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SUNUŞ

Türkiye entelektüel ortamlarını kaybediyor. Gazete ve televizyonlardaki güncel tar-
tışmaları aşacak yayınlar iyice azaldı. Entelektüel seviye ve uğraş reel politik yo-
rumlarına kilitlendi. Medya insanımızı ve hayatımızı boğuyor. Türkiye şehirleşti ve 
şehir hayatı rutini bütün Türkiye’yi mekanik bir tıkırtıya dönüştürmek üzere. Başta 
edebiyat olmak üzere kültür üreten noktalar birer birer hayatımızdan çekiliyor. Şehir 
artık kültür üretmiyor. Edebiyat üretmiyor. Şiir üretmiyor. Düşünce hayatımız gazete 
yazılarına indirgendi. Dergiler gazete ve televizyonları biraz daha genişletmekten baş-
ka bir iş yapmıyor. Düşünce ufkumuz iyice daralıyor. Ortada büyük bir gerileme var. 
Karakoç’un, “Kâğıt endüstrisinde / Müthiş bir gerileme tekniği / Papirüs / Mermer / 
Tuğla / Ceylan derisi / İpek / Kumaş / Odun / Saman / Kepek” mısralarında dile ge-
tirdiği paradoks temel özelliğimize dönüşmek üzere. Kazanmıyoruz; kaybediyoruz. 
Yüzeysellik Türkiye’de tek yaşantı biçimine dönüşüyor. Bu hâl ve şerait içinde TYB 
yıllığı ısrarla Türkiye’nin entelektüel ortamlarından birisi olmaya devam ediyor. TYB 
yıllığı 2015 yine dopdolu içeriğiyle huzurlarınıza çıkıyor.

Prof. Dr. Vedat Bilgin’in yazdığı siyaset yıl değerlendirmesi Türkiye’nin 
Tanzimat’la girdiği süreci aşama aşama 2000’li yıllara kadar getiren mükemmel 
bir özetten sonra içinde bulunduğumuz yıllara ilişkin birinci sınıf tespitler yapıyor. 
Bilgin’in sunduğu vizyon bir yol ayrımında olduğumuzu gösteriyor.

Prof. Dr. Murat Yülek’in yaptığı ekonomi değerlendirmesi 2014 yılını ana hatla-
rıyla ortaya koyuyor. Yülek, Türkiye’nin “daha etkin” kamu politikaları ve özel sektör 
performansına ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

Kültür bölümümüzü bu yıl Necmettin Turinay yazdı. Son zamanlarda sıkça te-
laffuz edilen medeniyet kavramına eleştirel yaklaşımlarda bulundu. Türkiye’nin bir 
medeniyet merkezi olarak yeniden doğuş şartlarını tartıştı. Türkiye’nin nereden gelip 
nereye gittiğiyle, kültürel göstergeleriyle ilgilenenlerin kaçınamayacağı bu yazıyı dik-
katinize sunuyoruz.

Ahmet Varol yılların birikimini İslâm Dünyası yazısına akıttı. Varol’un çizdiği 
çerçeve içinde bulunduğumuz dünyaya karşı sorumluluklarımızı çoğaltan bir yazı. 
Arap Baharı şeklinde kurgulanan kompozisyonun bir bahar havası getirmediği ortada. 
Dikta rejimler yerini terör ortamlarına bıraktı. Müslüman halkların özgürlük mücade-
leleri emperyal duvarları aşamadı. Karşı çıktıkları zulüm rejimleri Arap Baharından 
kendilerini tazeleyerek çıktı. Bu yetmezcesine, Arap Baharının girdiği yerlerde peş 



peşe patlayan karanlık çeteler Müslüman halklar üzerinde ikinci bir zulüm rejimi kur-
du. Büyük bir umutsuzluk, geleceğimizi karartan bir terör ortamı Müslüman psikolo-
jisinde büyük bir çöküntüye yol açtı.

Türk Dünyasını yazan Fatih Şayhan, 2014 yılında düzenlenen bilimsel toplantılar, 
kültürel ve sanatsal etkinlikler bağlamında Türk topluluklarının birbirleriyle kaynaş-
masını sağlayan adımları yazdı.

Genç şairlerimizden İdris Ekinci 2014 yılında şiirimizin durumunu ele aldı. 
Dergilerde yayımlanan şiirlerden bir seçki sundu. Edebiyat dergilerimizi değerlendir-
di. Ekinci’nin yazısı şiire verilen emeğin boşa gitmeyeceğinin göstergelerinden birisi.

Türk hikâyesinin son dönem yetiştirdiği en büyük kalemi bence Necip Tosun’dur. 
Tosun’un kendi hikâye serüveni kadar hikâyemizin içinde bulunduğu duruma, teorik 
sorunlarına, günümüze ulaşan aşamalarına kafa yorması edebiyatımız açısından bir 
şanstır. Yine sizin için bütün yıl boyunca hikâye alanındaki gelişmelere, kitaplara, 
dergilere dikkat kesildi. İlgiyle izledi ve yazdı.

Bence Türkiye Yazarlar Birliği yıllığı, edebiyatımızda ilk defa olmak üzere, bir 
dergiden değil de bir yıllıktan doğması bakımından, edebiyatımıza bir roman eleştir-
meni sunmak üzere. Funda Özsoy Erdoğan yıllanmış roman eleştirmenlerini kıskan-
dıracak bir başarı sergiliyor. Romanın genel akışına yerleştirdiği 2014 yılı romanları 
değerlendirmesi yine büyük bir emeğin ürünü. Aynı bölüm İbrahim Ulvi Yavuz’un yıl 
boyunca yayınlanan romanların listesiyle bütünlüğe kavuşturuldu.

Türkçe denilince aklımıza İbrahim Demirci’den başka yazar gelmiyor. Dolmuş 
Türkçesinin bütün hayatımızı doldurduğu bir ortamda Türkçenin durumunu yazdı. 
Murat Bardakçı ve Atilla Yayla’dan yaptığı iki alıntıyla dilimizin durumunu başka 
bir açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak açıklıkta ortaya koydu. Demirci’nin Osmanlıca 
tartışmaları etrafına ördüğü yazısına entelektüel seviyemizin fotoğrafı olarak da ba-
kılabilir.

Yıllıkta bir süredir yer veremediğimiz deneme bölümü nihayet yazarını buldu. 
Şiir ve eleştiri yazılarından tanıdığımız Hüseyin Akın bu yıl deneme bölümünü yazdı. 
Bu yazıyı okuduktan sonra yıllığın önemli bir eksiğinin giderildiğini düşünmemek 
mümkün değil. Akın yazısında denemenin arada kalmış tür karakterine dikkat çeki-
yor. Denemeci vasfıyla temayüz eden yazarların sayısındaki azlık bu durumun gös-
tergelerinden biri. Denemeyi genellikle şiirde, hikâyede, romanda başarı kazanmış 
sanatçıların yazdığına, bu isimler anıldığında da akla denemenin değil, o sanatçının 
şair, hikâyeci, romancı karakterinin geldiğine dikkat çekiyor ve yazısında deneme 
lehine bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor.



Yazarlık hayatını eleştiri üzerine kuran, eleştiri dışında yazmayan, bu çabasını 
ve doğrultusunu çıkardığı iki eleştiri kitabıyla somutlayan Yakup Altıyaprak eleştiri 
bölümümüzü yazdı. Yıl içinde çıkan eleştiri kitaplarını değerlendirdi. Altıyaprak’ın 
eleştirimiz bağlamında dile getirdiği temel sorun, eleştirimizin negatif düşüncelerle 
baskılanması. Eleştirimizi eleştirenler ortaya negatif durumdan çıkış yollarını koy-
muyorlar.

Yıllık, geçen yıl yeniden açtığı Nesillerin Mirasına bu yıl Rasim Özdenören’i ko-
nuk etti. Özdenören’le yazarlık hayatını, Diriliş, Edebiyat, Mavera dergilerini ko-
nuştuk. Ortaya tarihî bir konuşma çıktı. Özdenören’in bir tarih olarak yaşadığı haya-
tı 1950’lerden günümüze edebiyat hayatımıza ışık tuttuğu kadar siyaset ve düşünce 
dünyamıza da ışık tutuyor.

Nebehat Konu Yılmaz, müzik konusunda detaylı envanter çalışmasına devam 
ediyor. Yılmaz’ın detaylı çalışmasının, okuyucu olarak bize, “kalıcı eser” yok de-
dirtmesi çok üzücü. Yılmaz’a göre bu durumun gerçek sebebi, yetişmiş insan kayna-
ğının iyice azalması. Klâsik müziğimiz uygulama alanlarını gittikçe kaybediyor diyen 
Yılmaz’a göre, konservatuvarda da örgün eğitim sistemi iyi çalışmamaktadır. Burada 
Batı müziği tekli bir yapı sunmaktadır. Halk müziği alanında da hem eğitmen, hem 
araştırmacı sayısı azdır ve bu kişilerin çalışmaları kamuoyuna da yansımamaktadır. 
Bu genel değerlendirmeden çıkaracağımız sonuç oldukça önemli: Müzik değişik açı-
larla tamamlanan bir iklimdir. Geleneksel müzik alanlarımız bugün sadece bir bilgi 
aktarımının konusu yapılmamalıdır. Buralar bir iklim ve düşünsel bir yapıdır. Önemli 
olan yeni kuşakların bu iklimden mahrum yaşamasıdır.

Sinema bölümümüzü Gülcan Tezcan ve Ayhan Hülagu yazdı. Tezcan, genel de-
ğerlendirme çerçevesinde sinemamızın 100. yılını ele alırken Hülagu doğrudan 100 
yıl üzerinde durdu. Atılım imkânları üzerinde duran yazarlarımızın temennilerine biz 
de katılıyoruz.

Televizyon bölümünde Sema Karabıyık meseleyi yakından takip eden bir yazar 
olarak birinci sınıf tespitler yaptı. Dizi değerlendirmelerinin önemli bir yer tuttuğu 
yazısında diziler bağlamında temel sorun olarak sağlam hikâye ve yenilenmesi gere-
ken senaryo anlayışına ciddi eleştiriler getirdi. Karabıyık, dizilerin hayatımıza ve in-
sanımıza yeterince nüfuz edemediği kanaatinde. Bu yıl ekranlara sürülen pek çok dizi 
aynı hızla yayından kaldırıldı. Türkiye “muhafazakârlaşıyor” söylemine muhafazakâr 
temalı dizilerin ilgi görmemesini bir soru olarak yönelten Karabıyık, yazısında tele-
vizyonun kültür oluşturan araç karakterine dikkat çekiyor: “Televizyon hikâye anlatan 
merkezî bir sistemdir. Dramatik programları, reklamları, haberleri ve diğer program-
ları ile her eve görece ahenkli bir imaj ve mesaj sistemi iletir. Bu sistem bebeklikten 
başlayarak, başka temel kaynaklardan edinilen bireysel istidat ve tercihleri kültive 
eder, bu nedenle de diğer medya üzerinde yapılan araştırmalarda temel öneme sahip-



tir. Televizyon izlemek hayat tarzlarının ve dünya görüşlerinin hem biçimlendiricisi, 
hem de süregiden parçasıdır.”

Bu yıl basın bölümümüzü Ali Sali yazdı. Şair kimliğinin yanı sıra yıllardır gazete-
ci kimliğiyle de tanıdığımız Sali, basın meselesini 2014 yılında basında en çok konu-
şulan meseleler üzerinden değerlendirdi. Usta kalemiyle üzerinde durulması gereken 
bir Türkiye perspektifi sundu.

Dergiler bölümünü yazan Rüstem Budak, yazısını Anadolu’da çıkan dergiler üze-
rine kurdu. Anadolu’da çıkan dergilerin o şehrin, hatta o bölgenin düşünce ve edebi-
yat ocağı olduğunu söyleyen Budak, yazısında Samsun’dan Yolcu, Elazığ’dan Bizim 
Külliye, Sivas’tan Aşkar, Ordu’dan Kertenkele, Rize’den Mavi-Yeşil, Konya’dan 
Mahalle Mektebi, Sakarya’dan Değirmen, Diyarbakır’dan Yokuş Yol’a dergilerini ele 
aldı.

Folklor bölümünü yazan Ahmet Şenol, halk kültürüne dikkat çekmeye devam edi-
yor. Her yıl küçük bir tarih yazan İbrahim Ulvi Yavuz, Olaylar ve İnsanlar başlığı al-
tında yine yılın önemli olaylarının, hayatını kaybeden sanatçı, düşünür, siyaset, bilim 
adamlarımızın kronolojisini çıkardı.

Her yıl, yılsonuna ulaştığımızda başta yaptığımız plânlamadan küçük sapmalar 
yapmak zorunda kalıyoruz. Yıllıkta yer almasını istediğimiz bazı bölümler yazarları-
mızın bazı mazeretleri sebebiyle yılsonuna geldiğimizde bizi zor durumda bırakıyor. 
Bu tür sorunların aşıldığı yeni yıllıklarda buluşmak dileğiyle.

Osman Özbahçe
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞMELER VE SİYASET
Prof. Dr. Vedat Bilgin

Giriş

Geride bıraktığımız son iki yüzyıl Türkiye’de yaşayan her insan için ister yaşa-
yarak öğrenilsin, isterse de okunarak öğrenilsin çok ağır zamanlar olmuştur. 19. 
yüzyıl İmparatorluğun en uzun ve zor asrıdır. 20. yüzyıl ise dünyanın en büyük 
İmparatorluğunu kaybeden Türklerin, o topraklar üzerinde tutunabildikleri son 
parça üzerinde bağımsız bir şekilde; fakat “ağır sorunlar altında yaşadıkları” bir 
zaman dilimidir.

20. yüzyıla, İmparatorluktan sonra rejim değiştirerek giren Türkler, bu yüzyılı 
(neredeyse) “azgelişmiş ülkeler” diye tâbir edilen bir kategorinin içinde yaşamak 
mecburiyetinde kalmışlardır.

Yeryüzündeki en büyük, en uzun ömürlü Türk devleti olan muhteşem 
İmparatorluktan, “Millî Mücadele”den sonra elde kalan topraklar, ekonomik ba-
kımdan yer altı ve üstü kaynakları açısından zengin sayılamayacak bir yapıdadır. 
Hatta sanayi çağıyla birlikte en önemli stratejik kaynak hâlini alan “petrol ve do-
ğalgaz” bu bölgede neredeyse sadece Türkiye topraklarında bulunmamaktadır. 
Bu nedenle 20. yüzyılın başından, Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren, sadece 
stratejik hammadde yoksulluğu değil, ülkenin ekonomik geri kalmışlığı da en bü-
yük problemlerden biri olagelmiştir.

Bu yüzyılda Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısını ve bu yapıya 
bağlı olarak da uluslararası sistemdeki ilişkileri analiz ettiğimizde karşımıza eski 
Türkiye çıkacaktır. Aslında 20. yüzyılda Türkiye’nin yaşadığı ağır geri kalmışlık 
sorunları insanları o kadar bunaltmıştır ki zaman zaman aydınlar ve siyasetçiler 
arasında, bir ümit olarak içerideki şartlardan bir nevi kaçış olarak yahut da bir 
proje olarak zaman zaman “Yeni Türkiye”den söz edildiği dönemler olmuştur. 
1960 darbesinden sonra tekrar çok partili demokratik sürece dönüldüğünde, bu 
isimde bir parti bile kurulmuştur; fakat eski Türkiye’den çıkış, eski yapıyı değiş-
tirmek “pek kolay bir iş değildir”. Bunun mümkün olması için o günden sonra 
yaklaşık bir yarım yüzyılın geçmesi gerekmiştir.

1960’tan 1980’e kadar geçen 20 yılı Türkiye’de siyasetin ekonomiyle en fazla 
içli dışlı olduğu yıllar olarak anmak mümkündür. 1960 darbesinden sonra uzun 
yıllar iktidarda kalan Adalet Partisi, geri kalmış, köylü bir toplumun, sanayileş-
meye doğru ilerletilmesi konusunda başta altyapı yatırımları olmak üzere önemli 
hamleleri gerçekleştirmiştir. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in “barajlar 
kralı” unvanını alması bu altyapısal dönüşümün sembolik ifadesi olarak görüle-
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bilir. Sanayileşmeye çalışan Türkiye’nin önünde birçok engeller bulunmaktadır. 
Sermaye kıtlığı sorunu, sanayileşmenin gerektirdiği nitelikli insan gücünün ek-
sikliği, eğitim sisteminin bütünüyle bürokratik idari kadrolara “adam yetiştirme” 
misyonu etrafında şekillenmiş mahiyeti ve esas itibariyle de köylülüğün ağır ba-
san toplumsal yapısı başlıca sorunlardır. Ülkenin tabi kaynaklar açısından yoksun 
olması, Batı’yla kurulan bir anlamda “vesayet ilişkisi” denilebilecek ittifakların 
oluşumu, Türkiye’yi bütünüyle dışa bağımlı bir siyasal ilişkiler ağına sokmuştur. 
Bütün bunlara rağmen, bu 20 yılda başta imalat sanayi olmak üzere, belli başlı 
endüstrilerin kurulması konusunda ve altyapının sanayileşmeyi hazırlayacak bir 
düzeye getirilmesinde önemli bir başarı kazanıldığı söylenebilir. Adalet Partisi 
ve Süleyman Demirel’in bir anlamda ekonomiye yoğunlaşmış olması, siyaseten 
önünün tıkalı olmasıyla da alâkalı bir konudur. 1960’larda kurumsal olarak inşa 
edilen militarist rejim, siyasetçileri sistemin siyasal niteliği hakkında herhangi bir 
düzenleme yapamayacak bir konumda bıraktığı için, siyasetçilerin toplumla kura-
cağı bağın iktisadi alan üzerinden gelişmesi yegâne çıkar bir yol görünümündedir.

Darbeler, militarist rejimin ârızî sonuçları değil, bir anlamda düzenleyici me-
kanizmaları olarak yaşanmıştır. Bu bakımdan 1980 darbesi, bu siyasal rejimin 
tahkim edilmesi ve militer kurumların seçimle gelen siyasetçiler karşısında nispi 
olarak kaybettikleri alanlarda da başat konuma gelmelerini sağlamıştır.

1980 sonrası uzun yıllar, Özal da dahil, bu yapıda demokratikleşme yönünde 
arayışların sürdüğü bir dönemdir. Bu çabaların başarılı olmasının önündeki en-
gellerin üç alanda toplandığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, militarist sistemin 
sembolik ve kurumsal yapısının ideolojik olarak benimsendiği bir eğitim düzeni 
ve bir aydın-bürokrat zümrenin varlığıdır. İkincisi, sivil toplumun bütünüyle sin-
dirilmiş, militer ideoloji tarafından siyaset dışına itilmiş olmasıdır. Üçüncüsü ise 
ekonomide devletle bütünleşmiş, daha çok devletin militer ideolojisini içselleştir-
miş, dışa bağımlı kapitalist bir yapının rekabete dayanan serbest piyasaya imkân 
vermeyen örgütlenme tarzıdır.

Siyasette hızlı değişmelerin yaşandığı, toplumsal yapıda meydana gelen yapı-
sal dönüşüme bağlı olarak siyaset kurumunun güçlendiği dönem, 2000’li yıllar-
dır. AK Parti iktidara geldiği zaman, siyaseten yeni toplumsal sınıflarla var olan 
yapının taşıyıcısı olan unsurlara karşı geniş bir mutabakat yapılmış olmasıdır. AK 
Parti’nin başarısının sırrı buradadır. AK Parti, uyguladığı ekonomik politikalar-
la bu toplumsal ittifak içerisinde yer alan devletçi ekonomik unsurlara karşı bir 
anlamda serbest piyasanın ortaya çıkmasını hazırlayacak imkânları sağlamıştır. 
Şüphesiz bunları gerçekleştirmek için esas yapılması gereken siyasal dönüşümün 
militarist kurumların tasfiye edilmesi, militer ideolojinin bütün kavramsal daya-
naklarının geçersiz kılınması gerekmekteydi. Bu sebepledir ki devlet içerisinde 
örgütlenmiş anti demokratik yapılar, Soğuk Savaş döneminin dış ittifaklarının 
uzantısı olan militer ya da paramiliter unsurlara karşı mücadele etmek gerekmek-
teydi. Ergenekon ile mücadelenin, darbe ve cunta girişimlerine karşı ortaya ko-
nulan tavrın, daha sonra da sivil darbeciliğe soyunan unsurların etkisiz kılınması 
konusundaki bütün çabaların bu bağlamda ele alınması mümkündür.
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I. Türkiye’de Toplumsal Değişme Süreçleri

Eski Türkiye’yi anlamak için İmparatorluk sonrası dönemin düşünce ve zihniyet 
yapısını incelemek gerekir. 19. yüzyıl Türk aydınlarının Batı’ya bakışlarında te-
mel olarak iki tavır ön plâna çıkmaktadır. Bunlardan ilkini, Batı gibi olmak ge-
rekmektedir, Batılı gibi yaşamak, davranmak ve düşünmek zorundayız; böyle 
olmadığımız için kaybettik, kaybedeceğiz diyerek Batılı olmanın yolunu ve yorda-
mını kendilerine göre ortaya koymaya çalışan “Batıcılık” akımı oluşturur. İkincisi 
ise Batı’nın yaşadığı yeni durumu analiz edip bunun sebep ve neticeleri üzerinde 
duran, buradan çıkarılacak fikirleri ülkeye faydalı bir hâlde kullanmayı düşünen, 
bununla beraber farklı bir medeniyete dayandığımızı ve bu halkın sahip olduğu 
kültürel birikime yabancılaşarak bir yere varılamayacağını savunan yerli düşünce 
akımıdır. Bunların kendi aralarında milliyetçi, İslâmcı, hatta Osmanlıcı diye ayrış-
ması bu bağlamda çok önemli sayılamaz. Sait Halim Paşa, Ziya Gökalp ve Mehmet 
Âkif Beylerde birbirine benzer hassasiyetleri bulmak zor değildir.

19. yüzyılda kalmayıp erken Cumhuriyet döneminde de varlığını güçlü bir 
şekilde hissettiren esas problem aydınların ve devlet adamlarının yaşadığı 
“Batı şoku”dur. Daha sonra Batıcılık ideolojisine dönüşecek bu “hastalıklı zihin 
yapısı”nın kökü daha eskiye uzanmaktadır. Büyük İmparatorluğun içinde, yenilik 
yaratmayan, konformist bir tavır içinde yaşayan aydınların ve devlet adamları-
nın, dünyada yaşanan değişimlerin, ortaya çıkan yeniliklerin nasıl yeni bir çağın 
yükselmesine doğru aktığını görememesi, zaman içinde Batı’da “büyük dönüşüm” 
ortaya çıktıktan sonra bu şokun yaşanmasına sebep olmuştur. Batı karşısında şaş-
kınlık, mağlubiyet hissi, çaresizlik duygusu yaşanmasına sebep olan şok, Batı’da 
yaşanan değişimlerin anlaşılmasının önünde ciddi bir zihinsel hastalık hâline gel-
miştir. Dolayısıyla bizim Batıcılarımızın en büyük sorunu Batı’yı anlayacak zihin-
sel donanıma sahip olmayışlarıdır denebilir. Aksi olsaydı herhâlde ikinci sınıf bir 
filozof olan Auguste Comte’dan işe başlamayı tercih etmezlerdi.

Bu meselenin bu kadar üstünde durulması sebepsiz değildir. 19. yüzyılın bir 
zihniyet hastalığı olan, Batı karşısında yaşanan şokun neticesi sayılan Batılılaşma 
ideolojisi neredeyse fazla bir değişime maruz kalmadan erken Cumhuriyet döne-
mine de yansımıştır. Burada mutlaka vurgulanması gereken husus ise Batılılaşma 
ideolojisinin toplumsal ve siyasal iktidar ilişkilerindeki rolüdür. Kısaca ifade et-
mek gerekirse “Batılılaşma” sadece bazı aydınların gönül verdiği, bazı devlet 
adamlarının ise uygulamaya soktuğu bir ideoloji değil, aynı zamanda toplumdaki 
iktidar mücadelelerinin önemli bir unsuru olmuştur.

19. yüzyılda İmparatorluğun içine düştüğü krizden çıkması için Batılılaşma po-
litikalarını uygulamaya koyan padişahlar öncelikle siyasal bir değişime yön verdik-
lerinin farkında değillerdir. Tanzimat ve Islahat hareketleri, klâsik İmparatorluk 
yapısı içerisinde sarayın / sultanın gücünü parçalayıp zayıflatarak, bürokratik 
kadroların politik bir zümreye dönüşmesinin önünü açmışlardır.

Demek ki Batılılaşma hareketinin yarattığı ilk netice olarak, klâsik İmparatorluk 
yapısında bırakınız siyasal bir güç olmayı, özgür bir insan olarak dahi varlıkların-
dan bahsedilemeyecek durumdaki bürokratik unsurlar, siyasi bir nitelik kazan-
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mışlardır. Türkiye tarihindeki “bürokratik tahakküm geleneğinin” temeli burada 
atılmıştır diyebiliriz.

Batılılaşma politikalarının ikinci neticesi, İmparatorluğun “Batı’ya yakınlaş-
mak” gibi ekonomik ve teknik hiçbir rasyonalitesi bulunmayan uygulamalarla, 
Batı kapitalizmine açılmasıdır. Bunun sonucunda gelişen olaylar yerli üretim dü-
zeninde, ileriye doğru önemli bir teknik ve ekonomik dayanışmaya gidilmeden, 
dışarıya açılım politikalarının uygulamaya konulması, İmparatorluğun pazarları-
nı endüstriyel üretimin işgal etmesine, var olan üretim düzeninin de çökmesine 
yol açmıştır. Batılılaşma politikaları yabancı sermayenin yolunu açıp “Düyun-u 
Umumiye” ile noktalanmıştır.

Üçüncü netice ise Batılılaşma üzerinden, halkın kültürüne karşı tavır alan, onu 
değiştirilmesi gereken bir nesne olarak gören, halk-aydın çatışmasıdır. Bu sorun 
Cumhuriyet döneminde daha da büyüyecektir. Batılılaşma politikalarını uygula-
maya koyan padişahların giderek “bürokratik zümre” karşısında bütünüyle ikti-
darlarını kaybetmelerinin ardından, 1908 ve 1913 darbeleriyle yeni bir süreç baş-
lamıştır. Bürokratik tahakkümden “militarizme” geçilmiştir.

Millî mücadele, “Batıcılık” uygulamalarının neticesi olan bürokratik ve mili-
ter kadroların, halkla kurduğu bir ittifakın sonucudur. Bu ittifak kısa sürmüş ve 
Cumhuriyet’in erken döneminden itibaren yeniden Batılılaşma yönünde hareket 
edilmiştir. Hatta denilebilir ki Cumhuriyet’te, özellikle tek partili yönetimin kuru-
luşuyla birlikte Batıcılık resmî ideoloji hâline getirerek yerli kültüre ve dolayısıyla 
halkının tarihi, dini ve toplumsal değerlerine karşı ancak sömürge yönetimlerinde 
rastlanabilecek tasfiye ve “zorunlu kültür değişimleri”ne yönelmiştir.

1950 tarihinin Türkiye açısından âdeta bir milât gibi unutulmaz olması bütü-
nüyle bir yaşanmışlıkla ilgilidir. Halk demokrasiyi, her şeyden önce kendi kim-
liğini ve kültürünü yaşama yolu olarak görmüş ve varlık sorununu, demokratik 
mekanizmayla çözmeyi benimsemiştir.

1950’den sonra uygulanan siyasetin üç eksende değerlendirilmesi mümkün-
dür. Birincisi, siyasetle yaşanan değişmelerle ilgilidir. İlk defa halkın, onun talep-
lerine önem veren bir siyasi dönem başlamıştır. Devlet, tarihinde ilk olarak siyasi 
bir talebi karşılamayı vazife olarak görmek durumunda kalmıştır. İkincisi, ülkemi-
zi kapalı, köy ekonomisinden şehir ekonomisine ve pazar ekseninde bütünleşme-
sine geçiş; üçüncüsü ise dış politikada Batı’yla ilişkilerde yaşanan gelişmelerdir.

1960 darbesini, bütün bu değişimlere karşı bürokratik / militer unsurların 
verdiği bir yanıt olarak okumak mümkündür. 1961 Anayasası ile başlayan süreç 
“bürokratik tahakküm geleneğinde” yeniden “militarist unsurların” hâkimiyetinin 
güçlenmesi, yeniden yapılanması dönemidir. Bundan sonra tekrar demokratik 
düzene dönülse de rejim, artık askerî vesayet altındadır. Militarizm bütün dev-
let kurumlarında belirleyici olduğunu hissettiren bir hegemonya kurmuştur. Bu 
sebeple 1960 sonrası dönemde seçimle gelen hükümetler, devletin ideolojik ve 
politik yapısına ve tavrına karşı hiçbir şey yapmamak durumundadırlar. Onların 
siyasi faaliyetleri, bürokratik / militer yapının izin verdiği ölçüde ekonomiyle ve 
sosyal politikalar alanıyla sınırlı kalmıştır.
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Buna rağmen, ülkede demokrasinin bu sınırlı uygulaması alttan alta, toplum-
daki değişmeyi, ülkenin şehirleşmesi, sanayileşmesi, sosyal sektörlerin gelişmesi 
yönünde harekete geçirmekte oldukça başarılı olunmuştur denilebilir.

Kısaca tespit etmek gerekirse, eski Türkiye’nin özelliklerini şöyle özetleyebili-
riz:

1. Köylü Toplum Yapısı: Eski Türkiye’nin toplumsal yapısında, köylülüğün ege-
men olduğu ilişkiler söz konusudur. Burada köylülük, mesleksizlik, küçük aile iş-
letmeciliği türünde faaliyetler bulunmaktadır. Pazar için üretim yapan tarım işlet-
melerinin ortaya çıkması için 1950’lerdeki ulaşım ağının yapılması gerektiği gibi, 
tarımdaki makineleşmeyi da beklemek gerekmektedir. Kısaca köylülüğün hâkim 
olduğu toplumsal ilişkiler düzeninin dönüşümü, 1960-1980 arası uygulanan eko-
nomik ve sosyal politikaların neticesi olarak ortaya çıkacaktır.

2. Devletçi Elitler: Türkiye’de militer / bürokratik gelenek içinde yetişmiş 
insanlar arasında “biz ülkeyi sokakta bulmadık” yahut “bu devleti kuran ordu” 
söylemi yaygındır. Aslında bu ve benzeri söylemlere bir içerik analizi uygulaması 
yapılırsa, ortaya çıkacaktır ki bürokratik ve militer kadrolar “devletin gerçek sahi-
bi biziz” düşüncesindedirler ve devleti paylaşmak olarak gördükleri demokrasiye 
aslâ inanmamaktadırlar. Seçimle gelen hükümetlerin yapacakları şeyler vardır; 
ama aslâ devlete dokunamazlar. Bu zihniyet tarzı Türkiye’de âdeta bir “sınıf” gibi 
davranan bir zümre iktidarının, siyaset kurumu üzerinden, bütün toplumsal alanı 
kuşattığını göstermektedir.

3. Türkiye Kapitalizmi: Eski Türkiye’nin en dinamik kadrosu “devletçi kapita-
lizm” içinden çıkmıştır. Onlar ithal ikameci politikalarla, kamusal rantlarla ser-
maye birikimine yönelik politikalarının ürünüdürler. Yabancı sermayeyle ilişkili 
kurmaları, dünyayla içli dışlı olmaları içerideki bürokratik / militer yapıyla iliş-
kilerini aslâ bozmaz. Tam aksine bu unsurlarla ittifakları sayesinde dış temas ve 
ortaklıklarını da daha rahat sürdürürler.

Normal bir durumda ülkelerin kapitalist unsurları, serbestiyetçi, dolayısıyla da 
sivil ve bu sebeple demokrasiden yana olmaları beklenirken, Türkiye’deki büyük 
kapitalist işletmelerinin sahibi olan ailelerin “kurucu ideolojiye”, yani kendi eko-
nomik konumlarını borçlu oldukları zümrelerin düşünce dünyasına sınıfsal ola-
rak bağlıdırlar. Bu, sınıfsal olmaktan öte ideolojik bir ilişkidir. Devletçi-kapitalist 
unsurlar “Batıcılık” ideolojisini paylaştıkları, bürokratik / militarist unsurlar-
la aynı dünya görüşüne sahiptirler ve yaptıkları konuşmalardan, söylemlerden 
“Batılılaşma”yı modernleşme diye algıladıkları açıkça görülebilir.

İşin ilginç yanı bugün Türkiye kapitalizminin büyük kuruluşlarına sahip olan 
bu sınıflar, bağımsız bir kapitalist gelişme politikasından rahatsızlık duymak-
ta ve bir çeşit “mümessil sermaye” konumunu benimsemiş durumdadırlar. Yani 
Cumhuriyet döneminde kendilerine sunulan bütün imkânlara ve desteklere rağ-
men, kapitalist bir sınıf rolünü oynamakta başarısız olmuşlardır ve bunda ideolo-
jik formasyonlarının rolünü anlamak ilginç olabilir.

4. Eski Türkiye’nin Medyası ve Aydınları: Eski Türkiye’nin medyası, devletçi 
kapitalist politikalarının mantığıyla kurulmuş bir medyadır. Resmî tarih anlayı-
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şının, resmî ideolojinin, dolayısıyla “Batılılaşma” ideolojisinin tavizsiz savunucu-
larıdır. Bu ideolojik tutum içinde aldıkları tavırlardan, Batı’yla, ABD, AB ve İsrail 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerde, Türkiye’nin bu çizgiden ayrılmaması talebi açık-
ça hissedilir. Türkiye merkezli bir fikir onlar açısından kabul edilemez bir “dış 
politika”ya gitmek anlamına gelebilir. Bu sebeple iki hususta hassasiyete sahip 
oldukları görülür: Birincisi aslâ Batı çizgisinden kopmazlar, ikincisi ise demokrasi 
diyerek halkın taleplerine ram olmamak.

Eski Türkiye aydınları devletin ve devletçi ideolojinin organik araçları gibidir-
ler. Onlar, Batı’yla ilişkilerinde bağımsız durmak gibi bir tutumdan ve çoğunluğun 
iradesini yansıtan demokrasiden “haklı olarak” endişe duyarlar.

Aydınların nazarında Batılılaşmanın iki fonksiyonu çok önemlidir. Birincisi bu 
ideoloji sayesinde tarihsel olarak iktidar bloğunun içinde yer almışlardır ve halkın 
işe yaramaz olarak gördükleri kültürünü değiştirme hakkına sahip olmuşlardır. 
İkincisi Batılılaşma ideolojisi kendi konumlarını ürettiği için bu ideoloji üzerinden 
demokrasiye ve onun sonuçlarının uygulanmasına hep itiraz etme hakkına sahip 
olmuşlardır.

6. Eski Türkiye’nin Dışındaki Dünya: Eski Türkiye’nin toplumsal-siyasal ak-
törlerinin ilişkide olduğu dünyayı iki kategoride ele almak mümkündür. Birincisi, 
iki savaş arasındaki Batı dünyası, yani Avrupa merkezli Batı’dır. İngiltere’nin pat-
ronajında kurulan bu dünyayla bağlantılar Lozan’da başlamıştır. Türkiye Lozan 
sürecinde;

a. İslâm coğrafyasıyla ilişkilerini keseceğini,

b. Kapitalist yoldan kalkınmayı amaçlayacak bir ekonomi politikası izleyece-
ğini,

c. Batı dünyasının takipçisi olacağını, yani yönünü Batı’ya çevireceğini,

d. Batı’nın sömürge alanı ilân ettiği coğrafya ile bir ilgisinin olmayacağını,

e. Laiklik politikalarıyla Türk toplumundaki İslâm anlayışını değiştireceğini 
ortaya koymuştur.

Bu dönem otoriter devlet yapısıyla, halkı “zorunlu Batılılaşma politikaları”na 
maruz bırakan otoriter laiklik uygulamalarıyla bırakınız laikliği, başta inanç öz-
gürlüğü olmak üzere bütün özgürlüklere geçit vermeyen bir siyaset sürecinin ya-
şandığı dönemdir. Bu süre içinde Türkiye bir yandan Batı’yı taklit etmeye çalışır-
ken diğer yandan ona güven vermeye çalışan bir dış politika takip etmiştir.

İkincisi, ikinci savaş sonrası başlayan, soğuk savaş sonrasına kadar uzanan dö-
nemdir. Bu süreçte Türkiye Batı savunma sistemi içinde yer almak durumunda 
kalmış, devlet yapısı ordu, istihbarat unsurları başta olmak üzere Batılı ittifakla 
içli dışlı olmuş, birçok kurumun NATO üzerinden “Batı ittifakının” kontrolüne 
geçmesini sağlayan bir yapının oluşmasına yol açmıştır. Hatta öyle garip bir tab-
lo oluşmuştur ki devletin bu ülkelerde politik ve istihbari ilişkilerinin sürdüren 
kadroları Türkiye’ye karşı Batı’nın çıkarlarını temsil eden bir hassasiyet göster-
mişlerdir.
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II. Değişim: Yeni Toplum, Yeni Türkiye

İlk değişim dalgası 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra yükseldi. Militarizmin 
en kaba ve hoyrat şekli olan cunta yönetimi, halkta âdeta bir öfke yaratmıştı. 1983 
seçimleriyle yeniden çok partili hayata geçişle birlikte, Türkiye tarihinin ilk deği-
şim dalgasının en önemli aktörü Turgut Özal tarihteki yerini almıştı.

Özal iki şeyi arkasına alarak işe başladı: İlki, halkta biriken demokrasi talebi 
ve militer bir rejimin sivilleştirilmesi arzuları, ikincisi ise dünyada yükselen neo-
liberal politikaların hızlandırdığı küreselleşmenin dinamizmi.

Özal içerideki statükonun gücünü bu dinamiklere dayanarak aşmaya koyuldu. 
İlk uygulamaya soktuğu politika, toplumun sivilleşme taleplerine karşılık verecek 
“piyasanın” kurulmasıdır. Ekonomik ve sosyal politikalara “sivil çözüm” üretme-
nin yolunu bu alanda “devletin gücünü sınırlamak”tan geçmekteydi. Ekonomi 
bütünüyle devlet denetiminde olan bir çeşit “emir komuta ekonomisi” hüviyetin-
deydi ki bu yapıyı değiştirmek kolay değildi. Bu sebeple KİT’lere dayalı büyüme 
modelinden, ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçildi. Önce küçük sa-
nayi sitelerini, ardından organize sanayi bölgelerini, nihayetinde sanayi bölgeleri-
ni kurmaya dönük politikaları hayata geçirmeye başladı.

Kısa sürede;

a. Anadolu insanının öz sermayesiyle kurduğu işletmelerin sayısı arttı,

b. Küçük işletmeler, teknoloji transfer ederek orta çapta sanayi kuruluşlarına 
dönüşmeye başladı,

c. Şehirlerde ve metropollerde başlayan bu “yeni sanayileşme” köylülüğün çö-
zülmesine yol açtı,

d. Anadolu’da başta Konya, Kayseri, Çorum, Gaziantep, Denizli başta olmak 
üzere hemen hemen her bölgede bu “yeni sanayileşme” modelinde gelişmeler ya-
şanmaya başladı.

Küresel neo-liberal politikalar bu süreci kolaylaştıran, destekleyen neticeler 
üretiyorlardı.

Özal, toplumun sivilleşme dinamiğinin şehirleşme hızıyla beraber yükseldiğini 
fark etmişti. Bununla paralel yürüyen diğer bir gelişme girişimci sayısının artma-
sı, yeni kapitalist gelişme sürecinin, sivil toplumun gücünün artırması olmuştur. 
Bilhassa nüfusu hızla artan şehirler “kent rantlarıyla” aynı zamanda bu süreci des-
tekleyen bir değişime sahne olmaktaydı.

Özal ekonomide başladığı bu değişimi siyaset kurumunda, bilhassa onun en 
önemli öğesi olan devlet yapısında yapmak için birkaç hamle yaptı. Karşısındaki 
statükoyu oluşturan unsurlar çok güçlüydü. Bürokratik / militer unsurlarla dev-
letçi kapitalizm ve medya ittifakı el eleydi. Bu değişim dalgası siyasette mesafe 
alamadan Özal tasfiye edildi.

Özal’ın bu alanda yaptığı önemli değişim, söylem düzeyinde, politika alanında 
“resmî ideoloji”nin itibarını yıkmak, onun karşısına rasyonel sivil, demokrat bir 
eleştirinin yükselmesine imkân vermiş olmaktır. Resmî ideolojinin bu sarsıntıyı 
yaşaması Türkiye’nin demokratikleşme süreci için çok önemli bir zemin oluştur-
maktadır.
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1990’lı yıllar Türkiye’de toplumsal değişimin hızla devam ettiği yıllar olma-
sına rağmen bunun “siyaset ile ekonomik” alanı başarıyla yönetmediği açıktır. 
Siyasette yaşanan yetersizlik sonucu, PKK terör örgütünün giderek belli bir alanda 
etkinlik kazanmasına yol açmış, bu ise;

a. Devlet içinde soğuk savaş döneminden komünizme karşı yapılandırılmış bü-
yük ölçüde bütün NATO devletlerinde var olan yapılanmaya gerekçe gösterilerek, 
illegal faaliyet alanlarının genişlemesine yol açmıştır.

b. Bu kaos havası militarizmi teşvik ederek ülkeyi 28 Şubat sürecine itmiştir.

c. Ekonomide yaşanan sivilleşme eğilimleri yeniden “devletçi rant” ekonomisi 
uygulamalarıyla büyük sermayenin çıkarları için baskı altına alınmıştır.

2000’li yıllarda arka arkaya yaşanan iki büyük olay eski Türkiye için sonun 
başlangıcı olmuştur. İlki yaşanan büyük ekonomik kriz, ikincisi ise 2003’te seçim-
leri kazanan kendisini “muhafazakâr / demokrat” olarak tanımlayan AK Parti’nin 
tek başına mecliste sağladığı üstünlükle ortaya çıkan durumdur.

AK Parti iktidarının ilk dönemi bütünüyle iç ve dış statükoların baskıları al-
tında geçen bir tecrübedir. Irak’ın ABD işgaline uğramasının da bu zamana rast-
laması dış politika açısından hiç de kolay bir zeminde yürünmediğini göstermesi 
bakımından önemlidir.

Bu dönemde hükümet başta AB olmak üzere Batı’yla ilişkilerini, üzerindeki 
baskıya rağmen iyi yönetmiş ve birçok noktada AB’nin desteğini arkasına almıştır. 
Bush yönetiminin baskılarını savuşturmada yaşanan zorluklara rağmen belli bir 
düzeyde denge sağlamıştır.

Türkiye’nin siyasal ve ekonomik güçler dengesini oluşturan statüko, unsurları 
terör olaylarını kullanan bürokrasi, ilk olarak hükümeti, demokratikleşme adım-
larını bloke etmeye çalışmıştır. İkincisi ekonomide devletçi kapitalist güçlerin rant 
kaynaklarının değiştirilmesine yönelik her çabası, bilhassa büyük medyada karşıt 
kampanyalara dönüşmüş, militarizm hem söylev düzeyinde, hem de fiilî olarak 
hükümeti engelleyici bir tutum sergilemiş, bürokratik yapı hem hariciyede, hem 
de iç politikada yeniliklerin önünü tıkamak için elinden geleni yapmıştır.

Bütün bunlara bu dönemde küçük ölçekli sermayenin desteklenmesi düşü-
nülmüş, “kentsel rantlar” başta kentsel dönüşüm olmak üzere, sosyal politikaları 
finanse edecek şekilde kullanılmaya başlanmış; gelir dağılımı politikalarına doğ-
rudan sosyal yardım politikalarıyla destek verilmiş, başta sağlık olmak üzere kamu 
hizmetlerinin hem yaygınlaşması, hem de niteliğinin artması konusunda âdeta bir 
kalite yükselmesi devri yaşanması mümkün olmuştur.

Devletin takip ettiği bu politikalar, demokrasinin sağladığı “güven duygusu”yla 
sivil toplumda dayanışmayı ve işbirliği alanlarını genişletmiş, sivil yapıların ortak 
girişimleriyle kurulan şirketler çeşitli işlere yönelmişler ve Türkiye ekonomisi on 
yıl sürecek bir istikrar döneminde âdeta yapısal bir değişim yaşamıştır.

Ekonomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmelere rağmen devlet örgütlenmesinde 
yer bulan başta Ergenekon olmak üzere soğuk savaş artığı yapıların tasfiye edilme-
si, militarist ideoloji içinden, bürokrasinin ve askerî cuntaların siyasetin üstünde 
baskı yaratmasının sona erdirilmesi ciddi bir mücadeleyi zorunlu kılmıştır.
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2010 referandumu bu yolda âdeta büyük bir dönüm noktasıdır. Artık milita-
rizmin bütün kurumları tasfiye edilmeye başlamış, sivilleşme süresince ciddi bir 
mesafe kat edilmiştir. Bürokratik / militarist sistem içindeki karanlık yapıların 
terörle bağlantısı kesilince ve teröre karşı 2011-2012 yıllarında ciddi etkin bir mü-
cadele yapılınca eski Türkiye’nin son problemi de “çözüm süreci”ne girmiştir.

III. Yeni Toplum ve Yeni Türkiye’nin Göstergeleri

Bugün yeni Türkiye derken şu göstergelere bakmak, konuşmak lâzımdır.

1. Türkiye artık kentli bir ülkedir. Kentleşme oranının % 80’lere ulaştığı bir 
yapıda “dinamik yoğunluğun” etkisiyle eğitim, nüfusun niteliğini değiştirmekte ve 
meslekleşme süreci hız kazanmaktadır. Bunun iki önemli etkisi vardır. Birincisi 
örgütlü toplumun yükselmesi, ikinci bireyselleşme eğilimlerinin artmasıdır.

2. Türkiye hızla sivilleşmektedir. Politik toplumun bürokratik tahakküm gele-
neğinin tasfiye edilmesiyle birlikte, ister geleneksel olsun, ister yeniden oluşmuş 
olsun bütün sivil yapılar kamusal alanda yerlerini almakta ve fonksiyonlarını or-
taya koymaktadırlar.

3. Türkiye’nin sivilleşmesi ve bireyleşmesi, demokratikleşmenin en önemli 
motivasyonudur. Böyle bir süreçte, ne militer vesayete ne de bürokratik oligark-
lara yer kalmamıştır.

4. Türkiye üretimiyle ve tüketim standardıyla hızla küresel ekonominin bir 
parçası olmaya başlamıştır. Bunun için iç ve dış ticaret hacminin genişlemesine 
bakmak yeterlidir. Türkiye’de ticaret sektörünün büyümesi sadece pazarın büyü-
mesi değil, aynı zamanda mübadele sürecinde yaşanan hareketliliği ve paranın 
devir hızını, dolayısıyla da ekonomik gelişmeyi de hızlandıran bir motivasyon ya-
ratmaktadır.

5. Türkiye hızla orta sınıflaşmaktadır. Bunun anlamı açıktır. Kendi bireysel ba-
şarılarıyla kendi statüsünü oluşturan bir toplumsal sürece girilmiştir. Bu kavram 
aynı zamanda yeni meslekleşmeyi ve yaratıcılığı, özgüven duygusunu ve girişim-
ciliği besleyen bir sınıflaşma sürecini ifade etmektedir. Orta sınıflaşma sürecinin 
hızlanmasında, eğitimin yaygınlaşmasının yanı sıra, mesleki eğitime ve özellikle 
teknik mesleklere yapılan yatırımların önemli bir payı bulunmaktadır. Bununla 
beraber kentleşme düzeyinin yükselmesi ve nüfusu milyonun üzerindeki şehir-
ler başta olmak üzere metropollerde oluşturduğu farklılaşmış işlevlerin, teknik 
hizmetlerin verimliliğinin ve prestijinin artmasına yol açtığı görülmektedir. Orta 
sınıflaşma, Eski Türkiye’nin mesleksiz köylü topluluklarından ve devlet içinde ör-
gütlenmiş bürokrat / militer aydın kutuplaşmasına dayanan ikili yapısını dağıtmış, 
bunun yerine çoğulcu bir toplumsal ilişkiler dönemini inşa etmeye başlamıştır.

6. Toplumsal çoğulculuk, düşünce yapısının çoğulculaşması ve fikri çoğulcu-
luğun temelini oluşturmaktadır. Eski Türkiye’nin tek fikirli, monolitik yapısının 
yerine çoğulculuk yükselirken, artık “resmî ideolojinin” geçerliliğinin devam et-
mesini beklemek sosyolojik olarak imkânsızdır.
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7. Eski Türkiye, Batıcılığın devletten aldığı destekle resmî politika hâline gel-
diği bir ülkedir. Batıcılık halka karşı devletin âdeta bir baskı aracıdır. Bugünün 
çoğulcu fikir hayatı içinde, Batıcılığın varlığı mümkündür; fakat Batıcılığın devlet 
üzerinde toplumu savunan savlarının baskıyla benimsetildiği dönemin sonuna ge-
linmiştir.

8. Demokratikleşme süreci sivil toplum, orta sınıflaşma ve çoğulculuğun 
eğilimleriyle beslenerek zenginleşmekte, sadece biçimsel bir düzenleme olma-
nın ötesine geçmektedir. Bu sürede eski bürokratik oligarkların “otoriter laik-
lik” anlayışından demokratik laiklik anlayışına geçilmesi, din ve devlet işlerinin 
“normalleşme”si anlamına gelmektedir. Bu ise doğrudan doğruya inanç özgürlü-
ğünün yaşanmasına yol açan ve demokrasiye vicdani olarak da, değer olarak da 
katkı yapan bir gelişmedir.

9. Eski Türkiye dünyada azgelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir ülkedir. 
Bugün yeni Türkiye yaklaşık 800 milyar dolarlık millî geliriyle dünyanın 16 büyük 
ekonomisinden biri olduğu gibi, G-20 içindeki en dinamik ekonomilerden biridir. 
Son ekonomik krizden “ihtiyar Avrupa” debelenerek çıkmaya çalışırken, Türkiye 
Çin’den sonra en hızla büyüyerek bu krizi aşan ülke statüsünü hak etmiştir. Türk 
ekonomisinin bu yükselişinde ne eski devletçi ekonominin kurumları ne de dev-
letçi kapitalizmin “özel sermayesi” başat konumdadır. Yatırımlarını ağırlıklı bir 
biçimde tasarruflara ve öz sermayeye dayandıran küçük ve orta büyüklükteki ku-
ruluşların hem ihracatta, hem de büyümede öncülük ettiği görülmektedir. Yeni 
Türkiye’nin taşıyıcısı bu yeni ekonomi ve yeni kapitalistlerdir.

10. Eski Türkiye’nin aydınları ve medyası tek seslidir. Onlar ya militarizm ide-
olojisinin sözcülüğünü yaparlar ya da doğrudan doğruya sömürge misyonerleri 
gibi kendi halklarına karşı, onun geleneğine, dinine ve kültürüne karşı mücadele 
ederler. Yeni Türkiye’nin aydınları, artık Batıcılıkla yollarını ayırmış, tıpkı Batı’nın 
modernleşmesi gibi kendi modernleşme sorunları üzerinde duran, kendi geçmiş-
leriyle gelecekleri arasındaki bağı kurma endişesini taşımaktadırlar. Kendi kim-
liğini inkâr ederek var olmanın mümkün olmadığı bilindiği için kendi uygarlık 
birikimiyle yeni bir uygarlık hamlesi yapmanın şartlarını arama bilincinde olan 
yeni aydınlar değişime açıktırlar, hatta değişimin ve yeniliğin peşindedirler.

11. Eski Türkiye, bütünüyle Batı merkezli bir dünyaya mahkûm olmuştur. 
Zihnen ve fiilen de Batı’ya bağımlılığı bir hayat tarzı hâline getirmiştir. Yeni 
Türkiye Batı’yla karşılıklılık esasında ilişkilerini düzenlerken, Batı’ya müttefik 
veya partner olarak baktığı gibi, kendi kültür coğrafyasına, yani Türk ve İslâm 
halklarının yaşadığı alanlarla da iyi ilişkiler kurmaya yönelmektedir. Türkiye böl-
gesinde yoğun ilişkiler kurup, ekonomik ve politik münasebetlerini bölgesel bir 
çekim merkezine dönüştürdüğü zaman, kazanacağı güçle Batı’yla olan ilişkilerini 
de daha dengeli ve iyi bir düzeyde sürdürebileceği bilinciyle hareket etmektedir. 
Bu anlayışla Ortadoğu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir alanda âdeta bölgesel bir 
pazar oluşturmanın adım adım ağını genişletmektedir.

Küreselleşme sürecinin çok kutuplu bir ağ şeklinde yeni bir uluslararası siste-
min oluşumuna doğru ilerlediği bir dönemde Türkiye’yi uyguladığı politikalardan 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 27

dolayı “Neo-Osmanlıcılık” yapmakla suçlayanlar, “eksen kaymasına uğradığı”nı 
söyleyenler, meseleye eski Türkiye’nin bağımlılık ilişkileri içinden bakmaktadır-
lar. Batı’ya bağımlı bir dış politika anlayışının dışarıda olduğu gibi içeride de ta-
raftarlarının olması beklenen bir şeydir.

Sonuç

Bir ülkenin yenilenmesi, eski ilişkileri tasfiye etme gücüne bağlıdır. Bunun ger-
çekleştirilmesi ise içeride toplumsal değişmelerin, dışarıda ise konjonktürün ye-
nilenmesi ile mümkün olabilir. Türk toplumu, 20. yüzyılın başında İmparatorluk 
yapısının bütün kurumsal dinamizminin çöküşüyle birlikte büyük bir emperyal 
gelenekten içine kapalı köylü-tarımsal organizasyona gerilemiştir. Böyle bir top-
lumsal yapıdan çıkış, uzun bir süreyi gerektiren meşakkatli bir iştir. Tarımsal 
toplum yapılarının örgütlü kurumu, neredeyse sadece devlettir. Bu sebepledir ki 
köylü toplumlarının efendisi “bürokratlar ya da askerler”dir.

İmparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin aynı zamanda Batılılaşma ide-
olojisi etrafında oluşturulan bir medeniyet değiştirme projesi olduğu hatırlanırsa 
bürokratik ve militer oligarkların bu süreçte sadece efendi olarak kalmayıp bütü-
nüyle devleti kendi halkları üzerinde bir baskı aracı hâline dönüştürmeleri acı ve 
korkunç bir olaydır. Türk toplumu, bütün bu tecrübelere rağmen içten içe deği-
şerek bilhassa tarihsel tecrübesinin, uluslararası ilişkilerin ve konjonktürün sun-
duğu fırsatları kullanarak, özellikle de demokrasiye geçişle birlikte kendi değişim 
çizgisini yaratmayı başarmış bir toplumdur.

Toplumsal değişmelerin ekonomiyle ve siyasetle kurduğu ilişki, toplumun gü-
cünü ve dinamizmini daha da artırmıştır. Bu ilişkiyi demokrasi üzerinden kurmak, 
önündeki en büyük engel olan devleti ve onun gücünü kullanan siyasal elitleri bü-
yük bir tedirginliğe itmiştir. Değişim dönemlerinde militarizmin topluma karşı 
hareket etmesi, tarih değişmiş olmasına rağmen, hiçbir şey değişmemiş gibi yapıp 
militer baskı rejimleri kurmaya çalışması değişimi durdurmaya yetmemiştir.

Son yıllarda, bilhassa Özal ile başlayan sürecin ekonomiden sivil topluma, 
dünya konjonktürünün verdiği imkânlarla daha geniş bir hareket alanı bulması, 
ilişki ağını yaygınlaştırması, Türkiye’nin eski yapısını oluşturan kurumları, top-
lumsal aktörler olan bürokratları, askerleri, resmî aydınları ve bir anlamda resmî 
kapitalistleri sarsıcı neticeler yaratmıştır. Eski statükoyu oluşturan bu unsurla-
rın ilişki formu sivil toplumun güçlenmesi, orta sınıflaşma ve nihayetinde birey-
leşmenin gelişmesiyle birlikte farklı bir mecraya doğru gitmektedir. Türkiye’nin 
sanayileşme stratejisinin küçük ve orta ölçekli kuruluşlar üzerinden ekonomide 
önemli bir performans etkisi yaratması, uluslararası sistemdeki değişimle birlikte 
Türkiye için bölgesel bir ekonomi merkezi olma eğilimini de destekleyen sonuçlar 
doğurmuştur.

Bugün ne soğuk savaş ve onun kurumları, ne köylü Türkiye’nin tarihsel iktidar 
bloğu, ne de “kapalı toplum ideolojisi” diye nitelendirebileceğimiz resmî ideolo-
ji artık bu yeni ilişkileri kavrayacak ve yönetecek pozisyonda değildir. Tam ter-
sine bütün bu yapılar, sanayileşen, bölgesel bir ekonomi hâline gelen, büyüyen 
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Türkiye’nin önünde ayak bağı tortular hâline gelmişlerdir. Yeni Türkiye’nin güç-
leri yeni sınıflar, yeni toplumsal aktörler, yeni siyasetçiler ve yeni kurumlardır.

Türkiye bugün, büyük bir toplumsal devrimin arkasından gelen siyasal sü-
reçleri yaşamaktadır. Bunların en önemlisi demokratikleşme yönünde atı-
lan adımlardır. 2010 Anayasa referandumu ve daha sonra 2014 yılında ger-
çekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi, bu konuda geniş bir açılım sağlamıştır. 
Demokratikleşme sürecini destekleyenlerin yanında, az sayılmayacak, geniş bir 
kadronun da bu sürecin karşısında yer aldığını unutmamak gerekir. Bunu anla-
mak gerekir. Yaklaşık 200 yıllık Batılılaşma sürecinin, sadece halktan kopuk de-
ğil, aynı zamanda halka karşı olan kadrolarının devletin bütün mekanizmalarını 
kullanarak toplumun muhtelif tabakalarında kendi siyasal çizgilerini üretecek 
imkânları kullanması, belli bir tesir yaratmıştır. Buna rağmen toplumun ezici ço-
ğunluğunun demokratikleşme sürecini desteklemesi, devlet içinden ya da devle-
tin çeşitli kurumlarını yanına alarak bu süreci başarısız kılacak unsurları etkisiz 
kılması siyasal değişimin devam ettiğini göstermektedir. Dün devlete dayanarak 
toplumsal alanı kuşatan unsurların neredeyse tamamının bugün hızla etkisiz bir 
konuma doğru sürüklendiklerini görmek mümkündür. Belki iddialı olabilir ama 
Türkiye’deki anti demokratik girişimlerin iç dayanaklarının bütünüyle ortadan 
kalktığını söyleyebiliriz.



TÜRKİYE EKONOMİSİ 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Prof. Dr. Murat Yülek

2014 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi açısından olumlu ve olumsuz gelişmelerin ve 
sürprizlerin birlikte yaşandığı bir yıl oldu. ABD ekonomisindeki canlanma olumlu 
devam ederken Avrupa ekonomisi yıl başındaki ortak beklentilerin aksine tersine 
döndü ve deflasyon riskleri belirgin hâle geldi. Petrol ve bazı meta fiyatlarında 
2014 yılında önemli düşüşler ortaya çıktı ve bu da petrol ithalatçısı ülkelerde cari 
dengeye önemli boyutta olumlu etki yaptı. Aynı gelişmeler, enflasyon üzerinde 
tüm dünyada olumlu etki yaptı ancak Avrupa ülkeleri ve Japonya’da geçici de olsa 
deflasyonist baskıları güçlendirdi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’de, 
ekonomik büyüme yavaşlama eğilimini 2014 yılında da sürdürdü.

Öte yandan, Türkiye ekonomisinde büyüme oranının baskılanması süreci 2014 
yılında da devam etti. Buna karşılık, enflasyon, özellikle tarım ve gıda ürünlerin-
deki iklime dayalı yükselmeler sebebiyle yükseldi. Cari denge ve bütçe açısından 
ise 2014 yılı olumlu gelişmelere sahne oldu.

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin daha ayrıntılı bir anlatımı aşa-
ğıda sunulmaktadır.

1. 2013 Yılında Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD, AB ve Japonya ekonomisindeki gelişmeler, 2015 yılında ABD’deki faizlerin 
yükselmeye başlayacağı, buna karşılık Japonya ve Avrupa Birliği’nde parasal ge-
nişlemenin devam edeceği ve faizlerin düşük kalacağını göstermektedir. Bu da ge-
lişmekte olan ülkeler üzerinde FED’den kaynaklanacak baskıların dengeleneceği 
manasına gelmektedir.

ABD ekonomisi, 2014 yılının ilk iki çeyreğindeki dalgalanmanın ardından 
üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 5 seviyesinde büyüdü. Yıl sonu büyüme oranı yüzde 
2’nin üzerinde beklenen ABD’de, 2014 yılında işsizlik de yüzde 6’nın altına düşe-
rek kriz öncesindeki seviyelere yaklaştı. Öte yandan, özellikle petrol ve bazı emtia 
fiyatlarındaki güçlü düşüşler sonucunda enflasyon yüzde 1’in altına indi. Bu ge-
lişmelerle, Amerikan Merkez Bankası’nın 2015 yılında faiz indirimlerine gitmesi 
kesinleşti.

Japonya’da 2014 yılı sonunda yapılan erken seçimleri yine Liberal Demokrat 
Parti kazandı ve Başbakan Shinzo Abe tekrar başbakanlık koltuğuna oturdu. 2012 
yılındaki seçimlerde Başbakan seçilen Abe, 20 yıla yakın süredir düşük büyüme 
ve deflasyon yaşayan Japonya’da genişleyici para ve maliye politikaları ile yapısal 
reformları uygulayarak ekonomiyi canlandırma hedefini ortaya koymuştu. Tekrar 
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seçilmesi bu ekonomi politikalarının halkı tarafından benimsendiği anlamına ge-
lebilir. Yeniden deflasyon riski yaşayan Japonya’da, Abe döneminde enflasyon 
yükselmeye başladı. Başbakan Abe’nin yeniden seçilmesiyle, ekonomide canlan-
ma emarelerinin güçlenmesinin ve enflasyonun yükselmesinin sağlanmasına ka-
dar, parasal genişlemenin devam etmesi ve maliye politikalarında sıkılaşmanın da 
ertelenmesi beklenmektedir.

Avrupa Birliği ekonomisinde, ana motor olan Almanya ivme kaybetti ve bek-
lentilere paralel bir büyüme gerçekleştirdi. Almanya’nın yaşadığı ivme kaybı da 
Euro bölgesinin üzerindeki kaygıların iyice artmasına sebep olmaktadır. Fransa 
ise beklentilerin üzerinde sınırlı bir büyüme kaydedebildi. 2011’de AB’nin yaşadığı 
Euro krizi yüzünden üç kez hükümet değiştiren İtalya yeniden resesyona girdi.

Öte yandan, en gelişmekte ülkelerden Çin’de büyüme 2014 yılında yavaşlarken 
Hindistan’da yükseldi. Çin’deki yavaşlama emtia ve enerji fiyatları üzerinde olum-
lu etki oluşturmaktadır. 

Tablo 2. Dünya Ekonomisi: Seçilmiş Büyüme Oranları (%; reel)

 2012 2013 2014 (T)

Gelişmiş Ülkeler 1,2 1,3* 1,8

   ABD 2,3 2,2 2,1

   AB -0,2 0,1* 1,4

   Almanya 0,8 0,5 1,3

   Japonya 1,4 1,5 0,8

   Gelişmekte Olan ve Yükselen Ülkeler 5,0 4,7 4,4

   Çin 7,6 7,7 7,3

   Hindistan 4,7 5,0 5,6
T: Tahmin
Kaynak: IMF WEO: October 2014

2. 2014 Yılında Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

2014 yılı Türk ekonomisi açısından büyümenin zayıfladığı, enflasyonun yükseldi-
ği, buna karşılık cari denge ve bütçe dengesinin iyileştiği bir yıl oldu. Büyümedeki 
yavaşlamaya rağmen istihdam yükseldi; ancak artan işgücü sebebiyle işsizlik de 
yükseldi.

2014 yılı Türkiye ekonomisi açısından, 2013 yılı gibi, bir “normalleşme” yılı 
olarak tanımlanabilir. 2012 yılında, Türkiye’de karar alıcılar, ekonomik istikra-
rın sürdürülebilir temelde devam ettirilebilmesi için büyümenin önceki iki yıldaki 
yüzde on seviyesine yakın büyümelerden daha düşük seviyelere indirilmesini sağ-
layacak politikalar uygulamaya başladılar. Bu, karar alıcıların, yüksek büyüme-
nin getireceği siyasi kazançlar yerine uzun dönemli istikrarı yeğledikleri şeklinde 
yorumlanabilir. 2010 ve 2011 yıllarında, 2009 yılındaki küresel ölçekteki krizin 
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Türkiye’ye yansıması GSYH’da yüzde 4,7 oranında daralma şeklinde olmuş; ancak 
hem reel, hem finans sektöründe önemli bir sorun yaşanmamıştı. Bunun ardın-
dan, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye ekonomisi, ekonomi politikalarının etkisi ve 
güvenin artmasıyla iç talepteki canlanmayla yüksek büyüme gerçekleşmişti. 2012 
yılında başlanan ve 2013 yılı için uygulanmaya devam edilen politikalar, iç talebin 
daraltılması ve bu sayede, uzun dönemli ekonomik istikrarı güçlendirmek için bü-
yümenin düşürülmesini amaçladı. Bu açıdan 2013 yılı, uygulanan ekonomik po-
litikaların Türk ekonomisinin iç talebin etkisinin düştüğü bir normalizasyon yılı 
olmaya devam etti. 2014 yılında Türkiye’de Merkez Bankası’nın politikalarının da 
etkileriyle kredi büyüme hızı oldukça düştü. Bu da iç talebi yavaşlattı, büyüme 
üzerinde menfi etki oluşturdu.

Tablo 1. Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

 2012 2013 2014 

GSYH (milyar dolar) 788 821 871

GSYH (milyar TL) 1.416 1.565 1.907 (T)

Reel Büyüme (%) 2,2 4,1 3,0 (T)

Bütçe Dengesi (milyar TL) - 29,4 - 18,5 - 22,7

Bütçe Dengesi/GSYH (%) - 2,1 - 1,2 - 1.2

Faiz Dışı Denge (milyar TL) 19,0 31,5 27.2

Faiz Dışı Denge /GSYH (%) 1,34 2,0 1,4

TÜFE (%) 6,16 7,4 8,9

ÜFE (%) 2,45 6,97 10,6

Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar; TCMB bazlı) - 48,5 - 65,0 -44 (T)

Cari İşlemler Dengesi/GSYH (%) - 6,16 - 7,91 - 5,1 (T)
Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar; TÜİK bazlı) - 84,08 - 99,8 - 85,9 (T)
Dış Ticaret Dengesi/GSYH (%) -10,67 - 12,15 - 9,9 (T)

İşsizlik Oran(%) 10,1 9,7 10,5

Ortalama Dolar Kuru 1,8 1,9 2,2
T: Tahmin
Kaynak: TÜİK, TCMB, yazarın hesaplamaları

2.1. GSYH Gelişmeleri   

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bu değerlendirme yazı-
lırken açıklanmış olan en son veri olan 2014 yılı üçüncü çeyreği itibariyle bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7’lik artışla sabit fiyatlarla 33.530 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 2014 yılının ilk 3 çeyrek toplam hasılası ise yüzde  2.80’lik reel 
artışla 93 milyar 733 milyon TL oldu. 2014 yılı GSYH reel büyümesi 3,0 civarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir.
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Üçüncü çeyrekteki büyümeye en büyük katkı, yüzde 2,5 ile mal ve hizmet net 
ihracatı ve yüzde 0,6 ile devletin cari harcamalarıydı. Hane halklarının tüketim 
harcamalarının katkısı yüzde 0.13 olmuşken stok değişimleri toplam büyümeyi 
daraltıcı yönde yüzde 1,48 oranında katkı yaptı.

2.2. Enflasyon 

Yıl genelinde yatay bir seyir izleyen TÜFE, 2014 yılında, 12 aylık bazda yüzde 8,17 
seviyesinde Merkez Bankası hedefi olan yüzde 5’in üzerinde gerçekleşti. Bu dö-
nemde, çekirdek enflasyon olarak adlandırılan ve ekonominin kendi iç dinamik-
lerinden kaynaklanan enflasyonu ölçen endeks de yüksek seyretti; enerji, gıda, 
alkollü ve alkolsüz içecekler, tütünü kapsam dışı tutan I endeksi 2014 yılında 12 
aylık bazda yüzde 8,73 olarak gerçekleşti. TÜFE endeksinde en büyük ağırlığa sa-
hip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubu, 2014 yılı sonunda bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 12,73 oranında arttı. İkinci büyük ağırlık olan konut kalemi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,83 oranında bir artış gösterdi. En yüksek fiyat 
artışı ise yüzde 13,98 ile lokanta ve oteller harcama grubunda oldu.

2.3. İş Gücü Piyasası

İstihdam, 2014 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 356 bin kişi 
artarak 26 milyon 138 bine çıktı. Aynı dönemde işgücü ise nüfus artışına ilâve 
olarak iş arayanların da yükselmesiyle 1 milyon 929 bin kişi arttı. Bu da istihdam-
daki hızlı artışa rağmen işsizlerin 573 bin kişi artarak 3 milyon 43 bine ulaşmasına 
sebep oldu. Bu gelişmelerle, işsizlik oranı 2013 yılı Ekim ayında yüzde 9,10 iken 
2014 yılı Ekim ayında yüzde 10,40’a kadar yükseldi.

İstihdamın yükselmesine rağmen, işsizliğin yükselmesinde işgücünün hızlı ar-
tışının etkili olmasının bir başka göstergesi de aylık gelişmelerdir. İşsiz sayısı 2014 
yılı Ekim ayında önceki aya göre 21 bin arttı. 2013 yılının aynı ayına göre ise işsiz 
sayısı 300 bin kişi daha artmıştır. Ekim ayı itibariyle işsizlerin yüzde 41,6’sı 1-2 
aydır iş arayan, yüzde 25,5’i ise 3-5 aydır iş arayan kişilerden oluşmaktadır. Bir 
başka deyişle, işsizlik oranının yüzde 60’dan fazlası 1-5 aydır iş arayan kişilerden 
oluşmaktadır.

2.4. Ödemeler Dengesi

2014 yılı, Türk ekonomisi açısından önemli bir kırılganlık faktörü olan cari açığın 
olumlu seyrettiği bir yıl oldu. 2013 yılında 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen 
cari açık 2014 Kasım ayı itibari ile yüzde 27,6 oranında azalarak 12 aylık bazda 47 
milyar dolara düştü. Yıl sonu itibariyle cari açığın 44 milyar dolar civarında ger-
çekleşmesini bekliyoruz. Böylece, cari açığın millî gelire oranı 2013 yılında yüzde 
7,91 iken 2014 yılında yüzde 5,5’in altına ineceğini hesaplamaktayız.

Cari açığın düşmesiyle, 2014 yılında dış finansman ihtiyacının azaldığı, 2013 
yılında emlâk dahil 12,7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye eko-
nomisi, 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 10,6 milyar dolarlık doğrudan yabancı 
yatırım çekti. Sıcak para olarak tabir edilen portföy yatırımları (hisse senetleri, 
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kamu ve özel sektör tahvilleri) ile özellikle bankalar ve şirketler kesiminin yurt 
dışından borçlanmasını kapsayan diğer yatırımlar girişleri ise 2013 yılında 58,7  
milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 
38,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2.5. Kamu Maliyesi

2014 yılında bütçe gelirleri nominal olarak yüzde 9,5 artışla 425 milyar TL, bütçe 
giderleri ise yüzde 9,8 artışla 448 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece, bütçe açığı 
23 milyar TL ile 2013 yılına göre yüzde 22 oranında yükseldi. Faiz dışı fazla ise 
2013 yılına göre yüzde 13 azalarak 27 milyar TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı tah-
mini GSYH’sı temel alındığında, bütçe açığının GSYH’ya oranı yüzde 1,2 ile 2013 
yılıyla aynı seviyede gerçekleşti.

2.6. Uzun Vadeli Kalkınma ve Büyüme 

Türkiye’nin uzun vadeli büyümesi ve kalkınma süreci en azından makroekonomik 
faktörler kadar uzun vadeli kalkınma sürecinin iyi tasarlanması ve yönetilmesiyle 
de doğrudan ilintilidir. Bu açıdan özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere eko-
nominin reel tarafının performansı önem kazanmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin daha etkin kamu politikaları ve özel sek-
tör performansına ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de sanayi katma 
değerinin büyüme hızı yavaşladı bunun yerine özellikle emlâk sektörü ve diğer 
hizmet sektörleri daha öne çıktı. Öte yandan, yine son yıllarda bilim sanayi ve 
yenilikçiliğe sağlanan kamu fonları yükseldi, buna karşılık özel sektörün katkı-
sı sınırlı kaldı. Türkiye’deki AR-GE harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 1’in al-
tında ve bunun içindeki özel sektör payı da yüzde 40 civarındadır. Karşılaştırma 
açısından Kore’de AR-GE harcamaları yüzde 4,5’e ve bunun içindeki özel sektör 
payı da yüzde 80’e yaklaştı. 2023 hedefleri arasında olan AR-GE harcamalarının 
GSYH’nın yüzde 2 seviyesine çıkartılması bu açıdan çok önemlidir.

Türkiye’nin reel sektör temelinde gelişmesi ve bunu dış ticaretine yansıması 
kritik bir kalkınma faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da kamu politikaları ve 
özel sektör davranışının bu yönde güçlendirilmesini gerektirmektedir.





kültür

Dr. Necmettin Turinay





DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR HAYATIMIZDA EVRİLME: 

MEDENİYET SÖYLEMİNE YENİ BAŞTAN RÜCU
Dr. Necmettin Turinay

“Kendi üzerine düşünmekten vazgeçen bir toplumda 
kültür bir tortu, bir teferruattan ibarettir.”       

 (Cemil Meriç)

Sırf 2014 yılı için değil, neredeyse 2007’den bu yana en çok kullanılan kelimelerin 
başında geliyor medeniyet. Siyasi liderlerin ağzından düşmediği gibi, orada bura-
da, entelektüel muhitlerin dilinde de çok kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. 
Kendimizi ifade noktasında olsun, rolümüzü beyan ve izah hususunda olsun hep 
aynı kelimeye ve kavrama varıp dayanıyoruz. Kendimizi ve ülkemizi yeni bir me-
deniyetin merkezi olarak algılamak, bunun ihtiyacını duymak, yolunu aramak gibi 
çeşitli arayışlar söz konusu.

Kuşkusuz bu ihtiyaç ve arayışları yadırgamamak gerekiyor. Fakat hatırlanacak 
olursa, ilgili kavrama karşı geçmiş yıllarda umumi bir lâkaydi, haddi aşan bir alerji 
söz konusu idi. Hemen her yerde, ulu orta medeniyet yargılamalarından geçilmez 
olurdu. Çağdaş hayatın göstergeleri karşısında umumi bir tedirginlik söz konusu 
olduğu gibi, geride bıraktığımız ve içinden çıkıp geldiğimiz tarihe karşı da soğuk 
bir tutum takınılır, günümüz bakımından oradan bir çıkış yapabileceğimiz hatır ve 
hayale getirilmezdi. Bu bakımdan, eski yılların medeniyet / uygarlık söylemi kar-
şısında takındığı umumi lâkaydiye ya da haddi aşacak derecelere varan medeniyet 
/ uygarlık reddiyelerine bakarak, içine girdiğimiz yeni dönemi bir önceki dönemle 
mukayese etmek, bu geçişin altında yatan sebepleri yoklamaya çalışmak lüzumlu 
hâle geliyor. Fakat nereden gelip nereye gidiyoruz? Ya da ne tür kültürel gösterge-
lerin, evrilmelerin, yaşanmışlıkların içinden çıkıp geliyoruz?

Göstergelerin Değişmesi, Şuurun Yenilenmesi

Önce okuma azalmış, gençlerin okumadığı bir gerçek deniliyor. Cemaat yapılan-
malarının, serbest okumaların önüne setler çektiği de hemen herkesin ortak bir 
kabulü. Kaldı ki işin bu tarafı en satıhta cereyan eden yanı. Burada yatan sebep 
belki de sözün bitmesine bir vurgu. Zira yazılıp söylenenlerin çoğu eskimiş du-
rumda. Ortada olan 1970’lerden, 1980’lerden arta kalan şeyler.

Bunların dışında bir de Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkiye geçmesinin ar-
dından sökün eden ve “alt kültürler” oluşturmaya dayalı bin civarında tercüme, 
telif eser yığını. Ayrıca bunlara kafiye veya mesnet teşkil etmek üzere geliştirilmiş 
İslâmi yorumlar! Aynen 1970’lerin sosyalizan yorumlarında olduğu gibi, şimdi bü-
tün bunlar bir enkaz yığını teşkil ediyor. Aydınlar, toplum ve bilhassa da gençler, 
geçirdiğimiz bu zihnî parçalanmışlığın ardından daha yeni şeylere ihtiyaç duyu-
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yor olabilirler. Kendimizi, farklılıklarımızı da muhafaza kaydıyla daha bir bütün 
görmek, ülkemizin geleceği adına daha anlamlı bir duruşun lüzumunu duymak 
gibi. Arayışlar bu noktada! Fakat bu arayışların fikir seviyesinde bir izahı henüz 
yapılmış değil. Satır aralarında, günübirlik sohbetlerde bunu seziyorsunuz, işte o 
kadar.

Bu arada eski, geçmiş yılların tepkisel tutumlarını ara ki bulasın! Rejim, sis-
tem, demokrasi eleştirileri bütünüyle askıya alınmış. Bütün bunlar askıda derken, 
yedekte tutuluyor demek istemiyorum. Hayır, o tür eleştiri biçimleri tamamen 
aşılmış vaziyette. Bir yandan demokrasiyi reddederken, kırk yıldır bunu söyleyip 
dururken; şimdi kalkıp aşırı bir liberalizm taraftarlığı yapanlara da ne demek ge-
rekir? Adamın, demokrasi reddiyelerini esas alan İslâmi yorumları hâlen ortada! 
Fakat aynı güruhun “liberal İslâm” yorumlarını cem ettiği koca koca kitaplar, gü-
nübirlik yazılar da devam ediyor. Ne bir eleştiri, ne bir özeleştiri ihtiyacı duyulma-
dan gerçekleşen bu tür fikir savrulmalarını Türkiye aynı anda yaşıyor. Gözümüzün 
önünde cereyan ediyor bütün bunlar. Dolayısıyla geçmiş yılların nice parıltılı cüm-
leleri, teorileri, özgün İslâmi yorum ve reddiyeleri (!) bir arada uçuşuyor gibi bir 
manzara.

Yeni Zamanlarda Tarih: Rusya’dan Sonra Türkiye

Diğer bir husus; son otuz kırk yılın “Kemalizm” eleştiri biçimleri de sanki kabak 
tadı vermeye başladı. Hep aynı nakarat, hep aynı parça, bölük malzeme kullanma 
alışkanlıkları. Kendini, sonu hiç gelmeyecekmiş gibi, sürekli muhalefette hisseden 
ruhların kurduğu, geliştirdiği bir yorumlama biçimi. Her şeyi parça, bölük gör-
mek, parça, bölük okumak gibi bir alışkanlık. Kırk yıldır, bu hususla ilgili gelişti-
rilmiş argümanlar hemen herkesin ezberinde. Bu tür yayınların eski cazibesinin 
kalmadığını söylemeye gerek var mı?

Şöyle bir örnek verelim: Eski yılların anti-komünist yayınlarını hatırlayın! Bir 
de bugüne gelin, Türkiye için komünizm tehlikesinin varlığı iddia edilebilir mi? 
Nitekim komünizmin, sosyalizmin adı dahi kalmamış. Varlığı mevcut olmayan 
bir tehlikeyi, varmış gibi telâkki ederek eski anti-komünizm dilini ve mantığını 
sürdürmenin bir manası bulunabilir mi? Bildiğiniz gibi Rusya da komünist rejimi 
terk etmiş vaziyette. Fakat bu geçiş nasıl gerçekleşti, düşünmez misiniz? Bir “iç 
savaş” yaşandı mı o ülkede? Rusya’da kan gövdeyi götürdü mü? Yoksa komünist 
sistemden şimdiki döneme suhuletli bir geçiş mi gerçekleştirildi? İşte büyük mil-
letlerin, arkalarında büyük “medeniyet birikimi” bulunan milletlerin dönüşmesi 
böyle olur. Onlara yakışan da budur aslında. Bir de bu noktada Libya’yı göz önüne 
getirin! Rejim ve iktidar değiştireceğim diye kendi kendini helâk ediyor zavallı 
Libya.

Rusya’daki gibi olmasa bile, Türkiye de ona yakın, en az arıza ile benzer bir 
geçiş, dönüşüm yaşıyor. Bunun farkına varmamak olmaz. Dolayısıyla kıymetini 
bilmek, hâli hazırda yaşanan tarihî evrilmenin şuurunda olmak, buna yardımcı da 
olmak gerekiyor.

Şunu söylemek istiyorum: Tarihi, bir muhalefet aracı olarak okumanın, kul-
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lanmanın sonuna gelmiş durumdayız. Muhalefet edilecek, eleştirilecek, reddedi-
lecek hususlar saymakla bitmez, biliyoruz bunu. Belki bir ömür bile yetmeyebilir 
buna. Ayrıca malumumuz bütün bunlar. Toplumun, aydınların çoğu veya ekseri-
yeti, bunları bilerek konumunu belirliyor Türkiye’de. Dolayısıyla o noktada takılıp 
kalmamak, tarihi bir takıntıya dönüştürmeden, geleceğimizi inşa üzerine yoğun-
laşma aşamasına ulaştığımızı kabul etmek gerekir.

Bir de bu tür tarih okumalarının, ilgili dönemleri doğru dürüst, derinleme-
sine kavrama imkânı bırakmadığı gerçeğidir. Nitekim bugün Türk insanı yakın 
dönemleri, lâzım gelen bir vukuf ve vuzuh ile okuyamıyor. İttihatçıları eleştir-
mek saikıyla, Birinci Dünya Savaşı’nın global stratejilerini kaybediyor. Ülkemizin 
o şartlarda haiz olduğu imkânlara ve imkânsızlıklara nüfuz edemiyor. Özellikle 
de ilgili dönemle mahsus düşünce hayatımızın verimlerinden bîhaber yaşıyoruz. 
Hâliyle yukarıda işaret ettiğimiz şartlı tarih okumaları bizi, sanki bir hainler, sa-
tılmışlar koridoruna sokuyor ve bu okumalar ruhumuzu karartmakla kalmıyor, 
istikbalimizi de karartıyor.

Halbuki bugünün Türkiye’si; yönetici sınıflar, asker veya bürokrat fark et-
miyor, geleceğimizi inşa noktasında tarihin bir imkân olarak izah ve yorumunu 
bekliyor. Bir Suriye, bir Irak, Kuzey Irak veya “Süleyman Şah” problemi zuhur 
ediyor, tarihle meşgul olan sınıflar uyur uykulardan zar zor uyanıyor. Dolayısıyla 
Türkiye’nin karşılaştığı sorunları çözme noktasında, tarihin sağlam bilgisine ih-
tiyaç duyuluyor, bu o kadar açık. Ayrıca tarihî veriler bundan böyle zuhur eden 
sorunların çözümü hususunda, bize yardımları nispetinde fonksiyon kazanmalı-
dır. Bunu yapmamak, tarihi bu yolda kullanmamak; onu atıl, fonksiyonsuz bilgi 
yığınına dönüştürmekten farksızdır. Hele bir de o anlarda işi gücü bırakıp, tarihî 
hesaplaşmalarla oyalanmak var ki işte en çok yaptığımız bu oluyor.

Netice olarak söylemek istediğim; Türkiye tarihî, siyasi, toplumsal veya dinî 
bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm Cihan Savaşı mağlûbiyetinin, Mütareke ve 
Cumhuriyet uygulamalarının ardından sökün eden tarihî değişimi hatırlatıyor. 
Fakat içeriği itibariyle ise büsbütün farklı bu seferki. İnsan ve toplum, başı sonu 
gelmez kavga ve tartışmaların arasından geçse bile bunu seziyor, fark ediyor. 
Dolayısıyla marjinal tarih okumalarının, asıl bu büyük dönüşüme şahitlik etmesi 
beklenir. Asıl bunu görmek, asıl buna şahitlik etmek olmalı tarihçinin vazifesi.

Söylediğimiz hususlar, çoğu tarih teliflerini yavaş yavaş geride bırakıyor, yeni 
tarih perspektiflerine bizi zorluyor.

İslâm Dünyasını Tanımanın Sükutu Hayali

2014 veya 2015; düşünce hayatımız, kültür hayatımız için son derece anlamlı 
yıllar. Hatta bu zamanı biraz daha gerilere çekmemiz bile mümkün. Meselâ dik-
kat ediyor musunuz? Yakın yıllarda, İslâm dünyasından tercüme edilen eserler-
le fazlaca karşılaşmıyoruz. Kuşkusuz hiç tercüme yapılmıyor demiyoruz. Fakat 
üzerimizde yoğun tesirler bırakan, yeni bir ideoloji gibi bizi çekip çeviren, içimizi 
dışımızı saran bir düşünürün tercümesi ile karşılaşıyor musunuz? Veya şöyle so-



40 / KÜLTÜR HAYATIMIZ

ralım: Çevrenizi yoklayın, üzerinde en çok durulan İslâmi tercümeler hangileri-
dir? Bunların üzerinde umumi bir ittifak söz konusu mudur? İsterseniz biraz daha 
açalım: 1960-1970’lerde Seyit Kutup, Muhammed Kutup ve Mevdudi gibi, etrafı-
mızda rüzgârlar estiren birilerinden söz edilebilir mi?

Bir de 1979’da gerçekleşen İran devrimi ve ardından sökün eden tercümeler: 
Ayetullah Mutahhari, Ali Şeriati, İmam Humeyni, Zeynep Gazali vs. Nasıl bir rüzgâr 
oluşturmuştu o tercümeler? O tercümeleri okuyan Türkiyeli Müslümanların zihin 
dünyalarındaki alt üst oluşları hatırlayın. Bu okumalar insan ruhunda nasıl kasır-
galar estirir, yüksek devrim heyecanlarıyla neler duyurur, düşündürürdü? Peki, 
nerede o eski okumalar, o eski devrim heyecanları?

İşte bu manada insana tesir eden tercümelerle, yeni düşünürlerle karşılaş-
mıyoruz artık. Kendi kendimize sormadığımız bir soruyu gündeme getirdiğimin 
farkındayım. Ama bunu bilerek soruyoruz. Fakat asıl önemlisi ise neden bu tür 
tercümelerin yapılmadığıdır. Biraz daha ileri giderek diyeceğim ki o tür tercüme-
ler yapılsa bile, bugünkü okuyucu üzerinde, eski yıllardaki gibi bir tesir meydana 
getirebilir miydi? Ne dersiniz bilmiyorum.

Burdan çıkarılması gereken sonuç şu olmalı: Bundan böyle, İslâm dünyasın-
dan yapılacak hiçbir tercümenin tesiri, eski yıllarda olduğu gibi yaygın ve derin 
olamaz. Bunun sebebi, Türkiyeli Müslümanların veya okuyucunun düşünme ve 
terkip kabiliyetinin alabildiğine yükselmesidir. Bunda belki dünyanın ideolojiler 
çağını geride bırakmasının da bir tesiri olabilir. Onu da ihmal etmemek gerekir. 
Fakat bizim kanaatimiz ise daha farklı ve hususi.

Bildiğiniz gibi Türkiye merkezli vakıf örgütleri, yıllardan beri dünyanın çeşitli 
ülkelerine açılıyor, oralara çeşitli yardımlar ulaştırıyor. İHH’den, Kızılay’dan tu-
tun da adını sayamayacağımız diğer vakıf teşkilâtlarına kadar. Bunlar Uzakdoğu, 
Pakistan, Bangladeş, Kafkasya, Balkanlar, bilhassa da Filistin ve Afrika ülkeleri-
ne ulaşarak, oralara Türkiyeli kardeşlerinin adadığı kurbanları, hayati derecede 
önem arz eden giyim kuşam, sağlık ve beslenme yardımlarını taşıyorlar. Bundan 
da büyük bir yekûn hasıl oluyor. Bugünkü durumda Türkiye, geliştirdiği ayni ve 
nakdi yardımlar itibariyle dünyada üçüncü sırada. Önce Amerika, belki ardından 
Çin ve üçüncü olarak da Türkiye! Bu tür yardımların bir yarısı bütçe kaynaklı olsa 
bile, diğer bir yarısı Türk halkının geliştirdiği karşılıksız yardımlardan oluşuyor. 
Her yıl milyonları bulan kurban bağışları! Her kurbanı bir aileye ait kabul etsek, 
toplumun bu hususta sergilediği yüksek bilincin farkına varmak hiç de zor de-
ğildir. Evrensel düşünmek, kazancını paylaşmak, “Ensar bilinci”ne yakışır dav-
ranışlardan bir an bile geri durmamak! Aynı davranış tarzının, iki milyonu bulan 
Suriyeli misafirler için de sergilediği unutulabilir mi?

Bütün bu tutumlar Türkiye halkının, “kendini merkeze alarak” geliştirdiği ev-
rensel açılım denemeleridir. Tarihten gelen yüksek bir sorumluluk şuuru yatıyor 
bu davranışın altında. Dolayısıyla buna bir medeniyet tutumu, ümmet dayanışma-
sı demek yanlış olmayacaktır. Kendi ulusal gerçekliğini ihmal etmemek kaydıyla; 
fakat ona da hapsolmayarak geliştirilen daha üst bir idrak seviyesi bu. Tarih bo-
yunca imparatorluk yönetimleri hâlinde yaşamak, farklı toplum ve milletler nez-
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dinde de kendini “ortak cephe merkezi” olarak ihdas edebilmek. Bunun farkında 
olmak ayrıca.

Hâliyle gönüllü kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen, dünyanın dört bir yanı-
na açılma denemelerini bu şekilde okumak icap eder. Tarihin bu büyük şuurunun 
yeni baştan uyanmaya başlaması ne kadar anlamlıdır? Bunda kuşkusuz, ülkemiz-
de kat edilen İslâmileşme seviyesinin büyük payı vardır. Fakat Türkiye’ye nazaran 
daha Müslüman ülkelerin varlığı da bir gerçek. Daha gelişmiş Müslüman ülkeler, 
Türkiye’ye göre kat kat zengin, petrol zengini ülkeler var. Toplumsal fedakârlık 
noktasında, onların hangisi Türkiye ile boy ölçüşebilir, düşündünüz mü hiç? 
Dolayısıyla toplumların, milletlerin İslâmileşme seviyeleri ihmal edilmemek kay-
dıyla, tarihin derinliklerinden sürüp gelen bir başka şuurun, emperyal nitelikteki 
bir sorumluluk şuurunun harekete geçtiği gerçeği yatıyor burda. Bu tafsilâtı, insa-
nın ve toplumun değişmesine, yenilenmesine dair bir gösterge olarak sunuyorum.

Yeni Bilincin Para Parametreleri

Benzeri bir açılımı Türkiye aydınları üzerinden okumak ise insana daha ayrı bir 
zevk veriyor. O da genç, aktivist, yerine göre devrimci nitelikler arz eden kesimler 
üzerinden izlenen hususlar. Bilindiği gibi, yardım faaliyetleri geniş organizasyon-
ları gerekli kılıyor. Her ülkeye dağılmış yardım grupları, para transferleri, ulus-
lararası nakliye tecrübeleri, ilgili ülkelerin ekonomik seviyeleri, ihmale uğramış 
toplum kesimlerinin tespiti, o ülkelerde mevcut partner kuruluşların bulunup gö-
revlendirilmesi vs. Saymakla bitmez bu çalışmalar. İşte yıllardan beri devam eden 
bu tür faaliyetler arasında, uluslararası tecrübeyi haiz kalifiye kadrolar yetişme-
ye başladı Türkiye’de. Onların tecrübe ve intibaları ile Türkiye Müslümanlarının 
ufku açılıyor da açılıyor. Eski yılların kapalı Türkiye’si, kapalı Müslümanlığı kade-
me kademe gerilerde kalıyor. Böylelikle kendimize yakışır, evrensel perspektifler 
ediniyoruz. Yapılan anlatmalar sayesinde, ilgili İslâm ülkeleri hakkında doğrudan, 
aracısız bilgiler ediniyoruz. Fakat ne kadar tuhaf! Bu bilgilenme bizi zenginleştirip 
ufkumuzu açsa bile; ilgili ülkeler, kurumlar, toplumlar bizi ziyadesiyle üzüyor. Acı 
duyuyoruz onlara baktıkça, dinledikçe! Öyle primitif, öyle derin bir acz manzarası 
ki karşılaştığımız, şaşıp kalıyoruz. Hâdisenin daha derin yanı da şu: Gidilip gö-
rülen, yardım götürülen ülkelerin Müslüman halkları ve dinî kurumları ne kadar 
hasbi olurlarsa olsunlar, Türkiyeli temsilciler nezdinde onlar da benzeri duygular 
uyandırıyor. Hâliyle Türkiye’den giden heyetler herhangi bir problem çözme, yön-
tem geliştirme, akıl ve mantık yürütme noktasında, onlarla aramızda derin bir ge-
lişmişlik farkı bulunduğunun şuuruna ererek dönüyorlar ülkelerine. İşte bu fark, 
“Türkiye farkı” olarak çıkıyor karşımıza.

Her şeyden önce de kendimizin farkına varıyoruz. Kendimizin ve ülkemizin, 
Türkiye merkezli bir şuurun gelişmişlik seviyesi, gözümüzde daha bir büyüyor 
dolayısıyla. Geçmiş yılların kendi kendini ve ülkesini aşağılamaktan bayağı zevk 
duyan şuuru kademe kademe gerilere çekiliyor ve daha evrensel sorumlulukla-
ra doğru açılımlar yapıyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki örneklere, merkezlere 
eklemlenerek kendini ifade eden eski marazlı psikolojiler her geçen gün seviye 
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kaybediyor. Öyleyse bütün bu izahların ardından, şunları söylemek mümkündür: 
Bundan böyle Türkiye’ye dışarıdan herhangi bir ekolün, anlayışın, yöntemin, pra-
tiğin transferi ve tercümesi kolay kolay mümkün olmaz. Buna ihtiyaç duyulmaz 
daha doğrusu. Yapılan ve yapılacak tercümelerin eski yıllarda olduğu gibi, çarpıcı 
tesirler meydana getirememesinin sebebini asıl buralarda aramak icap eder. Daha 
da önemlisi metot ve yöntem transferinin, bundan böyle Türkiye’den dışarıya 
doğru bir seyir takip etmesi beklenir. Hatta bunu tercümeler için de düşünmemiz 
gerekir. “Safahat” ve “Çile” türü tercümelerin dönemi artık sona ermeli, bunların 
yerine daha yeni eserlerin tercümeleri gündeme gelebilmelidir.

Merkezi Gayr-i Muayyen Olan

Eğer malûmatfuruşluk addedilmezse, eğer haddi aşmak gibi bir intiba bırakma-
yacaksa, bir hususa daha işaret etmek ihtiyacını duyuyorum. O da eski yıllarda 
geliştirilen “ümmet” anlayışındaki yenilenmedir. Bildiğiniz gibi ümmet, dünya 
Müslümanlarını ifade eden bütünlükçü bir ifade biçimidir. Onları bir bütün gör-
mek, bütün hâlinde algılamaya dönük bir kavram. Kuşkusuz bu ifadeler nesnel bir 
tarifi ortaya koyuyor. Fakat bu bütünlüğü derinden duymak, ümmete karşı vazife-
lerimizin şuuruna varmak ise daha üst bir şuur hâli. “Ümmeti Müslüman” tabirini 
halkımız da çok kullanır. Onun için yeri geldikçe, tekerlemeli dua cümleleri ile 
tekrar edilir bu ifade. O kullanımların siyasi bir niteliği bulunmaz kuşkusuz.

Dolayısıyla ümmete dair, son yıllarda önemli mesafeler kaydedildiği bilinen 
bir husustur. İslâm dünyasında zuhur eden her problemin, acının, mağduriyetin 
şuurunda olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek gibi bir tutum. Dahası 
uluslararası düzlemde onların hakkını savunmak, onlara yardımcı olmaya çalış-
mak vs. Bu seviyede cereyan eden bir iletişim ve buna mahsus bir bilinç oluşturma 
egzersizleri. Fakat bu tarz bir bilincin merkezi var mıdır, varsa neresidir? Ya da bir 
merkezi bulunmak iktiza eder mi? Eğer iktiza ederse o merkez Suudi Arabistan 
veya İran mıdır? Ya da meselâ herhangi bir düşünür kişi midir? Dolayısıyla bu 
manzaraya bakarak, Türkiye’de mevcut olan ve kitaplar vasıtasıyla edinilen üm-
met idrakinin “merkezi gayr-i muayyen” ya da “merkezi bulunmayan” geniş bir 
halka olarak nitelenmesi mümkündür.

İşte son birkaç yıl içinde şahidi olunan zihniyet değişmelerinden biri de bu 
alanda cereyan ediyor. Yani yavaş yavaş, adı tam olarak konmamış bir merkez fikri 
oluşuyor zihinlerde. Bunun bir diğer tezahür noktası, Türkiye aydınlarının kendi-
lerini merkez alarak düşünmeye başlamaları. Zaten durduğu yerin ve tarihsel arka 
plânın şuuruna varamamış bir aydında, perspektif kabiliyeti aramamak icap eder. 
Bu bakımdan son birkaç yıldan beri, ilgili hususta önemli mesafeler kaydediyoruz. 
Sanırım bunun siz de farkında olmalısınız. Çünkü marjinal tutumlara artık bunun 
için ihtiyaç duyulmuyor. Hele hele “ideolojik düşünme” takıntıları; dini bir ideolo-
ji gibi dizayn ederek sunma pratikleri büsbütün gerilerde kalmadı mı?

Daha mühimi de şu: Karşılaştığımız hemen her sorunu ya geçmişteki bir dü-
şünce arızası ile yani yetersizlikle izah ya da ikide bir İslâm anlayışımızı yenileme-
ye kalkışmak cinsinden istikrarsızlıklar. Sevinelim ki bütün bu takıntılardan bir 
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bir kurtuluyor Türkiye ve aydınlarımız. Bunun yerine, önümüze çıkan sorunlar 
karşısında paniğe kapılmamak, analitik yaklaşmak, metot ve yöntem geliştirmek 
gibi bir tutum her geçen gün gelişiyor, tekâmül ediyor. Dolayısıyla “millet” ve “üm-
met” gibi içtimai gerçeklikleri, eskiden olduğu gibi soyutlamadan, kendi gerçekliği 
ile kavrayabilir bir duruma eriyoruz.

Diğer bir husus da Türkiye’nin ekonomide, ihracatta, dış politika ve güven-
lik politikalarında aldığı mesafeye paralel olarak, düşünce hayatı ile kültürel id-
rakimiz gün gün genişliyor. O tür açılımların muhtevasını teşkil ediyoruz artık. 
Dolayısıyla birbirine paralel seyreden gelişmeler bütün bunlar. Onun için de an-
lamlı bir bütün teşkil ediyorlar.

Sezai Karakoç’a Neden Geri Dönülüyor?

Üzerine eğildiğimiz hususu daha bir vuzuha kavuşturmak ihtiyacıyla, hemen 
çoğumuzun farkına varmadığı, alttan alta gelişen bir evrilmeye daha dikkatini-
zi çekmek isterim. O da şudur: Son yıllarda, özellikle de iki binlerden bu yana 
Sezai Karakoç’u kapağa çeken, özel sayı düzenleyen ya da Sezai Karakoç’un şiiri ve 
düşüncesi üzerine dosya hazırlayan dergilerin sayısındaki yükselme. Bu dergiler, 
özel sayılar, dosyalar, ara ara yayınlanıyorlar. Ara ara yayınlanan bu tür kapak ve 
dosyalara geriye dönüp bakıldığı zaman, burdan bir mana çıkıyor. Belirli bir mer-
kez tarafından güdümlenmeyen bu yayınların el yordamıyla ve günübirlik ihtiyaç-
ların doğurduğu dürtülerden yola çıkarak hazırlandığından da kuşku yok. Fakat 
bu yayınlara belirli aralarla bile olsa, devam edildiği de bir gerçek. Nitekim kimini 
hatırladığımız ve muhafaza ihtiyacını duyduğumuz, kiminin de şöyle bir sayfala-
rını çevirip geçtiğimiz Sezai Karakoç merkezli dergi sayılarının adedi şimdiden 
onu, on beşi bulmuş vaziyette. Dolayısıyla Sezai Karakoç’a yönelik bu ilgi yoğunlu-
ğunun, İstanbul ve çeşitli taşra şehirlerinde şahidi olunan bu ortak yönelimin bir 
anlamı bulunmalıdır.

Bu yayınlarda ziyadesiyle dikkati çeken bir yan bulunuyor. İlgili dergilerde 
Sezai Karakoç, şair kimliği ile sunuluyor olsa bile, gene de onun düşünür kimliği 
tebarüz ettirilmeye çalışılıyor. Yani bu tür dosya ve özel sayılar vasıtasıyla Sezai 
Karakoç’un şiiri önerilmiyor. Mevcut Türk şiiri adına, yeni bir açılım imkânı ola-
rak takdim edilmiyor. Yani Karakoç’un şairliği ne kadar takdir edilirse edilsin; il-
gili şiire geri dönülmesi ya da bu şiirden imkân olarak yararlanılması hususunda 
ne bir imaya, ne de açıktan açığa bir önermeye şahit olunmuyor. Dolayısıyla son 
yıllarda şahidi olduğumuz Sezai Karakoç başvurularının altında yatan, şiirin dışın-
da bir sebebe dayanıyor demektir. Bunu şöyle ifade etmek de mümkün: Bu ihtiyacı 
en ziyade şairler duyuyor; fakat kendi şiirleri için, şiir anlayışlarını yenilemek için 
değil. Dolayısıyla bunun altında zihinleri yoklayan bir düşünce arayışının, kendini 
anlamlandırma ihtiyacının yattığı açık.

Bu ihtiyacı duyan ve arada bir Sezai Karakoç’a başvuran sınıfların, bu ülkenin 
düşünen, acı çeken sınıfları olduğu unutulamaz. Sizin bizim gibi alelâde hayatı ya-
şamaya devam eden, yaşadığı hayat içinde de kendini bırakmayan, sanatımıza ve 
kültürümüze, düşünce hayatımıza olan derin ilgileri dolayısıyla sezgi kabiliyetleri 



44 / KÜLTÜR HAYATIMIZ

gelişmiş bu mustarip sınıfların duyduğu ihtiyacı, kendi nefislerinde gerçekleştir-
dikleri kopuk kopuk tecrübeleri hem takip, hem de alttan alta ortak bir payda teş-
kil eden bu umumi yönelimin manasını yoklamak, aramak icap eder.

İktidarın Gücü, Gücün de Ötesi!

Bir bakıma, kültür ve düşünce hayatımızın derinden yaşadığı bir paradoksa işaret 
bütün bunlar. Siyasi açıdan kendini iktidar olarak vazeden bir söylemin, aradan 
geçen on, on iki yıla rağmen kendini mutlu ve mutmain hissedememesi! Büyük 
işler başarılıyor: Yollar, duble yollar, hızlı trenler, tarihî ve tabii bir güzellik numu-
nesi olan Boğaziçi’nin altından geçen tüneller, üstünden geçen ve bir gerdanlığı 
andıran asma köprüler! Dahası, mevcut Boğaziçi’ne kafiye teşkil edecek şekilde, 
yeni bir Boğaz daha açma niyetleri. Büyüyen şehirler, minareleri ve tarihî camileri 
neredeyse primitif göstergeler seviyesine indirgeyen gökdelenler! Çoğaltın, istedi-
ğiniz kadar çoğaltın bunları! Bunlara elden ele gezen akıllı telefonları, her çocu-
ğun elinde eksik olmayan tablet bilgisayarları, çevremizden veya içimizden akıp 
duran hayatın şekillenmesinde katkısını ihmal edemeyeceğimiz yüksek teknolojik 
aygıtları da ekleyin. Kuşkusuz bunların yapımı da, kullanımı da, ithal veya imal 
edilmeleri de iktidarın başarı hanesine kaydedilmesi gereken hususlar.

Sırf bunlarla da sınırlı değil: İşte başörtüsü veya İmam Hatip Okulları önünde-
ki engellerin bir bir kaldırılması. Bütün bunlar bir gerçek değil mi? Ülke insanının, 
inanmış sınıfların maruz kaldığı baskıların ortadan kaldırılması, hürriyetlerin kul-
lanımı hususunda az çok eşitliğin sağlanması, dahası eskinin mağdur sınıflarının 
siyasi şuur olarak kendilerini bir güç, bir iktidar olarak algılamaya başlamaları. 
Yani geçen asırdan miras, ikinci sınıf insan muamelesinin dışına çıkmaları. Bunun 
da ötesinde kendini iktidar olarak gören sınıfları, kendi dışındaki fiilî güçleri tasfi-
ye edebilecek bir seviyeye yükselmeleri. Neresinden bakarsanız bakın, bütün bun-
lar Türkiye için, eskiden hayal bile edilemeyecek gelişmelerdir?

Ne var ki bu başarı bile sürgit, insanı tatmin etmiyor. Mevcut güç ve iktidar 
uygulamalarının hayatın bazı yanlarına yeteri kadar yansımadığı, hâli hazırda 
içimizden dışımızdan, çevremizden akıp duran hayatın mana olarak inşası veya 
bu hayatın içine bir ruh enjekte etme noktasında tahminlerin ötesinde yetersiz 
kalındığı gibi tedirginlikler söz konusu. Kendini iktidar olarak hissetmek, mevcut 
iktidara eklemlenmiş bir konumda görünmek veya algılanmak! Fakat akıp giden 
hayat üzerinde herhangi bir sözü bulunmamak, onu kontrol edememek. Ya da be-
lirli istikametlere doğru yönlendirememek gibi yetersizlik hisleri. Öyle anlaşılıyor 
ki aynı açmazı mevcut iktidar duyduğu gibi, neredeyse bütün dinî çevreler, bilhas-
sa da aydın / entelektüel çevreler daha bir derin duyuyorlar. Karşılıklı olarak itiraf 
edilemeyen yetersizlik hissi karşısında, ne yapılması lâzım geldiğini düşünenler 
kuşkusuz az değil. Fakat hayati derecede önem arz eden bu konu üzerinde ne bir 
konuşma ve yazma, ne de bir istişare söz konusu. Alttan alta eleştiriler, suçlama-
lar, başarısızlık göstergelerini sayıp dökmekler eksik olmuyor dolayısıyla.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 45

Batılı Bilim, Teknoloji ve Yorumu

Ruhlarda çöreklenmiş bu tür bir tortunun yeni değil, eski olduğu da bilinen bir 
husus. Yıllar, yıllar öncesinde, 1980 öncesi ve sonrasında Yeni Devir gazetesinde 
kümelenmiş bir grup aydının önündeki problem de bu idi. O aydınlar ki başta 
İsmet Özel, onun yanı başında hikâyeci Rasim Özdenören bu meseleyi ziyadesiy-
le önemser, çağdaş hayat ve teknolojik gelişme karşısında bunalmış ruhlar adına 
kafa yorar, bu meselenin halli yolunda mesai sarf ederlerdi. Nitekim İsmet Özel’in, 
Abdülkadir es-Sufi’nin Cihad’ını tercüme ihtiyacı buradan kaynaklanmıştı. İsmet 
Özel’in, Abdülkadir es-Sufi tercümesinin altında yatan neden, kuşkusuz herhangi 
bir eylemcilik üretmek değil, çağdaş toplumsal gelişmeler karşısında yeni bir tu-
tum belirlemek ihtiyacıdır. Yani yaşadığımız hayata elsiz ayaksız teslim olmamak, 
hiç olmazsa onun biraz kenarında durmak; hayatı yeni baştan yorumlamak, an-
lamlandırmak gibi bir arayış.

Gene aynı yıllarda geliştirildiğini bildiğimiz Üç Mesele’yi baştan sona işgal 
eden, daha yeni bazı önermelerle de karşılaşıyorduk. Çağdaş Batılı yaşama karşı-
sında, iradesi mefluç bir teslimiyete razı olmamak için yeni birtakım düşünceler 
geliştirmek gibi. İsmet Özel’in ve Rasim Bey’in bir arada ve yan yana sürdürdüğü 
yaklaşımı, umumi bir Batıcılık reddiyesi, Batı merkezli çağdaş yaşamanın dışına 
çıkmak arayışı olarak özetlemek mümkündür. Mümkündür de peki bu nasıl ola-
caktı? Bu konuda neler öneriliyordu? Her şeyden evvel, Batı’nın ürettiği teknolo-
jik aygıtlara karşı umumi bir boykot! Teknolojik aygıtların üretiminde kullanılan 
“bilimsel bilgi”ye ilişkin aşırı bir ihtiyat duygusu, daha rahat ifade etmek gerekirse 
onu da topyekûn reddetmekten çekinmemek!

Peki, neden? Çünkü “Batı bilimi”, Hıristiyanlıkla eski Yunan felsefesi temeli 
üzerinde doğup gelişmiş, inanç ve kültür kodları bu esaslara dayalı olan toplumun 
ihtiyacını gidermek yolunda da bildiğimiz cinsten eşya üretimi gerçekleştirmişti. 
Dolayısıyla kendisini alelâde addettiğimiz her türlü eşyanın, kullandığımız tekno-
lojik aygıtların masumiyeti fikri doğru olmamalıydı. İlgili düşünürler (şair İsmet 
Özel ile hikâyeci Rasim Özdenören) bu hususta o kadar ileri gittiler ki hayatımıza 
giren, kullanmakta olduğumuz alet edevat meselesini, neredeyse bir akait seviye-
sine kadar çıkardılar. Sizin anlayacağınız 1980 öncesinde geliştirilmiş, 1990 or-
talarına kadar da tesirini sürdüren bu tür bir düşünce tutulmasının içinden çıkıp 
geliyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Bu tür fikirler ileri süren, kullandığımız eşya 
karşısında da bizi ihtiyata davet eden birileri ile artık hiç karşılaşmıyoruz.

Ayrıca şunu ilâve edelim: Avrupa’nın sanayi ve teknoloji bakımından geliş-
mişliğini Batılı felsefe ile izah, hele hele bunu eski Yunan düşünce geleneğine 
bağlayarak sunmak! Bize göre asıl Batıcılık, Batı pazarlamacılığı bu olsa gerektir. 
Hâdisenin bu kısmı bilimin, bilimsel gelişmenin aşırıya vardırılan bir yorumudur. 
Bu yorumla Batılı düşünürler, Batı dışındaki hiçbir kültür ve medeniyetin kendini 
geliştirme, yenileme ve daha ötede teknoloji geliştirme kabiliyetini haiz olmadığı-
nı kanıtlamak ister. Dolayısıyla bu tür yorum ve iddiaların irdelemesini yapmadan 
hemen üzerine atlamak, “Batılı paradigma”ya elsiz ayaksız teslimden başka bir 
anlam ifade edemez.
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Kaldı ki Batı Avrupa’da zuhur eden büyük sanayi devrimi üzerine çeşitli ça-
lışmalar yapılmıştır. Sanayi hamlesini gerçekleştiren sınıflar, bunların düşünce 
altyapıları, dayandığı sermaye birikimleri vs. Dikkat edilsin, sonradan sonraya ge-
liştirilen Batılı bilim yorumlarına istinat ederek değil, asıl bilgiye dayanarak söy-
lüyorum: Batı’da sanayiyi geliştiren, üreten sınıflar, başlangıcı itibariyle tamamen 
teknik sınıflardır. Bizim OSTİM’deki gibi kafası çalışan zanaatkârlar, teknisyen 
sınıflar yani. Hatırlatmak gerekir ki yetişmiş mühendis sınıfların bu işe soyun-
maları, katılmaları daha sonradır. Yani demek istiyorum ki ilgili teknik sınıflar, 
Hıristiyan olsalar bile felsefe bilmezler, herhangi bir felsefi akımla ilişkisiz yaşar-
lar, dahasını söyleyelim eski Yunan kültür ve medeniyetine dair herhangi bir şuur 
taşımazlardı. Dolayısıyla teknolojik gelişmeye yol açan hiçbir buluşun, icadın, üre-
timin ardında herhangi bir filozofa, sosyologa veya psikologa rastlamıyoruz. Hâl 
böyle olunca eşya üretmek, alet geliştirmek noktasında daha farklı zekâlara ihtiyaç 
duyulacağı aşikârdır. Bu bakımdan her türlü eşya ve teknoloji üretimi ve kullanımı 
hususunda biraz daha gerçekçi davranmak, spekülatif yorumlardan da mümkün 
olduğu kadar uzak durmak icap eder.

Ayrıca Türkiye ilk defa bu tür sorunları tartışıyor değil. Tanzimat döneminde 
Batı’ya giden Nâmık Kemal ve Ziya Paşalardan tutun da Ahmet Cevdet Paşa ve 
Ahmet Mithat Efendi gibi düşünürler ne demiş, nasıl bir yol tutmuşlar? Sultan 
Aziz ve Sultan Abdülhamid gibi yöneticiler kendi dönemlerinde ne tür bir uy-
gulama sergilemişler? Dahası Batılılaşma sorunu karşısında kendilerini, hemen 
bütün İslâm dünyası ve İslâm tarihi adına sorumlu addeden bir şuurla hareket 
eden Mehmet Âkif, Ahmet Naim, Mahmut Esat Efendi, Manastırlı İsmail Hakkı, 
İzmirli İsmail Hakkı, Bediüzzaman, Ferid Kam gibi düşünürler sanki bu konuları 
hiç düşünmemiş, ihmal etmişler gibi bir tavır takınmak gerçekçi bir tutum olabilir 
mi? Nitekim hatırlıyoruz: Otuz kırk yıl öncesine kadar Âkif’in bilimsel düşünmeyi 
öngören tutumu, aşırı bir eleştiriye tâbi tutulur, bu yüzden Âkif orasından bura-
sından hırpalanır dururdu. Şimdi bakıyoruz da haddi aşan bu tür hırpalamaların 
ardından Âkif, her geçen gün daha bir itibar kazanıyor. Bunda da İsmet Özel’in 
Mehmet Âkif’e yönelik geliştirdiği ilginin payı ihmal edilemez.

Bu bakımdan çağdaş teknolojinin ve onun ardında yatan bilimin reddi ile nere-
ye varılabilir? Ancak bizi bu tür bir bakışa davet edenlerin amacı, kuşkusuz kendi 
bilimimizi ve buradan doğacak yeni eşya ve teknoloji üretimini teşvik ve tahrik 
olmalı. Bu oldukça iyimser bir yorum. Çünkü böyle sıfır noktadan başlatılan bir 
denemeye ne dünyanın herhangi bir yerinde, ne de otuz-kırk yıldır Türkiye’de şa-
hit olunmadığı gibi, bu yolda bir beklenti içine de girilmiş değil. Dolayısıyla nazarî 
planda doğruluğu açık olan bazı düşünceler vardır ki, onların realite karşısında 
hiçbir gerçeklik değeri bulunmaz. Nitekim iç sistematiği bakımından doğruluğu 
müsellem olan nice ideolojilerde de aynı durumu görüyoruz. Ayrıca bu tür mantıki 
kurguların dinî veya kitabi bir temeli de aranmamalıdır. İslâm nazarında bilim 
“sünnetullah”ın keşfi ve izahı, onun kullanılabilir bir bilgiye dönüştürülmesidir 
ki bu bilginin kimin tarafından üretildiği ikinci derecede bir meseledir. Fakat bi-
limin, bilginin yorumu meselesi ondan sonra gelir, bu da kültürden kültüre, felse-
feden felsefeye değişiklik gösterebilir. İşte otuz kırk yıldır çok konuşulan ve insanı 
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çağından, şartlarından sürgün yaşamaya sevk eden bu tür spekülatif yaklaşımları 
bir bir geride bırakıyor, dünyaya ve çağımıza, ülkemize karşı daha gerçekçi, ayağı 
yere basan yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz.

Yeni Modernizm Ütopyası: Zihin Boşaltma Denemeleri

Fakat bütün bunlar, yani Batı’da üretilen bilimin reddi ve çağdaş teknolojinin kul-
lanımından insanın sakındırılması meselesi, üzerine eğildiğimiz düşünme biçimi-
nin gene de en fer’i yanı. Asıl önemli olan buradan hareketle, çağdaş Batı mede-
niyetinin reddi gerekçesinin İslâm medeniyetine de teşmil edilmeye kalkışılması-
dır. İçinden çıkıp geldiğimiz ve mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz İslâm-Şark 
medeniyeti dönemlerinin, asıl dinden bir sapma olarak yorumlanmasıdır. Bu tür 
bir tarih ve medeniyet yorumu ilk anda, Şiiliğin kendi dışında oluşmuş tarih ve 
medeniyet tecrübelerini ihmal kastını hatıra getiriyor. İran Şiiliği bilindiği gibi, en 
son dönemi ile Asrı Saadet arasını boşaltmakta çok ısrarlıdır. Onun için nice tarihî 
yönetimler haksız bir iktidar gaspından, zulümden öte bir mana taşımazlar. Yani 
tarihin ve nice Sünni mezheplerin, iktidarların inkârının moda olduğu dönemler-
den geçip geldiğimiz malûmdur. Fakat yukarıdaki medeniyet yorumu İran men-
şeli bir yaklaşım olmayıp, daha ziyade, Batılı bir karakter arz etmektedir. Çünkü 
ondaki “mantık kurgusu” doğrudan böyle düşündürüyor insanı.

Öyleyse buradan nereye varılmak istenebilir diye sormak gerekir: Hem çağdaş 
bilimin ve sanayinin yok farz edilmesi, ondan insanın sakındırılması lüzumu, hem 
de aynı insanı kendi kültür ve medeniyetinden tecrit ederek daha yeni bir yaşama-
ya davet! Yani insan toplumsal, tarihî ve medeni tekâmülünden arındırılarak, büs-
bütün soyundurularak, yepyeni bir konumlanmaya tâbi tutuluyor. Bütün bunların 
nazari plânda cereyan ettiğini, düşünüldüğünü unutmamak gerekir.

Buradan hareketle de insan ve bütün insanlık, daha doğrusu çağdaş 
Müslümanlar yeni, bakir bir yaşamaya davet ediliyor. Asrı Saadet’e rücu ve Kitabın 
ve Sünnetin ruhundan istinbat edilecek yepyeni bir paradigmanın inşası gibi bir 
şey bu. Batılı paradigma nasıl eski Yunan felsefesi, Roma hukuku ve Hıristiyanlık 
temeli üzerinde inşa edilmiş, ona istinaden Batılı bilim teşekkül etmişse, buradan 
da ilgili paradigmaya uygun ve Avrupa toplumunun ihtiyaçları çerçevesinde sa-
nayi ve teknoloji üretimi gerçekleştirilmişse; sıfırdan başlatılması düşünülen Asrı 
Saadet yaşamasından da benzer bir sıra ile önce paradigma, sonra İslâmi bilim, 
bilâhare de Müslüman toplumların ihtiyaçları çerçevesinde eşya, alet, teknoloji 
üretimi gibi aşamalar kaydedilecektir. Hâl böyle olduğuna göre, Müslüman zihin-
lerin tarih ve medeniyet namına oluşturulmuş bütün tortulardan temizlenmesi, 
arındırılması lüzumu ortadadır. Bilgi ve tecrübe namına, insanlığın tekâmülü na-
mına ne varsa! Dolayısıyla sıfırdan bir hayat inşası nazarıyla bakabiliriz bu dü-
şünceye. Sıfırdan bir hayat inşası, mevcut hayatın ve kültürlerin, her türlü medeni 
tecrübenin reddi ve inkârı vs.

Fakat Asrı Saadeti böyle okumak ne dereceye kadar doğru olur? Her şeyden 
önce tebliğ edilen yeni din Mekke ve Medine’de cari olan örfi nitelikteki kurumla-
rı, bilgiyi, gelenekleri büsbütün reddetmiş değildi ki! Peygamber efendimizin ip-
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tal, tashih ve terviç ettiği örfi nitelikli tutumlara, geleneklere bir göz atın bakalım. 
Yaşanan hayatın ne kadarı değişiyor, ne kadarı devam ediyor? Dolayısıyla o günkü 
hayatın örfi nitelikte devam eden kısımları olduğu gibi, bugünkü hayatın da Batılı 
ve Doğulu veya Uzak Doğulu nice gerçeklikleri olduğu gibi devam edebilir demek-
tir. Bunda ne mahzur var ayrıca? Kaldı ki din bizi, dine mugayir olmayan örflerin 
reddine değil, onlarla amel edilmesine davet ediyor.

Diğer bir husus da bizzat Hazreti Peygamberin ticaretle meşgul bulunması de-
ğil midir? O, Hıristiyan Bizans bölgelerinden üretilmiş mal getirmiyor, satmıyor 
muydu? Aynı ticaret Hint bölgelerinden, Afrika ülkeleri üzerinden de devam etmi-
yor muydu? Bu malların aslâ kullanılmaması, kendimiz tarafından üretilmesi şartı 
ileri sürülüyor muydu? Hatta bunu giyim kuşam malzemelerine, kılıç, ok vs. kulla-
nımına, ithaline kadar genişletebilirsiniz. Ne var ki yerine göre böyle bir ticaretin 
sınırlandırılması lüzumu da doğabilir. Maslahaten başvurulur bu tür yasaklara. 
Dolayısıyla bu konuları akait seviyesine yükseltmek, ideoloji gibi değişmez kaide-
ler biçiminde vazetmek ne derecede doğru olur?

Toynbee’den Sezai Karakoç’a

İngiliz tarihçisi Toynbee bir çalışmasında, farklı medeniyetlerin birbiri ile kurdu-
ğu ilişkileri inceliyor ve buradan önemli sonuçlara ulaşıyor. Toynbee’nin ulaştığı 
sonuçlardan birini, Peyami Safa’nın bir makalesinden aktaralım:  “Toynbi’ye göre 
medeni bir topluluk / millet, başka bir medeniyetin karşısında tehlikeli bir duru-
ma düşerse, bu tehdide iki türlü cevap verir. Bunlardan biri ‘zelotizm’dir. Tehdide 
uğrayan cemiyet kendi kabuğu içine çekilip, geleneklerine dönük taşkın bir bağlı-
lık geliştirir. ‘Vehhabilik’ işte böyle bir ‘zelot’ tavrıdır. İkinci yol tehdide uğrayan 
halkın kendini müdafa için düşmanının maddi ve manevi silâhlarını kuşanmaya 
kalkışmasıdır: ‘Herodianizm’. Türkiye’nin yaptığı işte budur.” (“Türk Düşüncesi 
ve Batı Medeniyeti”, Türk Düşüncesi, 1 Aralık 1953)

Nitekim “herodianizm” yolunu, yani düşman gücün değerlerini iktibas yolu 
ile kendini muhafaza esasını benimseyen ülkeler Türkiye’den ibaret değildir. 
Tunus’un Habib Burgiba’sını, Mısır’ın Nasır veya Hüsnü Mübarek’lerini, Saddam 
Hüseyin’leri bu gruba dahil etmek mümkündür.

Peyami Safa’nın daha 1950’lerde Toynbee’ye başvurması sebepsiz değil. İlgili 
makalesinde Peyami Safa, “herodianizm” yolunun nasıl çıkmaz bir yol olduğunu 
ispata ve tahlile çalışıyor. O yılların Batılılaşmaya elsiz ayaksız teslim olmuş ay-
dınlarını, yönetici sınıflarını uyarmak için âdeta çırpınıyor. Dolayısıyla bu yolun 
yanlışlığını yaşadığımız tecrübeler vasıtasıyla artık iyi biliyoruz. Fakat aksi yola, 
yani bizi başını kuma gömmeye davet eden “zelot” tavırlara da ne demeli? Hem de 
Osmanlı’nın çöküşünü, Cumhuriyet’in kuruluşunu geride bıraktığımız bir çağda? 
Velev ki bu yaklaşımlara dinî gerekçeler üretilse bile!

Bu uzun izahların ardından Sezai Karakoç’a tekrar dönebiliriz sanıyorum. 
Yukarıda genişliğine izahına çalıştığımız teknik ve medeniyet yorumunun yay-
gınlık kazandığı dönemlerde, Sezai Karakoç okuması neredeyse unutulmuş gibi 
bir şeydi. Ne şiiri, ne de düşüncesi takip edilmez hâle gelmişti. Fakat işte bu son 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 49

yıllarda Sezai Beye tekrar geri dönülüyor. Bu geri dönüş, onun şiirinden ziyade, 
düşüncesine yönelik bir ilgi olarak tezahür ediyor. Liberal yaklaşımların modaya 
dönüştüğü, maddi iktidar gücünün yanı başında ruhların fukaralaşmasının de-
rinden hissedildiği bir zaman diliminde! Toplumun ve bireyin parçalı yapılardan 
bıkkınlık duymaya başlandığı bir sırada, daha bütünlükçü bir dile olan ihtiyaç. Bu 
ihtiyacı da en çok toplum ve aydınlar duyuyor.

Dolayısıyla Türkiye’nin büyüme histerisi nüksettikçe, İslâmi şuur kıvamını bul-
dukça, ayrıca “ulus-üstü” sorumluluklarımızın da farkına varıldıkça daha büyük, 
kuşatıcı bir üslûp lüzumunu içimizden duyuyoruz. İşte bu nokta da “medeniyet / 
uygarlık” merkezli perspektifler kendiliğinden devreye giriyor. Oradan şairler ve 
dergi yöneticileri, buradan sosyal yardım kuruluşları, öbür yandan tarihçiler veya 
siyaset adamları! Birbirinden bağımsız faaliyet ve enerjiler, çokları henüz fark et-
mese bile, kendi aralarında bir bütün teşkil ediyor ve geleceğin Türkiye’sinin bü-
yük dilini inşa etmeye çalışıyorlar.

Çamlıca Camii ve Yeni Saray Örneği

Sonucu böyle bitirmek istemezdim ama yıl içinde gerçekleştirilen sayısız kültürel 
faaliyet, kendi inzivalarında tek ü tenha bir manzara arz ediyor. Sakın ola ki on-
ları küçük gördüğümüz, faydasız gördüğümüz sanılmasın. Hemen her dönemin, 
her neslin bunlara ihtiyacı var. Dolayısıyla sayısız vakıf, dernek, merkez, sendika 
tarafından ilgili faaliyetlerin sürdürülmeleri gerekiyor. Fakat burda noksanlığını 
duyduğumuz bir husus yok mudur?

O da gerçekleştirilen bir faaliyetin; kültürel, düşünsel veya dinî amaçlı etkin-
liğin mevzilikten nasıl kurtarılabileceği? İşte bu noktada gazete ve televizyonun 
rolü bir kere daha karşımıza çıkıyor. Çıkıyor fakat bu ihtiyacın medyada bir kar-
şılığı da yok. Onlar günübirlik kavga ve dövüş arasında, kendilerini bile unutmuş 
görünüyorlar. En çok da İslâmi veya millî veya muhafazakâr, neye sayarsanız sa-
yın, onlar! Televizyoncusu, gazetecisi fark etmiyor. Dolayısıyla ilgili basında düşü-
nen, kültüre ve sanata değer veren yanımız değil, şeytan taşlamayı meslek edinmiş 
cazgır yanlarımız konuşuyor. Bir de bu alanda toplumsal temsil rollerimizi, onlara 
emanet ettiğimizi hatırlayın.

İsterseniz size bir örnek arz edeyim: “Çamlıca cami”ini bilirsiniz. O caminin 
ilerlemesini, bu basından takip edebilir misiniz? O büyük külliyenin mimarını 
veya mimarlarını tanır mısınız? Onların ne bir haber programına, ne de bir sanat 
programına davet edildiğini duydunuz mu? Ya da meselâ, herhangi bir şehircilik 
meselesine dair görüşlerinin alındığını! İşte bu camianın sanat ve kültüre, şehir-
cilik konusuna dair alâkası bu seviyede. Yani ne bir fikir ve felsefe olarak, ne de 
sanat ve mimari açıdan bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla kendini konuşmayı, 
konuşulur kılınmayı bilmeyen, kendini gündem olarak ihdas etmenin sırrını bir 
melekeye dönüştürmemiş sınıfların gazeteciliğini varın siz hesap edin.

İşte bu yüzden ilgili sınıfların sanattan, kültürden, medeniyetten anladığının 
göstergesi, mukabil gündem ve aktivitelerin kuyruğuna eklemlenmekle sınırlı. 
Yaşar Kemal vefat eder, koroya katılmak birinci vazifeleri olur. Arif Nihat Asya şu 
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gün vefat etse, kimliğini öğreninceye kadar üç gün geçer. Kendi işini ve kaybını, 
rüzgâra dönüştürmekten aciz kalırlar.

Peki ya o camiin bezemelerini kim döşüyor, çinilerini kim döküyor, hatları-
nı kim yazıyor? Bunların her biri, her gün için haberdir. Sanatın ve sanatçının 
değeri nasıl üretilir başka türlü? Burdan hareketle düşünce üretimine geçilmesi 
ise o daha başka. Daha başka; ama kendini ve kendi ürettiğini hemen her gün, 
Türkiye’nin ve kamuoyunun takibine sunmazsan! Ne demek gerekir buna?

Aynı soruları, aynı yöntemi, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı” için de sürdürebilirsi-
niz. O devasa eserin ve kuşkusuz özgün mimarinin mucidi kim? Üç paralık sporcu-
ya, beş paralık yabancı şarkıcıya ayırdığınız haber sütunlarını, köşeleri kimlerden 
esirgediğinizin farkında mısınız? Bu ülkenin müzik zevki kökünden sökülüyor, 
çocuklarınız elinizden gidiyor duymuyor musunuz?

İsterseniz bu tür soruları, siyasilere ve kültürden, sanattan sorumlu birimlere, 
yöneticilere de tevcih edebilirsiniz. Dolayısıyla bu tür meseleleri konuşmak, yaz-
mak ve uyarmak vazifemiz olmalıdır.

Ülkenin geçirdiği büyük devinimin farkında olmayan, türlü vasıfsızlık göster-
geleri ile daha ne kadar vakit geçirebiliriz.
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İslâm dünyasında halkların dikta rejimlerine karşı başlattığı mücadelenin 
Suriye’de çok yönlü bir engellemeyle karşılaşması sebebiyle meydana gelen tı-
kanma, zulüm rejimlerinin halkların özgürlük mücadelelerinin kazanımlarını geri 
alma amacıyla başlattıkları fitne savaşlarının da önünü açtı. O yüzden TYB’nin 
2014 yıllığının “İslâm Dünyası” bölümü için hazırladığımız yazıda zulüm rejimle-
rinin fitne savaşlarından ve dikta rejimlerinin geri dönüş taktiklerinden ayrıntılı 
olarak söz etmiştik.

Söz konusu fitne savaşları ve halkların kazanımlarını geri alma oyunları 2014’te 
de devam etti. Ayrıca bundan istifade eden siyonist işgalci de Filistin halkına ve 
direnişine karşı kapsamlı bir savaş gerçekleştirdi. O yüzden 2014 yılı İslâm âlemi 
açısından oldukça sıkıntılı bir yıl oldu.

Sıkıntılı ve zor geçen yıllar halklarda karamsarlığa ve ümit çöküşüne de neden 
oluyor. Özellikle halkların zulme karşı başkaldırısının ardından bu sıkıntıların 
ve zorlukların, zulüm kadrolarının geri dönüş oyunlarının gelmesi karamsarlığın 
daha da artmasına neden oldu. Bu karamsarlık ve ümit kırıklığı özellikle hesap-
larını Suriye’deki Baas zulmünün devamı üzerine kurgulayanların hoşuna gittiği 
gibi bu durum üzerine yeni kurgulamalar yapmaya, komplo teorileri üretmeye 
de başladılar. Fakat bu arada onların Baas zulmünün devamı üzerine kurdukları 
hesaplarında uluslararası emperyalizmle, özellikle ABD ile işbirliğine girmekten 
çekinmemeleri aslında iki yüzlülüklerini ve Suriye direnişini yıpratmak amacıyla 
piyasaya sürdükleri komplo teorilerinin gerçekte kendi siyasetlerine, çizgilerine 
oturduğunu ortaya koydu.

İşgal Rejiminin Gazze’ye Yeni Savaşı

2005’te Gazze’den çıkarılan işgal güçleri bu bölgedeki direnişi kıskaca almak için 
her yola ve yönteme başvurdu. Özellikle 2006 seçimlerinde halkın büyük desteği-
ni elde ederek Filistin hükümetini kurma hakkını kazanan Filistin İslâmi Direniş 
Hareketi’ni (Hamas) ve beraberinde ona destek veren halkı kundaktaki bebekle-
riyle birlikte toptan cezalandırma amacıyla sıkı bir ambargo ve abluka uyguladı. 
Ama bununla yetinmeyerek 2008’in sonunda ve 2012 Kasım’ında birer savaş baş-
lattı.

İşgal güçlerinin bu savaşlardaki amacı Gazze’de yeniden kontrolü ele geçir-
mekti. Fakat bunu başaramadı, bilâkis askerlerin ciddi sarsıntı geçirmesi karşısın-
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da telâşlandı ve birincide tek taraflı, ikincide Mısır’ın o tarihteki cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin aracılığıyla ateşkes ilân etti. Bunların birincisinde hazır-
lıksız olması, ikincisinde de Mısır’ın lojistik desteği sebebiyle zorlandığını düşü-
nüyordu. O yüzden Mısır’daki yeni cunta yönetiminin kendine her yönden destek 
vermesine güveniyordu. Ayrıca Filistin direnişinin füzelerine karşı ABD’nin büyük 
yardımlarıyla kurduğu ve  demir kubbe  adını verdiği savunma sistemine güveni-
yordu. Aynı zamanda bu sistemi denemek istiyordu. Sekiz yıla yakın süredir katı 
bir şekilde uyguladığı ablukanın da Gazze halkını ve direnişini köşeye sıkıştırdı-
ğına, saldırı esnasında Mısır cuntasının da desteğiyle sıkıca abluka uygulanması 
karşısında her yönden kıskaca alacağına inanıyordu.

İşgal rejiminin başbakanı Netanyahu, Hamas ile Fetih arasında uzlaşma hü-
kümeti için yakınlaşma olmasından da rahatsız olduğundan Gazze’ye saldırı için 
bahane arıyordu. Bu arada Batı Yaka’nın el-Halil bölgesinde üç Yahudi yerleşimci 
gencin kaçırılıp öldürülmesi olayını tüm dünyayı ayağa kaldırmak ve hizmetindeki 
bütün medya organları vasıtasıyla gürültü koparmak için fırsat olarak değerlen-
dirdi. Bu olay olmasaydı onun bir başka bahane bulması zor olmayacaktı tabii.

Üç Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayı üzerine gürültü koparan işgal reji-
mi önce Batı Yaka bölgesinde ve özellikle el-Halil çevresinde olayla ilgilerinin olup 
olmadığına bakmaksızın binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Temmuz 2014 
tarihinde de Gazze’ye yönelik bir savaş başlattı.

İşgal rejiminin Gazze’ye saldırısı 50 gün sürdü. İşgal güçleri bu süre içinde hiç-
bir kurala ve ölçüye riayet etmeden Gazze ahalisinin tümünü suçlu ve öldürülmeyi 
hak etmiş sayarak vahşice saldırılar düzenlediler. Fakat Filistin direnişi de onların 
bu saldırılarına karşı hazırlıklıydı ve yeni savunma sistemleri geliştirmişti. Demir 
kubbe sisteminin havada avlayamadığı füzeler bu kez Tel Aviv’e, hatta en kuzeyde-
ki Hayfa’ya kadar ulaşabiliyordu. Üstelik direnişçiler yerin altından 1948’de işgal 
edilmiş bölgelere doğru da tüneller kazmışlardı ve buradan işgalcilerin askerî üs-
lerine geçip operasyon düzenleyebiliyorlardı. Bütün bu eylemler ve füze saldırıları 
işgalci askerleri ölüm korkusuna soktuğu gibi, bilhassa Filistinlilerden gasp edilen 
arazilere inşa edilmiş Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilenleri de sürekli sı-
ğınaklarda yaşamaya zorladı.

Bu durum karşısında şartları daha fazla zorlamanın kendi tarafında da patla-
maya neden olabileceğini düşünen işgal yönetimi Mısır cuntasının lideri Abdülfet-
tah Sisi’nin aracılığıyla ve Filistin direnişinin de şartlarını kabul ederek ateşkese 
razı oldu. Fakat ne yazık ki gerek ateşkesin gözlemciliğini üstlenen Mısır cuntası, 
şartların uygulamaya geçirilmesi aşamasında bu görevini yerine getirmediğinden 
ve gerekse uluslararası plâtformda Filistin halkının haklarına sahip çıkılmadığın-
dan işgal rejimi ateşkes şartlarını tam olarak uygulamaya geçirmedi. İşgal rejimi, 
kendisini buna zorlamak için ona baskı yapacak bir gücün devreye girmesi yahut 
Filistin direnişinin silâhlarını devreye sokması gerektiğini, 50 gün süren savaştaki 
katliam ve yıkım da Filistin tarafını yıprattığından mevcut şartlarda çatışmalara 
geri dönmeyi tercih etmeyeceğini tahmin edebiliyor.
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Kudüs ve Mescidi Aksa’ya Yönelik Yahudileştirme Faaliyetleri

İşgal yönetimi Kudüs’ün İslâmi kimliğini değiştirmek ve oradaki İslâmi mirası yok 
etmek için uzun zamandır yoğun çalışma yürütüyor. Çalışmaların ana hedefi ise 
Kudüs’ün kalbi olan Mescidi Aksa’dır.

İşgal rejimi Gazze’ye yönelik savaşında 50 gün süren saldırılarına, katliam-
larına ve yıkımına rağmen yine de direniş karşısında yenilgiyi kabul etmek zo-
runda kalmasını buradaki direniş güçlerinin elinde silâh bulunmasına ve onların 
birtakım askerî hazırlıkları olmasına bağlıyordu. Batı Yaka ve Kudüs bölgesinde 
bu imkânlardan yoksun olmaları sebebiyle onları köşeye sıkıştırmanın daha kolay 
olacağını düşünerek Gazze’deki yenilginin intikamını almak amacıyla Kudüs’te 
saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.

Kudüs’teki baskınların birinci hedefinde yine Mescidi Aksa vardı. Ayrıca bu 
kutsal mabedi Yahudilere paylaştırmak amacıyla bir yasa tasarısı da hazırlatmış 
ve parlamento gündemine almıştı. Bu yasa tasarısının gerekçelerini oluşturmak 
amacıyla da Yahudi yerleşimcilerin sık sık Mescidi Aksa’ya baskınlar düzenleme-
lerini sağlıyordu. Müslümanların onlara engel olmaları karşısında da polis ve as-
ker şiddetini devreye sokuyordu. Ancak işgalinin Kudüs’teki bu uygulamaları da 
ters tepti ve burada da Mescidi Aksa’ya yönelik baskınları organize eden siyonist 
oluşumların elebaşlarına karşı bireysel eylemler gerçekleştirildi. Bu eylemler do-
ğal olarak işgal yönetimini telâşlandırdı. Fakat işgal yönetimi Kudüs’te Yahudileş-
tirme faaliyetlerini ve buranın yerli ahalisini göçe zorlama amacıyla evlerini gasp 
veya  ruhsatsız  iddiasıyla yıkma işlemlerini sürdürüyor. Oysa ruhsatsız olduğu 
iddia edilen evlerin tamamına yakını siyonist rejimin bu bölgeyi işgal etmesinden 
önce inşa edilmiş evler. Üstelik BM kararlarında bile siyonist rejimin, yıkım faali-
yetlerinin sürdürüldüğü Doğu Kudüs kısmındaki hâkimiyeti işgal olarak tanımla-
nıyor. Ama ne yazık ki BM’nin Filistin lehine bir içerik taşıyan kararlarının tümü 
kâğıt üstünde kaldığından işgal rejiminin bu yıkım işlemlerine engel olunması için 
hiçbir girişimde bulunulmuyor.

Direnişe Yenilen Netanyahu Parlamentoyu Dağıttı

İşgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırısıyla ilgili 
olarak kendi kamuoyunu ikna amacıyla yoğun bir propaganda yapmasına rağmen 
ikna edici olamadı. Çünkü her şey gayet açık bir şekilde ortadaydı ve işgal rejimi 
ilk kez direniş karşısında bu derece büyük sarsıntı yaşıyordu. Yani ortaya çıkan-
lar, uygulanan ablukaya ve işbirlikçi rejimlerin işgal yönetimine destek vermesine 
rağmen Filistin direnişinin mevcut durumunun öncekinden daha iyi, mücadele 
imkânlarının da daha kapsamlı olduğunu gösteriyordu. Netanyahu, Gazze’deki 
yenilginin intikamını almak amacıyla Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırı ve baskınlar 
karşısında da sarsıcı tepkilere maruz kalmıştı.

Bu gidişin ileride siyonist yapılanmayı daha da zorlayacağını düşünen işgal 
rejimi başbakanı bazı şeyleri garantiye almak amacıyla  İsrail’in Yahudi devleti 
olduğu  ilkesine dayanan bir prosedürün yasal çerçevesini oluşturmak istiyordu. 
Aslında bu uygulamada vardı; ama yasal çerçevesinin oluşturulmaması durumun-
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da demografik yapının Filistinliler lehine değişebileceğini, yurtlarından çıkarılmış 
Filistinlilerin ileride geri dönüş için zorlamaları durumunda Yahudilerin azınlık 
hâline gelebileceklerini, dolayısıyla parlamentoda ve devlet kadrolarında payları-
nın garantiye alınmasını, hukukta da kendilerine üstünlük ve ayrıcalık tanınma-
sını, Yahudi olmayanların ise sayıları çok olsa da azınlık sayılmalarını şart koşan 
yasal düzenleme yapmak istedi.

Netanyahu’nun bu girişimi kendi hükümeti içinde de ihtilâflara ve sert tartış-
malara neden oldu. Aslında ihtilâflar ve çekişmeler Gazze’ye yönelik saldırının 
plânlandığı gibi sonuç vermemesi üzerine başlamıştı. Söz konusu yasal düzenleme 
ise bir bakıma yarayı deşen hançer oldu. O yüzden Netanyahu artık bu hükümetle 
devam edemeyeceğini düşündü ve parlamentoyu feshederek erken seçime gitme 
kararı aldı.

Böyle bir karar alırken bir yandan da yangından mal kurtarmaya çalışıyordu. 
Çünkü birbiri ardından gelen sarsıntılar siyonist seçmenin Netanyahu’nun baş-
kanlığını yaptığı Likud Partisi’ne desteğinin günden güne azalmasına neden olu-
yordu. O da kendi partisine karşı güçlü bir alternatifin sahayı doldurmasına fırsat 
vermeden ve yeni birtakım hesaplarını öne sürerek oylarını kurtarmak istiyordu.

Filistin’de Uzlaşı Hükümeti

2014’te Filistin’de yaşanan önemli gelişmelerden biri de uzlaşı hükümeti kurul-
ması ve böylece 2006 seçimlerinde Hamas’ın parlamentoda çoğunluğu elde etme-
si sonrasında meydana gelen bölünmüşlüğe son verilmesi oldu.

Filistin İslâmi Direniş Hareketi (Hamas) 2006 seçimlerinde parlamentoda ço-
ğunluğu elde etmesine rağmen diğer siyasi oluşumların da ortak olacağı bir koa-
lisyon hükümeti kurabilmek için girişimlerde bulundu. Ancak Fetih örgütü ortak 
olmak istemediği gibi, başta polis ve istihbarat teşkilâtları olmak üzere önemli bü-
rokratik organları hükümete bağlı bakanlıkların yetkisinden alarak doğrudan baş-
kanlığa bağlı hâle getirdi. Bu düzenlemelerden kaynaklanan ihtilâflar daha sonra 
bölünmeyle sonuçlandı ve başkan Mahmud Abbas daha önce Fetih elemanlarıyla 
oluşturulmuş kadrosuyla Batı Yaka bölgesine taşınarak Ramallah merkezli ikinci 
bir hükümet kurdu. Bu bölünmüşlüğün sona ermesi için daha önce birçok girişim 
ve anlaşmalar yapılmasına rağmen sonuca varılamamıştı.

2014 ortalarında işgal yönetimi başbakanının Kudüs ve Batı Yaka’daki Yahu-
dileştirme faaliyetlerinde ısrarı sebebiyle onunla masa başı görüşmelerini sür-
dürmekte sıkıntı çeken Abbas bu kez Hamas’ın uzlaşı çağrılarına olumlu cevap 
vererek anlaşmanın uygulamaya da taşınmasının zeminini hazırladı. Böylece 
onun gözetiminde ve Gazze’deki yapının da sürdürülmesi şartıyla bir uzlaşı hü-
kümeti oluşturuldu. Fakat sonrasında bu hükümetin Gazze’de, Hamas hükümeti 
döneminde görevlendirilmiş memurları resmî kadroya dahil etmeyerek maaşla-
rını ödememesi, bu bölgeye uygulanan ambargonun kaldırılması için herhangi 
bir girişimde bulunmaması, vergilerin bu bölgeye gönderilmesi gereken kısmını 
bloke etmesi, Arap dünyasından Gazze’nin yeniden imarı ve savaş mağdurlarının 
ihtiyaçlarının giderilmesi için gönderilen yardımları ulaştırmaması, işgal rejimiyle 
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arasındaki güvenlik işbirliği anlaşmasını sürdürmekte ısrar etmesi ve bu anlaş-
maya bağlı olarak gözaltına alınan siyasi tutukluların serbest bırakılması şartını 
uygulamaması sıkıntıların yine devam etmesine neden oldu.

Baas Zulmüne Sessiz Kalanların IŞİD Koalisyonu

2014 yılı, kısa adı IŞİD olan Irak Şam İslâm Devleti adlı örgütün bayrağının yük-
seldiği yıl oldu. Aslında 2014 yılına kendi içinde yaşadığı bazı ihtilâflar ve Suriye 
direnişi açısından sorun oluşturan uygulamaları yüzünden kan kaybederek giren 
bu örgütün bayrağının yükselmesine, Irak’taki Nuri el-Maliki iktidarının diktatör-
lük hevesi neden oldu. Tüm Irak halkını kendi saltanatına şartsız itaate zorlayan 
ve ayrımcı bir politika izleyen Nuri el-Maliki’nin Suriye sınırına yakın bölgelerdeki 
Sünni ve Arap aşiretlere yönelik saldırıları karşısında kendilerine uzanacak bir 
el arayan bu aşiretler IŞİD’in desteğini geri çevirmediler. Bunun üzerine Suriye 
topraklarından Irak’a doğru uzanarak söz konusu aşiretlerin de sağladığı lojistik 
imkânlardan yararlanan IŞİD gerillaları Maliki’nin askerlerinin çil yavrusu gibi 
dağılması üzerine bu ülkenin topraklarında Musul’un da içinde bulunduğu geniş 
bir alan üzerinde kontrolü ele geçirdiler.

Irak topraklarında kontrol altına aldıkları alanı Suriye’de ele geçirmiş olduk-
ları alanla birleştirince bir devlet kurmaya yetecek hâkimiyet alanları oluştuğunu 
düşünerek önce hilâfeti ilân etti, sonra da artık bir örgüt değil, devlet olduklarını 
dünyaya duyurmak amacıyla isimlerini İslâm Devleti diye değiştirdiler.

Üç yıldan fazla zamandır katliamlarını gündelik hâle getiren ve iki yüz bine 
yakın insan katleden Baas’ın sergilediği vahşeti kendi açılarından pek endişe veri-
ci bulmayan bölgedeki dikta rejimleri ve küresel güçler ise bu gelişme karşısında 
ciddi telâşa kapıldıklarını ortaya koymak için hemen harekete geçtiler. Bu amaçla 
önce Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bir uluslararası toplantı düzenleyip stra-
teji geliştirdiler, sonra da IŞİD’i hedef alan askerî operasyon için koalisyon oluş-
turmayı kararlaştırdılar. Fakat saldırıların mantığı stratejinin Baas’ı rahatlatma ve 
özellikle onu zorlayan direnişi de köşeye sıkıştırma amaçlı olduğunu gösteriyordu.

Koalisyonun Gölgesinde Baas’ın Yeni Katliamları

Bölgedeki dikta rejimleri ve onların arkasında duran uluslararası güçler Baas kat-
liamlarının önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları gibi IŞİD 
üzerinden oynadıkları oyunlarla bu katliamların önünü daha da açmış oldular. 
Çünkü dünya kamuoyunun dikkatlerinin özellikle bu örgüt üzerine çekilmesi ve 
Suriye’de artık sanki sadece bu örgüt varmış, onunla savaşmak gerekiyormuş gibi 
bir kanaat oluşturulması Baas rejiminin ve onun ayakta durması için her türlü 
desteği sağlayan dış güçlerin işlerini daha kolaylaştırdı. Çünkü artık Baas zulmü 
adına yapılan katliamlar, yıkımlar, onun zulmünden kaçarak muhtelif yerlerde 
mülteci hayatına mahkûm olmuş çaresiz insanlar gölgede kaldı.

Bunun yanı sıra BM’nin Baas yönetimiyle yapmış olduğu kimyasal silâhların 
imhasına ve kullanımının engellenmesine dair anlaşmaların takibi işlemi de ciddi-
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ye alınmadı. Yapılan anlaşmaya rağmen Baas rejiminin varil bombalarını ve kim-
yasal silâhları kullanmaya devam ettiğine dair belgeler ve raporlar hazırlandı. Bu 
raporlar BM’nin yetkili organlarına da sunuldu.

Baas rejiminin 2014’teki en büyük katliamlarından biri olan ve Ahraru’ş-Şam 
hareketinin komutanlarının topluca şehit edildiği korkunç katliam da kimyasal 
silâhlarla yapılmıştı. Çünkü 9 Eylül 2014’te gerçekleştirilen bu katliamda, yer al-
tında bir tünelde düzenlenen toplantı hedef alınmış ve herhangi bir silâhlı baskın 
olmamış, zehirleyici gazlar kullanılmıştı. Bu katliamda Ahraru’ş-Şam hareketinin 
lideri Hasan Abbud başta olmak üzere 45 seçkin komutanı İdlib’in Rem Hamdan 
bölgesinde şehit edildi.

Irak’ta Diktatörlüğe Heveslenen Maliki Emperyalizme Yaranamadı

Nuri el-Maliki, halkın desteğiyle değil, küresel güçlerin ve yerli işbirlikçilerin itti-
fakıyla Irak hükümetinin başına geçirilmişti. Ancak izlediği siyaset onun da Arap 
dünyasında sopanın gücünü kullanarak iktidarlarını kalıcı kılan diktatörlere özen-
diğini gösteriyordu. Bunun için işin başında ihtiyaç duyulan dış desteği elde et-
tiğine inanıyordu. 2013’teki ataklarında siyasi muhaliflerini çeşitli suçlamalarla 
şüpheli durumuna sokarak ve uzaktan kumanda ettiği yargı organları vasıtasıy-
la mahkûm ederek tasfiyeye çalıştı. Bu çerçevede Sünni kesimi temsil eden Irak 
İslâm Partisi’nin başkanı ve Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi’yi 
ölüm tugayları oluşturmakla suçlayarak idama mahkûm ettirmişti. Yolun üçüncü 
aşamasında ise kendisine muhalefet eden ve iktidarını istemeyen aşiretlere karşı 
silâhlı operasyonlar başlattı. Fakat bu operasyonların ters tepmesi ve aşiretlerin 
de önce silâhlı güç oluşturmaları, sonra da bir taktik savaşı için kendilerine el uza-
tan IŞİD’in isteğini reddetmeyerek Maliki’nin askerlerine karşı onun gerilla güç-
lerine kapıları açmaları üzerine beklemediği sonuçlarla karşılaştı. İçi boş vaatler 
ve tehditler bu sonuçları değiştirmeyince de Maliki’yi getirenler onda aradıklarını 
bulamadıklarını düşünerek sahayı terk etmeye zorladılar.

Mısır’da Cunta Anayasası ve Cunta Liderinin Cumhurbaşkanlığı

2013’teki Baltacı fitnesinin ardından gerçekleştirdiği askerî darbeyle Mısır’da yö-
netimi gasp eden ve eski zulüm rejimini geri getiren cunta yönetiminin 2014’teki 
en önemli faaliyetleri anayasa referandumu ve cunta liderini cumhurbaşkanlığına 
seçtirmek suretiyle sözde sivil yönetime geçmek oldu.

Mısır’da Hüsni Mübarek yönetiminin devrilmesinden sonra seçimle işbaşına 
gelenler aynı zamanda yeni bir anayasa hazırlamış ve özgür iradenin kullanıldığı 
bir referandumda da halkın onayına sunmuşlardı. Ancak cunta rejimi onu kabul 
etmeyerek yeni bir anayasa hazırlama yoluna gitti. 14-15 Ocak 2014 tarihlerinde 
de görünüşte referandum gerçekleştirerek halkın onayını istedi. Oysa halkın bu 
konuda tercihini yapmasının üzerinden daha iki yıl bile geçmemişti ve o zaman 
herkesin rahatça istediği gibi tercihini yapabildiğine, kimseye herhangi bir bas-
kı ve sonuçların ortaya çıkarılması konusunda da bir hile yapılmadığına dünya 
şahit olmuştu. Silâhların gölgesinde yapılacak referandumun halkın özgür irade-
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sini yansıtması konusunda cunta taraftarlarının bile şüphe içinde oldukları bili-
niyordu. O yüzden muhalefet edenler sandık başına gidip oy vermeleri durumun-
da bunun destek anlamına geleceğini, ret oylarının sonuçlara yansımayacağını, 
sonuçlarda sadece katılım oranlarına bakılacağını biliyorlardı. Dolayısıyla karşıt 
tavırlarını ret oylarıyla değil, sandık başına gitmeyip meydanlara çıkarak protes-
to eylemlerine katılmak suretiyle göstermeyi tercih ettiler. Bu sebeple cuntanın 
silâhlı milislerinin tehditlerine ve sandık başına gidilmesi için yapılan tüm teşvik-
lere rağmen, protesto eylemlerinin düzenlendiği meydanlara toplanan kitlelerin 
oy vermeye gidenlerin sayısından çok olduğu tahmin ediliyordu. Yorumcular ka-
tılım oranının yüzde 10’un üstüne çıkmadığını dile getirdiler. Cuntanın açıkladığı 
oranlar % 47 civarındaydı. Onların da % 96’sının  evet  dediği iddia edildi. Yani 
Mısırlılar, halkları tarafından büyük ölçüde reddedilen zulüm rejimlerinin göster-
melik demokratik eylemlerinden iktidarlar lehine çıkan yüzde doksanlı sonuçlara 
yeniden alıştırılmaya başlanmıştı.

Benzeri bir oylama da 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde üç gün süreyle sürdürü-
len cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleştirildi. Sandıkların üç gün bekletil-
mesi katılımın düşük olması sebebiyleydi. Tüm teşviklere ve oy verme süresinin 
uzatılmasına rağmen, halk bu seçimlerde de karşıt tavrını sandık başına gitme-
yerek seçimlerin meşru temelden yoksun olduğunu dünyaya ilân etmek suretiyle 
ortaya koymaya çalıştı. Fakat cunta lideri yine oyların % 96.94’ünü alarak kendini 
cumhurbaşkanı seçtirdi.

Toplu İdam Kararları ve Zulmün Yargı Cephesi

Mısır cuntası halkın direnişini kırmak ve şartsız teslimiyete zorlamak için yargı 
cephesini de etkin bir şekilde kullanmaya çalıştı. Yargı organlarının bu amaçla 
verdiği kararların hukukla herhangi bir bağlantısının olamayacağını, alelâde bir 
protesto eyleminin bahane edildiği bir duruşmayla 528 kişinin idam cezasına 
mahkûm edilmesi de çok açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Minye Ceza Mahkemesi, 24 Mart 2014’te gerçekleştirdiği duruşmada çoğun-
lukla Müslüman Kardeşler cemaatine mensup 528 kişiyi topluca idama mahkûm 
etti. Sonra güya idamların bir de  şer’î onaydan (!) geçirilmesi iddiasıyla, Allah’ın 
şeriatına göre hüküm verme değil de zulüm uygulamalarına şeriattan da kılıflar 
bulabilmek için çarpıtmalar yapma görevini ifa eden müftünün tasdikine gön-
derildi. Normalde müftünün fetvasının infazı engellemeyeceği biliniyordu. Ama 
Allah’ın şeriatının değil, zulüm cuntasının müftülüğü görevini üstlenmiş bir yetki-
liden itiraz fetvası çıkmasını da kimse beklemiyordu.

Cunta mahkemesi Nisan sonunda verdiği nihai kararda bu idamların 37’sini 
onaylarken, 491’inin cezasını müebbet hapse çevirdi. Bu kararın hemen ardından 
683 kişi hakkında yeni bir toplu idam kararı verilmesi, yargının resmî baskı ve 
şiddetin bir kılıcı olarak kullanılması konusundaki ısrarı gözler önüne seriyordu.

Cunta yönetimi bir yandan yargı kılıcını hukukla ilgisi olmayan davalar vası-
tasıyla insanlara idam cezaları yağdırarak kullanırken bir yandan da herhangi bir 
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mahkeme kararına ihtiyaç duymadan başvurduğu işkence uygulamalarıyla tasfiye 
politikasını sürdürdü. İşkenceyle öldürülenlerden biri de Müslüman Kardeşler’in 
akademik alandaki teşkilâtlanmasının başını çeken ve Aynı Şems Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Cildiye dalında öğretim görevlisi olan Tarık el-Gandur’du.

İşkence cinayetleri cuntanın yargısız infaz uygulamalarının sadece bir katego-
risini oluşturuyordu. Bir yandan da Sina’daki taktik saldırılar ve halkın protesto 
eylemlerine düzenlenen baskınlar vasıtasıyla cinayetlerini sürdürdü.

Cuntaya Karşı Halk Mücadelesi Sürüyor

Mısır’da cuntanın baskı uygulamalarına, cinayetlerine ve halkın özgür iradesini 
yansıtmayan demokrasi oyunlarına rağmen ondan kurtulma amaçlı mücadele ve 
tepki eylemleri 2014 yılında da sürdü.

Halkın % 96’sının kabul ettiği iddia edilen anayasa aslında bu halkın gitme-
si için başkaldırdığı zulüm uygulamalarını geri getiriyordu. Ayrıca bu anayasaya 
bağlı olarak halkın sivil faaliyetlerini ve protesto eylemlerini iyice kısıtlayan yeni 
yasalar çıkarılmasına rağmen protesto eylemleri son bulmadı.

528 kişinin idam edilmesine dair kararın çıkmasından sonra  el-İnkılab aslu’-
Harab (Çöküşün temeli darbedir)  sloganıyla darbeye karşı meşruiyeti destekleyen 
eylemler haftası düzenlendi. Üniversitelerdeki eylemler daha da yaygınlaştırıldı.

Darbe ve resmî şiddete karşı dünya genelinde de muhtelif tepki ve protesto 
eylemleri düzenlendi. Türkiye’de de değişik zamanlarda Mısır halkının özgürlük 
mücadelesine destek amaçlı eylemler düzenlendi.

Yemen’de Husiler Vasıtasıyla Yürütülen Fitne Savaşı

Husi hareketi, Kuzey Yemen’de Suudi Arabistan sınırında bir aşiretin içinde ve 
eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih döneminde başlatılmıştı. Hareketin orta-
ya çıktığı aşiret Şiiliğin bir kanadı olarak bilinen Zeydi kesimdendi. Ancak silâhlı 
hareketi başlatan gerilla liderleri İran’da eğitim görmüş ve Caferi olmuşlardı. Ül-
kelerine döndükten sonra aşiretlerini de Caferi yapmak için faaliyet yürüttükleri 
gibi aynı zamanda bu bölgede Şii bir otorite oluşturmak amacıyla silâhlı mücadele 
başlatmışlardı.

Eski cumhurbaşkanı Salih başlangıçta onları fazla önemsemedi. Ama zamanla 
yayıldıklarını görünce ciddiye almak zorunda kaldı. Suudi Arabistan da bu savaşta 
Yemen’e stratejik ve askeri destek verdi. Fakat halk ayaklanmasında Salih’in salta-
natı devrilince hem onun orduya, istihbarata ve muhtelif devlet kurumlarına yer-
leştirdiği destekçileri, hem de Suudi Arabistan taktik değiştirerek Husi hareketini 
aynen Mısır’daki Baltacı fitnesi gibi değerlendirmek amacıyla destekleme yoluna 
gittiler. Bu destek o fitnenin hızla ilerlemesini ve başkent Sana’nın kapılarına ka-
dar dayanmasını sağladı. Eski rejim kalıntısı elemanlar da kapıları önlerine açtılar 
ve devletin en önemli kurumlarını kuşatmaya aldılar.
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Geçici dönem için cumhurbaşkanlığına getirilmiş olan Abdurabbih Mansur el-
Hadi’nin sergilediği tavır da oyuna hazırlıklı olduğunu gösteriyordu. BM de işi ki-
tabına uydurmak amacıyla Cemal ibnu Ömer’i Yemen Özel Temsilcisi tayin ederek 
cumhurbaşkanıyla Husi örgütü arasında güya anlaşma yapılmasını sağladı.

Gerçekte yapılan bir anlaşma sağlanması değil, Husi fitnesi vasıtasıyla halkın 
zulme karşı gerçekleştirdiği devrime darbe vurmak, zaferini geri almak ve eski re-
jim kalıntısı kadroların yeniden yerlerine oturmalarını sağlamaktı.

Tabii, Husi hareketi de sahnede boşuna yer almamıştı ve ülkenin yeni siyasi ik-
tidarında güçlü bir şekilde yer almak istiyordu. Ali Hamaney’in yakın çevresindeki 
adamlarından Ali Zakani’nin Husi darbesinin hemen ardından yaptığı bir açık-
lamada söylediği;  üç Arap başkenti İran’a bağlıydı, Sana dördüncüsü oldu, sözü 
de son derece dikkat çekiciydi. Oysa İran, olayların başlangıç aşamasında yaptığı 
resmi açıklamalarda Husi hareketiyle ilgisi olmadığını ileri sürüyordu.

Sana’nın Husi fitnecilere teslimine dair anlaşma gerçekte bir çözüm anlaşma-
sı değil, darbe anlaşmasıydı. Yemen halkı ve muhtelif siyasi hareketler buna razı 
değildi. Dolayısıyla olaylar son bulmadı, bilâkis daha da şiddetlenerek devam etti.

Libya’da da Fitne Savaşı Sürüyor

Arap dünyasındaki zulüm rejimlerine karşı halkların gerçekleştirdiği zaferleri geri 
alma amacıyla fitne savaşları yürütenler Libya’da da emekli tümgeneral Halife 
Haftar’ın komutasında fitne hareketi başlattılar. Bu kişi 2014 yılında Trablus’taki 
geçici yönetime karşı iki kez darbe girişiminde bulundu. Suudi Arabistan’ın gü-
dümünde olduğu bilinen el-Arabiyye adlı televizyon kanalının her ikisini de heye-
canla izlemesi ve hatta birincisinde henüz ortada bir şey yokken hazırlanan senar-
yoları sahneye konmuş gibi seyircilerine duyurması dikkat çekiciydi. Fakat her iki 
darbe girişimi de başarısız kaldı.

Bu darbe girişimlerinin birincisi 14 Şubat 2014’te gerçekleştirildi ve fitne ko-
mutanı Haftar henüz adamları Trablus’un sınırına bile yaklaşamadan Suudi Ara-
bistan güdümündeki el-Arabiyye televizyonundan yönetime el koyduğuna ve Ulu-
sal Genel Kongre’yi feshettiğine dair bir deklarasyon yayınladı. el-Arabiyye kanalı 
da olayları canlı olarak aktardığını söylediği haberde kongre üyelerinin çantala-
rını alıp gittiklerini iddia ediyordu. Ama söylenenler doğru çıkmadı ve Haftar’ın 
adamları girişimlerinde kayıplar da verdiler.

Daha sonra eski rejim kalıntısı muhaliflerin de devreye girmesi ve Mısır cun-
tası himayesinde koordinasyon düzenlemeleri sağlanarak yeni bir girişim daha 
gerçekleştirildi; ama o da başarısız kaldı.

Darbelerden sonuç alamayan fitne merkezleri daha sonra Haftar’ın etrafında 
toplanan gerilla güçlerinin, ellerine verilen silâh ve saldırı noktalarının artırılma-
sı suretiyle geçici yönetimi Trablus’a sıkıştırma stratejisi geliştirme çabaları içine 
girdiler. Bu amaçla yine Suudi Arabistan merkezli bazı firmalar Haftar’ın kontrol 
altına aldığı limanlardan kaçak petrol satın alarak ona finans kaynağı oluşturma 
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yoluna da gittiler. Fakat devrimin korunmasını isteyen gençler de Haftar fitnesine 
karşı Fecr Hareketi adlı silâhlı bir gerilla gücü oluşturdular. Bu hareket Haftar’ın 
adamlarına önemli darbeler vurdu ve ilerlemesini durdurmayı başardı.

BM, Yemen’de uyguladığı taktiğin bir benzerini Libya’da uygulamak ve 
Haftar’ın masa başı görüşmeler kanalıyla iktidara ortak edilmesini sağlamak ama-
cıyla önce Tarık el-Mıtri’yi, sonra da Bernardino Leon’u Libya özel temsilcisi tayin 
etti. Fakat 2014’teki girişimlerinden herhangi bir sonuç alamadı.

Fitne Savaşlarında Körfez İşbirliği Konseyi Sarmalı

Arap dünyasındaki halk hareketlerine karşı fitne savaşlarının organize ve finanse 
edilmesinde özellikle Arap yarımadasında hâkimiyetlerini sürdüren dikta rejimle-
ri birinci derecede rol oynadı. Bunların arasında Suudi Arabistan Krallığı da bü-
yük ağabey rolüne soyundu.

Bu ülkeler kendi aralarında aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) adın-
da bir ittifak da oluşturmuşlardı. İttifakın üyelerinden Katar yan çiziyor ve halkla-
rın özgürlük savaşlarına saygı duyulması gerektiği yönünde görüş beyan ediyordu. 
Bu siyasetinden dolayı zulüm rejimlerinin çirkin uygulamalarını dünya kamuo-
yuna haber veren ve sadece Arap dünyasında değil, bütün İslâm âleminde, hatta 
dünya genelinde önemli etki gücü oluşturan el-Cezire’nin yayın faaliyetlerine de 
herhangi bir engel çıkarmıyordu.

Körfez İşbirliği Konseyi 2014 içinde Katar’ı hizaya sokmak için bir ara onun-
la ilişkileri tamamen kesme kararı da aldı. Bu amaçla Suudi Arabistan, Bahreyn 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’ın başkenti Doha’daki büyükelçilerini 
çektiler. Fakat bu uygulamanın kendilerine yansımasının da iyi olmayacağını dü-
şündüklerinden daha sonra tavırlarını değiştirip diplomatik ilişkilerine geri dön-
dükleri gibi 2014’teki 35. körfez zirvelerini de 9 Aralık 2014 tarihinde Doha’da 
düzenlediler.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman’ın üye olduğu 
KİK’in söz konusu zirvede bilindiği kadarıyla öncelikli konusu hâkim sistemlerin 
geleceğinin sağlama alınması için aralarındaki işbirliğini geliştirme yolunda neler 
yapabilecekleriydi. Fakat bu arada gündemdeki konular ve doğal olarak Filistin 
meselesiyle ilgili de görüş sarf ettikleri oldu. Bu görüşlerini de zirvenin sonunda 
Doha Bildirisi adını verdikleri bir ortak bildiriyle dünya kamuoyuna duyurdular.

Tunus’ta Oyun Demokrasi Üzerinden Oynandı

Tunus’taki halkın zulüm rejimine karşı elde ettiği zaferin geri alınması amacıy-
la  Temerrüt hareketi  adı verilen bir fitne hareketinden yararlanmak istediler. 
Bu hareket Türkiye’deki gezi fitnesine benziyordu. Yaşanan karışıklıklar sebe-
biyle 2014’ün başlarında bir hükümet değişikliğine ihtiyaç duyuldu ve Mehdi 
Cumua’nın başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasına ihtiyaç duyulduysa da 
fitnecilerin istedikleri darbeyi gerçekleştirmeleri mümkün olmadı.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 63

Bunun üzerine bu ülkede siyasi iktidarı İslâmi kesimin elinden alabilmek için 
toplumsal etkenlerden yararlanmak amacıyla 2014 içinde gerçekleştirilecek parla-
mento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüklenmeyi tercih ettiler. Bu amaçla Mı-
sır, Yemen ve Libya’da yaşanan karışıklıkların neden olduğu sonuçları, bu arada 
IŞİD üzerinden oluşturulan korku psikolojisini halkı İslâmi hareketi temsil eden 
Nahda Partisi’ne destek vermemeye yöneltmek için değerlendirmeye çalıştılar. 
Bunun için Avrupa’daki İslâmofobi benzeri bir genel endişe etkenini devreye sok-
maya, Nahda Partisi’nin yeniden iktidara gelmesi durumunda Tunus’ta da gidi-
şatın söz konusu ülkelerdekinin aynısı olacağı kanaatini, ayrıca Nahda Partisi’nin 
IŞİD’in bir benzeri olan Ensaru’ş-Şeria’yı desteklediği iddiasını halk arasında 
yaymak için yoğun çalışma yaptılar. Oysa Ensaru’ş-Şeria hareketi tekfirciydi ve 
Nahda’nın siyasi faaliyetlerini tamamen reddediyordu. Fakat Arap dünyasındaki 
gelişmelerin neden olduğu sosyopsikolojik havanın da etkisiyle söz konusu pro-
paganda faaliyetlerinden sonuç alındı ve 26 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
parlamento seçimlerinde laik ve Batıcı görüşleriyle öne çıkan Nida Tunus Partisi 
(Tunus Çağrısı) birinci oldu.

Seçimlerde Nida Partisi % 39 oy alarak 217 sandalyeli mecliste 85 sandalye 
kazandı. Nahda Partisi ise % 32 oy ile 69 sandalye kazandı. Kalan sandalyeleri de 
diğer partiler ve bağımsız adaylar paylaştı.

Bir ay sonra yani 23 Kasım 2014 tarihinde de cumhurbaşkanlığı seçimleri ya-
pıldı. Ancak birinci turdan sonuç alınamadı. İkinci tura Nahda Partisi’nin des-
teklediği ve cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmekte olan Muhammed Munsif 
el-Merzuki ile Nida Partisi’nin lideri 88 yaşındaki Baci Kayid es-Sibsi kaldı. Sibsi 
21 Aralık’ta gerçekleştirilen ikinci turda oyların % 55.68’ini alarak cumhurbaşkan-
lığına seçildi. Nahda’nın desteklediği Merzuki ise % 44.32 oranında oy alabildi. 
Fakat Tunus’taki siyasi seyrin fitne savaşlarının etkili olduğu diğer Arap ülkelerin-
deki gibi olmayacağı, bu ülkede eski totaliter baskı uygulamalarının geri getirilme-
si ihtimalinin pek bulunmadığı düşünülüyor.

Afganistan’da Halkın İradesini Yansıtmayan 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Küresel güçlerin kıskacından bir türlü kurtulamayan ve ülkenin kukla cumhurbaş-
kanı olarak tarihe geçen Hamid Karzai’nin iktidarını sürdürdüğü Afganistan’da da 
2014’te cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Sekiz adayın katıldığı ve 5 Nisan 2014 
tarihinde gerçekleştirilen birinci turdan sonuç çıkmadı.

İkinci tura kalanlar % 45 oy alan ve kukla yönetimin eski dışişleri bakanı Ab-
dullah Abdullah ile % 31.6 oy alan ve yine eski kukla hükümetlerden birinin maliye 
bakanlığını yapan Eşref Gani Ahmedzey oldu.

14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen ikinci turda, ilk turdan birinci çık-
mış olan Abdullah Abdullah ikinciliğe düştü ve oyların % 55.44’ünü Eşref Gani 
Ahmedzey alırken, Abdullah Abdullah % 43.56 oy alabildi. Abdullah da sonuçlara 
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itiraz etti ve hile yapıldığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine oylar yeniden sa-
yıldı. Ama sonuç değişmedi ve sandık başına gelenlerin çoğunluğunun Eşref Gani 
Ahmedzey’i seçtiği ortaya çıktı.

Sonunda aralarında bir ittifak sağladılar ve Abdullah Abdullah, Eşref Gani’nin 
cumhurbaşkanlığı makamına geçmesini kabul etti. Ona da başbakanlık yetkilerine 
sahip bir yönetici atama hakkı verildi.

İşgal güçlerine karşı savaşını sürdüren Taliban, cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin meşru olmadığını söyleyerek sandık başına gidilmemesini istemiş, bazı yerler-
de de seçimleri sabote eden saldırıları olmuştu. Sonuçları da tanımadığını bildirdi.

Afganistan’da işgal güçleri ve onlarla işbirliği içindeki yerli güçler ile Taliban 
arasındaki çatışmalar ise 2014’te de devam etti. Ancak uluslararası güçler (resmî 
adıyla International Security Assistance Force, yani Uluslararası Güvenlik ve Des-
tek Gücü; kısa adıyla ISAF) içinde yer alan ülkelerin birçoğu askerî birliklerini 
çekme kararı aldı.

Cezayir’de de Seçim Oyunu ve Buteflika Yine Başkan

İslâm dünyasında 2014 yılı içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı ülke-
lerden biri de Cezayir’di. Fakat gelişmelerin seyri, seçimlerin hiçbir şekilde şef-
faf olmaması, toplumsal gerçeklerden son derece uzak seçim sonuçları ve sandık 
başına gidip oy kullananların sayısı kadar insanın da meydanlara çıkıp sonuçları 
protesto etmesi seçimlerin tamamen göstermelik olduğunu, halkın özgür iradesini 
ve tercihini yansıtmadığını gösteriyordu.

17 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen ve altı adayın katıldığı seçimlerde oy 
kullanım oranının % 51.57 olduğu iddia edildi. Fakat yapılan yorumlarda ve açık-
lamalarda bu bilginin doğru olmadığı, gerçekte oy kullanım oranının yüzde yir-
miyi geçmediği dile getirildi. Bunu söyleyenlerden biri de Müslüman Kardeşler’e 
yakın bir çizgiye sahip olan Toplumsal Barış Hareketi Partisi (MSP) Genel Başkanı 
Abdurrezzak Mukri’ydi.

Sonucu baştan belirlenmiş seçimlerde, kendisi tekerlekli sandalyeyle sandık 
başına giden 77 yaşındaki Abdülaziz Buteflika oyların % 81’ini alarak seçilmişti. 
Yani bir ayağı çukurdaki Buteflika tek başına, karşısına rakip olarak çıkan beş ada-
yın aldığı toplam oyun dört katından çok oy almıştı. Fakat Cezayir’de Buteflika’nın 
dört kez üst üste cumhurbaşkanı seçilmesi diğer Arap ülkelerindeki diktatörler 
gibi otoriter bir kimliğinden değil, cuntanın adamı olmasından ve cunta yönetimi-
nin sahneye onu koyarak işini yürütmeyi tercih etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü 
Cezayir’de şahıs diktasının değil, askerî cunta diktasının saltanatı sürüyor. Cum-
hurbaşkanı ise cuntanın sadece bir kuklasıdır.

Endonezya’da da Seçimler ve Diktatörün Kızının Zaferi

İslâm âleminin nüfusça en kalabalık ülkesi Endonezya’da 9 Nisan 2014 tarihinde 
parlamento seçimleri oldu. 240 milyon nüfusa sahip bu ülkede seçmen sayısı 186 
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milyonu buluyor. Bu seçmenlerden ülkenin 560 sandalyeli parlamentosunun üye-
lerini belirlemek için oy istendi.

Seçim sonuçları ülke açısından biraz sürpriz oldu. Fakat toplumsal yönlendir-
me amacıyla siyasi propagandanın anket numarası işlevini yürüten şirketler açı-
sından da sürpriz oldu.

2009’da gerçekleştirilen bir önceki seçimlerde % 21 oranında oy alan iktidar-
daki Demokrat Parti’nin oy oranı % 8’in altına düştü. Birinciliği ise ülkenin eski 
diktatörü Ahmed Sukarno’nun kızı Megawati Sukarno Putri’nin genel başkanlığını 
yaptığı Endonezya Demokrasi İçin Mücadele Partisi (PDI-P) aldı. Fakat onu böyle 
bir sonuca hazırlamak için yoğun yönlendirme faaliyeti yürüten anket firmalarının 
alacağı oy oranını % 27’nin altına hiç düşürmemelerine rağmen % 19.2’de kalmış-
tı. Yine de propaganda ve toplumsal yönlendirmede kullanılan anket motorunun 
da bayağı etkili olduğu anlaşılıyordu.

İslâmi kesimi temsil eden siyasi oluşumlar beş ayrı partiyle seçime katıldılar. 
Çıkan sonuçlar ittifakla girmeleri hâlinde seçimlerden güçlü bir şekilde ve birin-
cilikle çıkacaklarını ortaya koydu. Çünkü aldıkları oy oranlarının toplamı % 32’ye 
ulaşıyordu. Üstelik bir önceki seçimlere nispetle artış olmuş, % 29’dan bu orana 
yükselmişlerdi. Fakat bu oyların beş partiye dağılımı şu şekilde oldu: Diriliş % 9.5, 
Emanet % 7.5, Adalet ve Refah % 7, diğer ikisi de her biri yaklaşık % 3.5 oranında.

Ülkede eski dikta rejiminden kalma Golkar Partisi’nin oyunda nispeten azalma 
oldu. Ama yine yüzde % 12.5 oranında oy alabildi. İktidardaki Demokrat Parti’nin 
önüne geçen Büyük Endonezya Hareketi de % 10.2 oranında oy aldı.

Endonezya’da 22 Temmuz 2014 tarihinde de cumhurbaşkanlığı seçimleri ya-
pıldı ve PDI-P’nin desteklediği eski Jakarta valisi Joko Widodo % 53 oranında oy 
alarak seçildi.

Bangladeş’te de Seçimler

Tamamen hukuk dışı kararlara dayanarak gerçekleştirdiği siyasi amaçlı idamlarla 
tam bir dikta rejimine dönüşen Bangladeş yönetimi şeklen de olsa demokrasiyi 
sürdürdüğünü göstermek amacıyla 2014 yılının başlarında bir genel seçim ger-
çekleştirdi.

Siyasi muhalefet bu seçimlerin halkın özgür iradesinin iktidara yansımasını 
sağlamayıp mevcut dikta yönetimini meşrulaştırma amacına hizmet ettiği için 
boykot edilmesini istedi. Zaten propaganda aşaması da bunu çok açık bir şekilde 
gözler önüne serdi. Meydanlarda sadece iktidar partisinin sesi duyulurken, sivil 
amaçlı protesto eylemleri düzenleyenlere karşı da sadece silâhlar konuşturuluyor-
du. O yüzden seçim kampanyası döneminde birçok protesto eylemi ve güvenlik 
güçlerinin saldırıları yüzünden birçok ölüm hâdisesi yaşandı. Yani siyasi iktidarı-
nı totaliter saltanata dönüştüren hükümet mahkemeler vasıtasıyla çıkardığı idam 
kararlarını infaz etmekle kalmıyor yargısız infazlar da gerçekleştiriyordu.

Bütün tepkilere rağmen yine de 5 Ocak 2014’te seçim yapıldı. Seçim günü de 
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protestolar oldu ve yapılan müdahaleler yüzünden o gün de 18 kişi hayatını kay-
betti. Gayri resmî kaynaklara göre katılım % 10’dan fazla olmadı. Resmî kaynaklar 
bu oranı Mısır ve Cezayir cuntalarının yaptığı gibi beş katına değil, sadece iki ka-
tına çıkararak % 20 diye verdi. 2008’de gerçekleştirilen bir önceki seçimlerde ise 
katılım % 70 olmuştu.

Oranın bu derece düşmesi halkın seçimlere kesinlikle güvenmediğini belge-
liyordu. Öyle ki seçimi yabancı gözlemciler bile boykot etti ve 2008’de 585 kişi 
gelirken 2014 seçimlerine sadece 4 gözlemci gönderildi.

Muhalefetin büyük ölçüde boykot ettiği seçimlerde kazanan da ülkedeki yö-
netimi tam anlamıyla diktatörlüğe dönüştüren bayan başbakan Şeyh Hasina’nın 
Avami Birliği Partisi oldu. Bu parti 232 sandalyeli parlamentoda üyeliklerin üçte 
ikisini alarak yeniden hükümeti kurma hakkı kazandı.

Bangladeş’te göstermelik seçimlerin ardından 2014’te idamlar da sürdü. Bir 
yandan daha önce verilmiş idam kararlarının infazı işlemleri gerçekleştirilirken 
bir yandan da mahkemeler yeni idam kararları verdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Antibalaka Katliamı Devam Etti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanların tasfiyesi amacıyla başlatılan Hıris-
tiyan Antibalaka terörü 2014 yılında da bütün şiddetiyle devam etti. Küresel güç-
lerin görünüşte bu şiddetin önüne geçmek amacıyla asker göndermeleri sonucu 
değiştirmedi. Kısa adı MISCA olan çok uluslu barış gücüne bağlı askerî milis sa-
yısının artırılmasına rağmen, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Şebbiha çeteleri niteli-
ğindeki Hıristiyan Antibalaka çetelerinin Müslümanları hedef alan saldırılarının 
önüne geçilemedi veya geçilmedi.

Çok uluslu barış gücünün yaptığı Antibalaka çetelerinin Müslümanları hedef 
alan saldırılarının önüne geçmekten ziyade, güvenli yerlere naklettikleri iddiasıyla 
Müslümanları asıl beldelerinin dışına çıkarmak oldu. Zaten Antibalaka teröristle-
rinin istediği de Müslümanların buralardan çıkarılması suretiyle oraların ayrımcı 
bir tasfiyeye tâbi tutulmasıydı.

Antibalaka çeteleri de aynen Arakan’daki Müslümanlara saldırılar düzenleyen 
Budist çetelerin yaptığı gibi camilerini özellikle hedef aldılar. Bazı yerlerde evlerini 
terk etmek zorunda kalan savunmasız kadınlar ve çocuklar canlarının korunması 
beklentisiyle camilere sığınmışlardı. Fakat çok uluslu güce bağlı askerler camileri 
güvence altına almak için ciddi bir girişimde bulunmadığından Hıristiyan çeteler 
buralarda da o insanları hedef alarak katliamlar gerçekleştirdiler. Bazı camileri 
ateşe vererek yaktılar.

Orta Afrika Müslümanları, hükümetin olayların önüne geçme konusunda yap-
tığı açıklamalarını samimi ve gerçekçi bulmuyor; Antibalaka terör örgütünü Müs-
lümanları tasfiye amacıyla rejimin ortaya çıkardığını, bu derece cüretkâr hareket 
etmelerinde de rejimin önemli payı olduğunu söylüyorlardı.
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Misyoner teşkilâtları ise bir tarafta Antibalaka tehdidi karşısında can telâşına 
kapılan Müslümanları Hıristiyan yapmak için onların maruz kaldığı durumu istis-
mar ederken diğer tarafta da İslâmi çağrıdan son derece uzak Boko Haram örgü-
tünün oluşturduğu kötü imaj üzerinden İslâm karşıtı propaganda faaliyetleri yap-
mak suretiyle insanlara alternatif olarak kendi mesajlarını sunmaya çalışıyorlardı.

Nijerya’da Boko Haram Üzerinden Oynanan Oyunlar

Aslında bu tür örgütleri tanımak için onlara yön veren siyasetleri tanımak yeter-
lidir. Örneğin Cezayir’de İslâmi kimliğin yıpratılması amacıyla yürütülen strateji-
nin gerekçelerini oluşturmada kullanılan GIA üzerinden oynanan oyunları tanıdı-
ğımızda bugün Nijerya’da Boko Haram, Suriye ve Irak’ta da IŞİD üzerinden oyna-
nan oyunları, bu örgütleri kumanda eden siyaseti tanımamız da mümkün olabilir.

Örgütün sunduğu heyecanla, bu heyecanın yönlendirebileceği muhakeme ye-
tersizliğinin buluştuğu noktada binlerce kimseyi belli bir hedefin arkasında top-
lamak mümkündür ve olabilmiştir. Dolayısıyla belki sunulan hedefin ardından 
sürüklenenlerin hepsini karanlık bir çetenin mensupları sınıfına sokma imkânı 
olmasa da belirttiğimiz vasıflar ve etkenler bu rolü farkında olmadan da icra et-
melerini sağlayabiliyor.

Nijerya’da ortaya çıkan Boko Haram örgütü Batı modeli eğitim ve öğretime 
karşı çıkmayı kendisi için bir ideolojik kimlik ve müntesiplerini yönlendirmenin 
aracı olarak değerlendirdi. Oysa Batı modeli öğretime karşı çıkılmasının insanlara 
sunacağı çözüm, bu eğitimi veren kurumları basmak, saldırılar ve katliamlar ger-
çekleştirmek, oralarda öğrenim gören çocukları kaçırıp köle veya cariye pazarları-
na çıkarmak değil, bir alternatif model sunmak olurdu.

Boko Haram örgütü alternatif model sunmadığı gibi Afrika toplumlarının ço-
cuklarını Batı modeli eğitim ve öğretime mecbur edenleri dahi hedef almadı. He-
define bu modelden yararlanmak zorunda kalan çocukları ve ailelerini yerleştirdi. 
Bu yöntemin İslâm adına kullanılması elbette başta İslâm’a zarar verdiğinden cid-
di şüpheleri içinde barındırıyor ve İslâmi bilinç taşıyan herkes tarafından da kesin 
bir şekilde reddedilmiştir. Ama buna rağmen hızla yayılabilmiş, üstelik tam da 
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Antibalaka çetelerinin Müslümanlara yönelik vahşi 
saldırılarının tırmanışa geçtiği dönemlerde okullar basarak, yüzlerce kız çocuğu 
kaçırarak, bununla da yetinmeyip o çocukları cariye pazarlarında satacağını dün-
ya medyasına çok arsız bir üslûpla duyurarak özelde Afrika’da, genelde tüm dün-
yada İslâm karşıtı propaganda faaliyetlerine malzeme çıkarmaya çalıştı.

IŞİD’den sonra Boko Haram’ın hilâfet ilân etmesi ve bu örgütlerin kötü sicille-
rinin hilâfet hesabına yazılması ise oynanan karanlık oyunun bir başka boyutunu 
oluşturuyor.
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Derin Savaşın Pakistan Boyutu

Pakistan Talibanı olarak adlandırılan örgüt 15 Aralık 2014 tarihinde bu ülkenin 
Peşaver eyaletinde bir askerî okula baskın düzenledi ve haberlere göre en az 140 
kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin çoğu henüz ergenlik çağına gelmemiş 
askerî öğrencilerdi. Yani örgüt kendince rejime karşı savaşını böyle bir askerî 
okulda tahsil gören çocukluk çağındaki öğrencileri hedef alarak ortaya koymuş 
oluyordu.

Bu saldırı Boko Haram örgütünün Nijerya’da gerçekleştirdiği ve Batı modeli 
öğretime karşı savaşan ve bu modele göre eğitim veren okullardan yararlanan ço-
cukların öldürülmesi ya da kaçırılması şeklindeki eylemlerine benziyordu.

Peşaver’deki eylem bu yönüyle geçmişte Cezayir’deki GIA, bugün de Boko Ha-
ram, IŞİD ve benzerleri vasıtasıyla sergilenen ve küresel güçlerin stratejik hesap-
larına yarayan derin savaşın bir boyutunu oluşturuyordu. Bir başka yönüyle de 
Perviz Müşerref’in yönetimi elinde tuttuğu dönemde Lal Mescid Medresesi’ne dü-
zenlenen baskına benziyordu. Yani hiçbir yönüyle İslâmi bir zemine ve dayanağa 
dayandırılması mümkün değildi. Fakat her ne şekilde olursa olsun küresel derin 
savaşın Pakistan kanadı, küresel güçlerin bu ülkenin huzurunu kaçıran operas-
yonlarına, saldırılarına ve plânlarına da gerekçe oluşturabiliyor.

Arakan’da Kesintisiz Zulüm

BM’nin 2014 başlarında yayınladığı bir raporda dünyada en fazla zulüm gören 
azınlığın Arakan Müslümanları olduğuna dikkat çekildi. Fakat bu zulüm ne ya-
zık ki 2014 yılında da bütün şiddetiyle ve kesintisiz bir şekilde devam etti. Çünkü 
Myanmar’ın hâkimiyeti altında bulunan Arakan bölgesindeki Müslüman azınlığa 
yönelik resmî politikanın amacı onları o bölgeden tamamen tasfiye etmekti. Bunu 
ya kendilerini tamamen orayı terke zorlayarak ya da imha yoluyla gerçekleştirmek 
istiyordu. Budist çetelerin onları hedef alan saldırılarında bu derece cüretkâr dav-
ranabilmelerinin sebebi de zaten hâkim sistemin resmî politikasının onları tahrik 
ve teşvik etmesiydi. Dolayısıyla resmî politikada saldırıların devletten bağımsız 
hareket ettikleri ileri sürülen ırkçı çetelere fatura edilmesi sadece bir oyundu.

Myanmar’daki zulüm rejiminin Arakan Müslümanlarını tasfiye politikaları 
karşısında başta BM olmak üzere uluslararası organların bir girişimi olmadığı gibi 
İslâm dünyasından da ele gelir bir girişim, bu ülkedeki vahşi yönetimi engelleme 
amaçlı diplomatik baskılar da olmadı. O yüzden rejimin koruduğu Budist çetelerin 
saldırılarıyla Ekim 2014’te bölgedeki Müslümanlardan yine bir kısmı vatanlarını 
terk etmek zorunda kaldı ve yeni bir göç dalgası yaşandı.

Evlerini ve yurtlarını terke zorlanan Müslümanlar gittikleri yerlerde doğru 
düzgün yiyecek bile bulamadıkları, ağaç yapraklarıyla hayatlarını sürdürdükleri 
ve çamurların içine kurulan mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalıyorlar.
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Çin Zulmüne Yasal Temeller Oluşturulması

Çin yönetiminin buradaki Müslümanlara özellikle de Uygur Türklerine, Doğu 
Türkistan’ı işgal ettiği tarihten bu yana zulmettiği biliniyor. Bu zulmün bir yönüyle 
ateist felsefeyi Müslümanlara zorla kabul ettirme, onları inançlarından uzaklaş-
tırma amacına yönelik olduğu, bir yönüyle de ırkçı ve din temelli ayrımcı politi-
kalardan kaynaklanıyor. Çünkü Budist dindarlara yönelik baskı ve dayatmacılık 
Müslümanlara yönelik baskıyla aynı dozda değildir.

Çin zulmü Müslümanların dinî inançlarının gereğini yerine getirmelerini en-
gelleyen uygulamalarını yasal bir çerçeveye oturtmak için 2014 sonuna doğru bazı 
yasalar da çıkardı. Bu yasalarda Müslümanların mobil iletişim araçları ve internet 
vasıtasıyla birbirlerine veya başkalarına dinî içerikli mesajlar göndermelerini, hat-
ta birbirlerinin dinî özel günlerini kutlamalarını ya da bu amaçla hatırlatmalarda, 
uyarılarda bulunmalarını suç sayan düzenlemeler getirdi. Bununla kalmayarak 
Müslümanların işyerlerinde namaz kılmalarını, oruç tutmalarını veya herhangi 
bir dinî görevlerini yerine getirmelerini yasakladı.

Bütün bu yasaklamalarında dayandığı gerekçe ise Müslümanların dinî görev-
lerini yerine getirmelerini yahut yerine getirilmesini tavsiye etmelerini toplumsal 
ayrımcılık olarak nitelemek. Müslümanları onlarca yıldır ayrımcı politikalara ma-
ruz bırakan, son çıkardığı yasalarla tamamen toplum dışına iten, kendi kimlikleri-
ni bütünüyle yok sayan bir anlayış zulüm uygulamalarını haklı gösterebilmek için  
ayrımcılık  suçlamasını gerekçe olarak kullanabiliyor.

Ukrayna Olayları ve Kırım’ın Rusya’ya İlhakı

2014 yılı içinde Batı dünyasını, Avrupa ve ABD’yi en çok ilgilendiren gelişmeler 
Ukrayna olayları oldu. Burada Rusya’yla bir hâkimiyet kavgası içine girdikleri gibi 
İslâm dünyasında yaşanan olayların hiçbiri kendileri için Ukrayna’da yaşananlar 
kadar öncelik ve önem taşımıyordu.

Ukrayna meselesinin önemli bir cephesini Kırım oluşturuyordu. Geçmişte 
İslâm coğrafyasının bir parçası olan Kırım’daki Müslüman Türkler, Stalin dö-
neminde ihanet suçlamasıyla sürgüne gönderildiler. Sonra bir kısmı geri döndü; 
ama sürgün sonrası yerlerine Rusların yerleştirilmiş olması sebebiyle hep azınlık-
ta kaldılar.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kırım, Ukrayna sınırları içinde kal-
dı. Ama Rusya’nın bu ülkedeki karışıklıkları bahane ederek askerî müdahalede 
bulunmasından sonra Rusya ile Ukrayna arasında tercih için referandumun yapıl-
dığı yerler arasında Kırım da vardı.

Kırım’daki Müslüman Türk kesim, bölgelerinin Rusya’ya ilhakını istemiyor-
du. Çünkü böyle bir ilhakın kendi yararlarına olmayacağını, Rusya’nın kendileri-
ni ikinci sınıf vatandaş düzeyinde göreceğini, kültürlerinin silinmesi çabalarının 
artacağını tahmin ediyorlardı. Ama çoğunluk Ruslardan oluştuğundan 16 Mart 
2014’te düzenlenen referandumdan çıkan sonuç Rusya’ya bağlanma lehinde oldu.
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Kırım’ın Rusya’ya ilhakı NATO ile Rusya arasında ciddi sorunlar ortaya çıkma-
sına da neden oldu. Ama Rusya tavrını değiştirmedi ve Kırım üzerindeki tahakkü-
münü sürdürdü.

Rus askerler Kırım’da hâkimiyeti ele geçirdikten sonra zaman zaman Türkle-
rin evlerine baskınlar düzenleyerek sıkıntılara neden oldular. İşgalin devam et-
mesi Kırım Türklerinde ayrımcılığa maruz kalma endişesinin devam etmesine yol 
açıyor.

CIA’nin İşkencelerini Gün Yüzüne Çıkaran Rapor

2014’ün son döneminde gündeme oturan en önemli gelişmelerden biri ABD’nin 
istihbarat örgütü Merkezî Haber Alma Teşkilâtı CIA’nin değişik ülkelerde kurmuş 
olduğu sorgulama merkezlerinde gözaltına alınanlara yönelik işkence uygulama-
larıyla ilgili raporun açıklanması oldu.

CIA’nin buralarda yaptığı sorgulamalar esnasında işkence uygulamalarına 
başvurulduğu yönündeki şikâyetler ve kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler sebebiyle 
ABD Senatosu konunun üzerine gitme, iddiaları araştırma ihtiyacı duymuştu.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun altı milyon CIA belgesini tarayarak ulaştığı 
bilgilerin ortaya koyduğu gerçeklerin bazıları 6200 sayfadan oluşan raporda der-
lendi. Ondan da Beyaz Saray yetkilileri tarafından redakte edilen 528 sayfalık bir 
özet çıkarılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Tahmin edildiği üzere özet rapor başvurulan işkence uygulamalarının sadece 
bazılarını açığa çıkarırken 6200 sayfalık rapor da 11 Eylül saldırıları sonrası oluş-
turulan soruşturma merkezlerine getirilen şüphelilere uygulanan işkence uygula-
malarının tümünü kapsamıyordu. Buna rağmen sadece özette yer alan bilgiler bile 
yürekleri ürperten, tahayyülüne bile tahammül edilemeyecek korkunç manzaralar 
sergiliyordu.

Batı’nın IŞİD Bahanesiyle İslâm’a Getirdiği Yasaklar

Batı dünyası 21. yüzyılda siyaset ve stratejisini gerçekte İslâm karşıtlığı temeli 
üzerine oturttu. Bunda belki eski anti-komünist politikaların artık geçerliliğini 
kaybetmesinin ve insan fıtratına cevap vermeyen ateist felsefede kendini boşluk 
içinde hisseden Batı toplumlarının İslâm’ın çağrısına ilgi duyabileceği endişesine 
kapılmasının önemli rolü var.

İslâm karşıtlığını bir siyaset ve strateji hâline getiren Batılı sistemler bu poli-
tikalarını bir şablona oturtabilmek için İslâmofobi adını verdikleri bir öcü ve bu 
konudaki iddialarını haklı çıkaracak birtakım örgütlenmelerin zeminini de oluş-
turdular.

Şimdi bu stratejiyi yasal çerçeveye kavuşturabilmek için bazı İslâmi uygulama-
lara da yasak getirmeye, bu çerçevede Müslümanların inançlarının gereğini yerine 
getirmelerini radikal söylem veya tavır olarak tanımlamak suretiyle suç kategori-
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sine sokmaya çalışıyorlar. Bir Müslümanın inandığı gibi yaşamasını suç sayabil-
mek için yeni tanımlar ve yorumlar geliştiriyorlar.

2014 yılı bazı Batı ülkelerinde bu tür tanımların ve yorumların yasal çerçeveye 
de sokulduğu bir yıl oldu.

Kaybolan Malezya Uçağı

2014 yılında dünya kamuoyunu meşgul eden en önemli olaylardan biri de Malezya 
Hava Yolları’na ait bir uçağın havada kaybolması, takip noktalarıyla irtibatının 
kesilmesinden sonra bir daha herhangi bir ize ulaşılamaması oldu. İnsanlığın sivil 
hava ulaşımını başlatmasından bu yana muhtemelen ilk kez böyle bir hâdiseyle 
karşılaşılıyordu.

Uçağın herhangi bir parçasının bulunamaması sebebiyle zihinlerde muhtelif 
soru işaretleri oluştuğu gibi farklı komplo teorileri de geliştirildi. Önceleri birile-
rinin uçağı rehin almış olabileceği ihtimalinden söz edildi. Ama rehin alan kişile-
rinin mutlaka bir gayelerinin olması ve ortaya çıkmayı tercih etmeleri gerekirdi. 
Pilotların kaçırmış olabileceği söylendi. Bunu haklı çıkarabilecek hiçbir gelişme de 
olmadı. Uçakla irtibatın kesildiği noktanın civarında düştüğüne dair bir ize rastla-
nabilmesi için epey arama yapıldı. Ama hepsi sonuçsuz kaldı.

Daha sonra Malezya Hava Yolları’nın bir uçağı da Ukrayna hava sahasında vu-
rularak düşürüldü. Bu iki olay ve sonrasında gündeme getirilen bazı iddialar bu 
şirkete rağbetin ve yolcu sayısının ciddi oranda azalmasına neden oldu.





türk dünyası

Arş. Gör. Fatih Şayhan





2014 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR, SANAT, EDEBİYAT
Arş. Gör. Fatih Şayhan*

“Millet, sadece fiziksel sınırlarını değil, aynı zamanda 
zihinsel sınırlarını da genişletmek zorundadır.” 

(GregoryJusdanis)

Geçmiş, içerisinde barındırdığı anlamlar dizgesi itibariyle özelde birey, genelde ise 
bireyin içinde doğup büyüdüğü toplum için bir olanaklar hazinesidir. Toplumsal 
ufku, kozmik evrene açan atalar ruhu, kültürel bağlamda milleti var eden değer-
lerin toplamıdır. Yahya Kemal, “Ruh, ufuksuz yaşayamaz,” derken ruh ikliminde 
anlam bulan nesnelerin, doğanın, mekânın ve zamanın sonsuzluğundaki insanın 
trajedisine göndermede bulunur. Bir bakıma insan belleği onu var eden geçmiş 
ile dil, zaman ve mekân bakımından temas ederek kendisini şimdide günceller ve 
geleceğe açılır. Geçmiş ile düşünsel anlamda temasa geçen bireyler,nesiller arasın-
daki kültür ve bilgi aktarımını sağlayarak kendine bir tarihsellik boyutu kazandı-
rır. Toplumlar da düşünsel anlamda kat etmiş oldukları mesafeyi realitede gerçeğe 
dönüştürerek kozmik evrenin sınırlarını genişletirler. Söz konusu kolektif ruh, fi-
ziksel anlamda mekânın hangi boyutunda olursak olalım olgusal anlamda bizleri, 
kendilik değerlerimizle birbirine bağlamakta ve zihinsel sınırlarımızı genişletme-
mize olanak vermektedir. Assmann, Kültürel Bellek adlı eserinde, “ortak kimlik” 
ya da “biz kimliği” dediğimiz zaman bir grubun yarattığı ve üyelerinin özdeşleştiği 
bir olgudan bahseder. Kendi başına bir ortak kimlikten söz edilemediği gibi, ortak 
kimliğin de kendini bu kimlikte tanımlayan bireylerin varlığı ölçüsünde var ola-
cağını söyler. Söz konusu kolektif ruh, onu var eden milletlerin zaman, mekân ve 
değer algılarının yanı sıra, felsefesini ve kültürel birikimini yansıtır.

ClaudeLevi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür adlı eserinde, “devingen kültürler” 
ve “durağan kültürler”den bahseder. Ona göre “devingen kültürler” tarih içeri-
sinde sürekli kendini güncelleyerek hızla yollarına devam etmiştir. Kültürel dina-
miklerimiz göz önünde bulundurulduğunda Türk toplumunu oluşturan bireyler 
yüzyıllardır kendisini var eden değerlere tehdit niteliği oluştuğu an, “Kendi derdi 
gönlümün billah gelmez yâdına” diyerek söz konusu değerler bütününde kendisini 
konumlandırmış ve yeniden diriliş refleksini göstermiştir. Bu bağlamda bütün-
sel açıdan bellek mekânları (deneyimsel bellek, nesneler belleği, iletişim belleği 
ve kültürel bellek) hem sosyal, hem de zamansal boyutta birleştirici ve bağlayı-
cı yönüyle sembolik anlam dünyasında buluşmamızı sağlamıştır. Nitekim Türk 
dünyasında ortak anlam dünyası yaratmaya yönelik çalışmalar son yirmi yılda hız 
kazanmış ve günümüze kadar süregelmiştir.

2014 yılına genel olarak baktığımızda düzenlenen bilimsel toplantılar, kültürel 
ve sanatsal etkinlikler, Türk topluluklarının birbirleriyle kaynaşmasını sağlaya-
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rak geleceğe yönelik önemli adımların atılmasını sağlamıştır. 2014 yılında Türk 
dünyası ve Türkiye arasındaki ilişkiler her konuda olduğu gibi sanatsal, kültürel 
alanlarda da güçlenerek devam etmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de Türk dünyası-
na yönelik faaliyetlerin yanı sıra bağımsızlıklarının üzerinden yirmi yılı aşkın bir 
sürenin geçtiği Türk dünyası devletlerinin ve henüz bağımsızlıklarını kazanmamış 
olan Türk devletlerinin de 2014 yılında gerçekleştirdiği kültür, sanat ve edebiyat 
hareketleri ortaya konulacaktır. Nitekim Türkiye, Türk dünyasına yönelik çalış-
malar için özel olarak kurulmuş ve faaliyet alanı doğrudan doğruya Türk dünya-
sı olan TÜRKSOY, Yunus Emre Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi kurumların 
yanı sıra Türk dünyasını konu edinen etkinlikler düzenleyen resmî veya özel ku-
ruluşlar vasıtasıyla Türk dünyasıyla yakından ilgilenmektedir. Buna paralel olarak 
henüz bağımsızlıklarını kazanmamış olan Türk devletleri de kültürlerini yaşatmak 
ve gelecek nesillere aktarmak adına faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda 
2014 yılı Türk dünyası için kendilik değerleriyle bütünleşmek ve düşünsel anlam-
da geleceğe ağmak adına pek çok sanat, kültür ve edebiyat etkinliğiyle geçmiştir.

Türk Halklarının Geleneksel Müziğinin Geçmişi, Bugünü, Geleceği:

Türk Dünyası Müzik Kültürü Uluslararası Sempozyumu

Türk Halklarının Geleneksel Müziğinin Geçmişi, Bugünü, Geleceği: Türk Dünyası 
Müzik Kültürü Uluslararası Sempozyumu, 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasın-
da TÜRKSOY, İstanbul Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TİKA işbirliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türk devletleri ve toplulukları arasında kültürel 
ortaklığın güçlendirilmesi, ortak kültür, tarih, dil ve sanatının araştırılması, tanı-
tılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliğe Türk 
cumhuriyetlerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Macaristan, Rusya, Moğolistan, Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Norveç gibi ülkelerden de değerli akademisyenler katılmış-
tır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi IV. Zirvesi

1992’de başlatılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveler Süreci 
2009’da Türk Konseyi adı altında kurumsal kimlik kazandı. Sekretaryası 
İstanbul’da bulunan Türk Konseyi, Türk Devletleri arasındaki çok taraflı işbirli-
ğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) IV. Zirvesi 4-5 Haziran 
2014 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde Bodrum’da 
düzenlendi.

Zirveye Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan cumhur-
başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Gül’ün davetlisi olarak Türkmenistan 
Devlet Başkanı Berdimuhamedov da katıldı. Bu yılki Zirve, tarihî İpek Yolu üze-
rinde bulunan üye ülkelerin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel değerlere vurgu 
yapılması amacıyla “turizm alanında işbirliği” temasıyla gerçekleştirildi. Zirvenin 
kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Gül, Türk Konseyini, 
çok taraflı işbirliğine kurumsal bir çerçeve kazandırılması amacıyla kurulduğunu 
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hatırlatarak, “Maksadımız, diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarını destekleyecek 
şekilde, bölgesel ortaklık ruhunu perçinlemek ve yeni sinerjiler oluşturmaktı, böy-
lece, halklarımızın refahına ve bölgemizin istikrarına daha fazla katkı yapabilece-
ğimize; dayanışma ve ortaklığımızı pekiştireceğimize inanıyorduk” dedi.

2014 Toktogul Satılganov Yılı

TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), 1-2 Ekim 2013 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi 
Konseyi 31. Dönem Toplantısında her yıl Türk kültürüne hizmet etmiş önemli 
şahsiyetlere ithaf ettiği yıl dönümlerini kutlamak, isimlerini ve bıraktıkları kültü-
rel mirası yaşatmak adına, 2014 yılının ünlü Kırgız Şairi Toktogul Satılganov’un 
doğumunun 150. yılı olması münasebeti ile 2014 yılını “Toktogul Satılganov Yılı” 
olarak ilân etmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı boyunca gerek TÜRKSOY üyesi ül-
kelerde ve dünyanın önemli kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle Kırgız 
şiirinin kurucularından ve destan geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan 
Toktogul Satılganov’un tanıtılması, bırakmış olduğu kültürel mirasın ve eserleri-
nin yaşatılması amaçlanmıştır.

Toktogul Satılganov (1864-1933) Kimdir?

Şair, besteci Toktogul Satılganov 1864 yılında Kırgızistan’ın Oş bölgesinin Ketmen-
Tobo ilçesindeki Kuşgu-Suu köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Şairin 
babası Satılgan komedyen ve irticalen şiir söyleyen biriydi. Annesi Burma da ol-
dukça iyi bir ağıtçı olarak bilinirdi. Gençliğinde çobanlık yapan Satılganov daha 
küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya ve söylemeye başlamıştır. Yeteneğinin ge-
lişmesinde ailesinin ve o zamanın ünlü şairleri Naken, Esenaman ve Condu’nun 
şiirleri büyük rol oynamıştır.

Toktogul yirmi yaşlarındayken Arzimat adlı ozanla atışmış ve onu yenmiştir 
ve bu olaydan sonra halk arasında tanınmaya başlamıştır. Toktogul genelde na-
sihat türünde doğaçlama söyleyen bir ozan ve büyük bestecidir. Onun “Alimkan”, 
“Suyumkan”, “Nasilkan”, “Gulle”, “Ne İlging”, “Nasihat”, “Derme”, “Sanat”, “Örnek 
Şiirler”, “Dunya”, “Omur” gibi derin felsefi şiirleri, birçok kopuz besteleri bunu ka-
nıtlamaktadır.

Şair 1898 yılında Çarlık Rusya’sı tarafından Andican isyanına katıldığı gerek-
çesiyle önce idama mahkûm edilmiş, daha sonra Sibirya’ya sürgüne gönderilmiş-
tir. Şair sürgünden 1902 yılında kaçmış ve 1904 yılında kendi yurduna geri dön-
müştür. Toktogul halkın isteklerini dile getiren eserler vermiş düşünür bir şairdir. 
Öğretmen olarak da Kırgız halk şairlerinin hemen hemen hepsinin eserlerine etki 
etmiş birisidir. Halk arasında çok iyi bilinen şairler, Korgol, Alimkul, Barpi, Kalik, 
Osmonkul vb. kendilerini Toktogul’un öğrencileri saymışlardır. Toktogul’un Kırgız 
kültürüne, edebiyatına verdiği emekler baha biçilemez değerdedir. Onun birçok 
eseri zamanında yazıya geçirilmemiş, halk ağzında yaşamıştır. Şair, Sovyet idare-
sini, insanlar arasındaki eşitliği, kardeşliği dostluğu öven eserler vermiştir. Şairin 
birçok eseri Sovyetler döneminde halktan toplanmış ve kitap olarak yayınlanmıştır. 
Kırgız kültürüne ve edebiyatına verdiği emekler için, Toktogul’un adı Kırgız Devlet 
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Filarmonisine, ülkenin birçok yerine, kuruluşa, okullara vb. yerlere verilmiştir. 
Sanat ve edebiyat alanında da onun adıyla Kırgız Devlet ödülü düzenlenmiştir. 
Kırgız halkının ünlü şairi T. Satılganov17 Şubat 1938 yılında vefat etmiştir.

Altay Özerk Cumhuriyeti

Günümüzde Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan 
Altay Türkleri, UNESCO tarafından “Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesi 
Altındaki Milletler” listesine alınmıştır. Rusya Federasyonu içerisinde toplam nü-
fusu 75.000 olan Altay Türkleri, kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktar-
mak adına 1988 yılından itibaren iki yılda bir düzenledikleri “El Oyın Bayramı”nın 
sonuncusunu 29.6.2014-2.7.2014 tarihleri arasında Altay Özerk Cumhuriyeti’nin 
Onguda yaymağına bağlı Colo köyünde gerçekleştirmişlerdir. El Oyın Bayramı, 
Altay Türkleri için hem sosyal, hem de zamansal anlamda birleştirici ve bağlayı-
cı konumdadır. Nitekim El Oyın’a Altay Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı aymakların 
yanı sıra diğer Türk cumhuriyetlerinden de katılımcılar gelmektedir. 2014 yılında 
düzenlenen El Oyın bayramının açılışında bütün Türk cumhuriyetlerinin bayrak-
larının sergilenmesimilli bilincin oluşturulmasında ve gelecek nesillere aktarılma-
sında çok önemlidir.

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

Tataristan’ın Başkenti Kazan’da yapıldı

Türk Dünyasının önde gelen edebiyat dergilerini bir araya getiren VII. Türk Dünyası 
Edebiyat Dergileri Kongresi, 28-30 Ağustos 2014 tarihlerinde, Tataristan’ın baş-
kenti Kazan’da toplandı. Bu yıl yedincisi yapılan TATMEDİA’nın ev sahipliği 
yaptığı kongreye 14 ülkeden 35 edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenleri ka-
tıldı. Kongre’de Türk Dünyası Edebiyat Dergilerinin Ortak Ağı “Kalemdaş” sitesi 
de internetten yayınına başladı. Kongre, bu yıl Kazan 2014 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti’nin ev sahipliğinde, Avrasya Yazarlar Birliği, TÜRKSOY, TATMEDİA ve 
Tataristan Kültür Bakanlığı işbirliği ile düzenlendi.

2008 yılında birincisi İstanbul’da yapılan Türk Dünyası Edebiyat Dergileri 
Kongresi 2 kez Ankara’da, bir kez de KKTC’de toplandı. Kongre, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti uygulamalarının başladığı 2012 yılında Kültür Başkenti olan 
Astana’da, sonraki yıl Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri 
kapsamında bir araya gelmişti. Türk Dünyasında üçüncü Kültür Başkentliğini 
üstlenen Tataristan’ın Başkenti Kazan’da toplanan kongre, Türk Dünyası Kültür 
Başkentleri etkinliklerinin geleneksel bir parçası olma özelliğini de kazandı.

Türk Dünyasından önde gelen edebiyat dergilerini bünyesinde toplayan 
Kongre, dergiler arasında işbirliğinin artırılması, tecrübe paylaşımı ve kardeş ül-
kelerin edebiyatlarına sayfalarında yer vererek, Türk halklarının edebiyatlarının 
karşılıklı tanınmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl toplanmaktadır. Açılış otu-
rumu divan başkanlığını Tataristan Halk Şairi Ravil Fayzulin’in yaptığı Kongreye, 
Türk Dünyasından gelen delegelerin yanı sıra TATMEDİA Yönetim Kurulu 
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Başkanı ve Tataristan Enformasyon Bakanı Irek Minahmetov, Tataristan Yazarlar 
Birliği Başkanı Rafis Kurbanov, Kazanlı yazarlar ve aydınlar katıldı.

VII. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Sonuç Bildirisi

Kongrede, Edebiyat ve Tarih, Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Arasındaki 
İlişkilerin Geliştirilmesi oturumları yapılmış ve Kazan Üniversitesi Filoloji ve 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından yayınlanan TATARİCA isimli bilimsel 
derginin tanıtımı yapılmış ve VI. Kongrede açılması kararı alınan Kalemdaş “Türk 
Dünyası Edebiyat Dergileri Ortak Ağı”nın internette açılışı gerçekleştirilmiş, por-
talın daha aktif kullanılması için değerlendirmelerde bulunulmuştur ( www.ka-
lemdas.com).

Doğumunun 100. Yılında XX. Yüzyıl Uygur ve Kazak Edebiyatının 
Klâsiği, Ünlü Oyun Yazarı Ziya Samedi

Doğumunun 100. Yılında XX. Yüzyıl Uygur ve Kazak edebiyatının klâsiği, ünlü 
oyun yazarı Ziya Samedi’yi anma toplantısı 5 Aralık 2014 tarihinde TÜRKSOY 
Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilmiştir.

Ziya Samedi Kimdir?

Ziya Samedi, 1914 yılında Kazakistan Almatı’daki Yarkand şehrinde doğdu. Çin 
milliyetçilerinden çeşitli işkenceler gören Uygur Türkleri için kendisinin en ünlü 
romanı sayılan Kanlı Dağ’ı yazdı. Aslı ile Kerem, Ferhat ile Şirin’e benzeyen 
Uygurların ünlü epik şiiri Garip ve Senem’i sahnede oynanması için yazıya geçirdi. 
Samedi, 1937’de Uygur Türklerinin çektiği bu acıları romanlarında sürekli olarak 
işlediği ve milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu için Uygur entelektüellerini tutukla-
mayı kendisine alışkanlık hâline getirmiş olan Sheng Shicai tarafından tutuklandı 
ve 7 yıla mahkûm edildi. 1944’de Doğu Türkistan Ordusu’na katıldı ve albaylığa 
kadar yükseldi. Çin Hükümeti onu “etnik milliyetçi” olarak görüyordu ve çalışmala-
rını engelliyordu. Çin Hükümeti Uygur Türklerine ayaklarını çivilemek, kesmek ve 
daha iç karartıcı binlerce işkence yapmaktaydı. Bu işkencelerine bugün hâlâ devam 
ettiği söylenmektedir. Ziya Samedi de ulusal özgürlüğü istediği için Çin hüküme-
tinin sürekli göz önünde tuttuğu birisiydi. Eğitim için çok emek verdi. Eğitimini 
tamamladıktan sonra o zamanlar Sovyet Rusya’ya bağlı olan Doğu Türkistan’dan 
Kazakistan’a kaçtı. 1980’de Samedi, Uygur Edebiyatı’na kazandırdıkları ve yaptığı 
çalışmalardan dolayı Kazakların Yazarı Ödülü ile şereflendirildi. Kitapları sadece 
Kazakistan’da kullanılabilmektedir.

Eserleri: Cıllar Sırrı (Yılların Sırrı), Kanlı Dağ, Garip ve Senem, Çin 
Zindanlarında, Sevecen Ana, Gani Batur-Mayimhan, Ahmet Efendi, Bir Tane 
Sigara, Kaysılar Olgunlaştığı Zaman’dır. Ayrıca Samedi’nin Boynu Kesik adlı ünlü 
bir müzikali ve senaryolaştırdığı 3 romanı (İli Nehri Boyunca, Kanlı Dağ, Garip ve 
Senem) bulunmaktadır.



80 /  TÜRK DÜNYASI 

20. Yüzyıl Kazak Edebiyatı’nın Klâsiği Meşhur Şair, Ünlü Oyun ve 
Nesir Yazarı Saken Seyfullin

20. Yüzyıl Kazak Edebiyatı’nın klâsiği meşhur şair, ünlü oyun ve nesir yazarı Saken 
Seyfullin, doğumunun 120. yılında TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nde gerçekleşti-
rilen anma töreni ile anılmıştır.

Saken Seyfullin Kimdir?

Saken (Sadvakas) Seyfullin, 15 Ekim 1894’te eski ismi Akmola olan Jana-arka 
vilâyetinin Nildi kasabasına bağlı Birinci Köy’de (Günümüzde Jezkazgan vilâyeti, 
Jana Arka ilçesi) doğmuştur. S. Seyfullin 1905-1908 yılları arasında Nildi’de bulu-
nan Kazak-Rus okulunda eğitim alır. Sonra 1908-1910 yılları arasında Akmola’daki 
üç yıllık okulda eğitimine devam eder. S. Seyfullin 1920’de sosyal ve siyasi faali-
yetlerinin yanı sıra, edebi eserleri üzerinde de çalışarak en önemli Sovyet şairleri 
arasında yer alır.

Eserleri: S. Seyfullin’i şairlik yolunda etkileyen en önemli şairlerin başında 
ünlü Kazak şairi Abay gelmektedir. S. Seyfullin’in de Abay’a armağan olarak yaz-
dığı “Akın” şiiri ilk kitabı “Ötken Künder”de yer almıştır. İlk eseri “Ötken Künder” 
adlı şiir kitabı 1914’te Kazan’da çıkmıştır. 1922’de Orınbor’da yayınlanan “Asav 
Tulpar” adlı şiir kitabının Kazak edebiyatında çok önemli bir yeri vardır. 1926’da 
Kızılorda’da “Ekspres” adlı şiir kitabı çıkmıştır. Kazak Sovyet edebiyatındaki en 
kapsamlı, ideolojik derinliği büyük, sosyal görüşü zengin, değerini hiçbir zaman 
kaybetmeyecek eserlerden biri “Tar Jol Taygak Keşüv” adlı romanıdır.

Balkanlar

Bilindiği üzere Balkan ülkeleri ile tarihî, kültürel ve insani bağlarımız bulun-
makta ve bugün itibariyle de bu önem artarak devam etmektedir. Bu bağlamda 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin güçlü kalemlerinden Üsküp doğumlu şair Yahya 
Kemal Beyatlı, ölümünün 130. yılında Üsküp’te düzenlenen konferansta saygıyla 
anıldı. Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Türk Kültür Merkezi ve İstanbul Kubbealtı 
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı işbirliği ile 4 Aralık 2014 tarihinde, Üsküp Kültür 
Tanıtma Merkezi’nde “Yahya Kemal 130 Yaşında” konulu konferans gerçekleş-
ti. Konferansa konuşmacı olarak İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Makedonya Yazarlar 
Birliği üyesi araştırmacı yazar ve Üsküp Vakanüvizi Danilo Kocevski katıldı.



şiir

İdris Ekinci
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Edebiyat ürünleri içinde oluşturulan en çetin iş eleştiri, tahlil, değerlendirme gibi 
sonu bir çeşit yargıya varacak olan yazı ve çalışmalardır. Çünkü nihayetinde ortaya 
konulan her ürün bizzat yapanı ve belli bir çevreyi tatmin eder. Hemen hiç kimse 
ayranının ekşi olduğunu ya da olabileceğini kabul etmeye yanaşmaz. En azından bu 
sık karşılaştığımız bir tutum değildir, olmamıştır. Hele hele bir “yıllık” çerçevesinde 
bir önceki yılın yekûnunu gözden geçirip değerlendirmeye kalkışmak başlı başına 
bir sorunlar yumağıdır. Yıllık çalışması yapan ne kadar büyük bir uğraşı içine 
girerse girsin sonuçta eleştiri ve değerlendirme gücü nispetince çalışmasının bir 
karşılığını alabilir. Yine, şekli kaidelere uymak ve o kaidelerdeki eksiklikleri en aza 
indirme gayreti de yabana atılır bir uğraşı değildir. Benim kanaatimce herhangi 
bir edebi türde yıllık çalışması yapmak tek kişinin kolay kolay üstesinden geleceği 
bir ameliye değildir. Şimdiye kadar yapılmış olan yıllık çalışmaları, o alanla iştigal 
edenlerin şahsi birer gayretidir ve çoğunca eksiktir. Kıymetsizdir demiyorum 
eksiktir diyorum. Dolayısıyla bizim yapacağımız bu çalışma da işin tabiatından 
kaynaklanan çeşitli eksiklikleri üzerinde taşıyacaktır. İşin tabiatındaki eksiklikler 
bir yana elbette bu yazıyı hazırlayanın kendine münhasır hataları, kusurları da 
olabilir. Sonuç olarak bir mükemmellik ve son söz olma iddiası taşımayan bu 
yazı 2014’te birtakım dergilerde yayımlanan şiirler üzerine bir düşünce gayreti 
taşımaktan öte bir hedefi bulunmamaktadır. Fakat burada yapmaya çalıştığımız 
ve asıl değeri haiz olan nokta şurasıdır: Her ne kadar nakisalar pençesine mahkûm 
bir çalışmanın içerisinde olsak da edebiyat ve şiir üzerine birkaç söz sarf edebilme 
imkânı bulabilmişsek, bu fırsatı iyi değerlendirmek adına düşünce ve tespitlerimizi 
sağlam bir zemine dayandırma, onları şiirle uğraşanlar adına açık ve net bir 
şekilde ortaya koyma gibi bir yöntemi takip etme niyetimiz bizi böyle bir uğraşının 
içine çekmiştir. İşte bu niyettir ki bizi şiirin zikredilmesi gereken meselelerinin 
üzerine yürümeye sevk etmiştir. Zaten fayda hasıl olması düşünülmeyen bir işin 
içine girmek kalem erbabı için kabul edilemeyecek bir tutumdur. Umarız bu yazı 
gelecek zamanlarda yapılacak çalışmalar için çeşitli yollar ve imkânlar işaret eden 
bir çalışma olur.

Bu yazı oluşturulmaya çalışılırken öncelikle her şiir tarzını kendi gerçekliği 
ve değeri çerçevesinde ele aldık. Bunun yanında şiir tarzlarının kendi atmosferi 
dahilinde değerlendirilmesine dikkat ettik. Vurguladığımız her yargının temelini 
işaret etmek ve o yargıyı net bir zemine taşımak da diğer bir tutumumuz oldu. 
Fakat son tahlilde şiire baktığımız yerden çeşitli tenkit, teklif ve uyarılarda 
bulunmaktan da geri durmadık. Şimdi edindiğimiz, ulaşabildiğimiz dergilerdeki 
şiir birikimini değerlendirme kısmına geçebiliriz.
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Duvar

Duvar hareketli bir dergi. Aynı zamanda kendine has iddiaları da içinde 
barındırıyor. Bu özelliklerinden ötürü genç ve cesur kalemler tarafından bir cazibe 
odağı görünümünde. Fakat taşıdıkları bu cesaret kendi dünyaları sınırları içinde 
gidip geliyor. “Sol” (bu kavramı tasvip etmesem de, eksik ve maksatlı bulsam 
da kullanmak zorunluluğu içerisindeyim) bir duyarlılıkla hareket eden Duvar, 
Kobani’den Gezi’ye kendine yakın bütün mevzulara el atmış. Dergide kendine 
yer bulan şiirlerin büyük bir bölümü bu tespitler doğrultusunda isyan, sıkıntı, 
sayıp dökme, içindekileri saçıp sayma özellikleri taşıyan yüksek volümlü şiirler. 
Tabii bu tarz atmosferlerin dışında kendine bir yer edinme imkânı bulan şiirler 
tek tük de olsa var. Meselâ, Neslihan Altun’un “Alışma” şiiri yapı itibariyle diğer 
şiirlerden farklı bir yerde. Kullandığı dildeki naiflik, şiirin bir bütün olarak taşıdığı 
ses, bireysel duyarlılıktan hareket etmek kaydıyla küçük yoklamalar ve sonuçta 
okunup bitirildiğinde okuyucunun dimağında kalan şiir izleri… Duvar dergisinde 
elbette farklı tarzda şiirler de var. Âkif Kurtuluş’un “Boşluğunda” adlı şiiri daha 
çok imge üzerine bina edilmiş, sözü fazla uzatmadan nükteli söyleyişlerle devam 
eden sekiz bölümlük bir şiir. Bu şiir kendi mecrasında bir değer taşıyor, tek sorunu, 
bu yaman edebiyat zamanında pek de gerektiği gibi değerlendirilememek olabilir. 
Bence Duvar dergisinin şiir algılayış ve yayımlayış politikasını hınç ve isyan 
duyguları etrafında şekillenen şiirlerde aramak daha isabetli bir yol olsa gerek. 
Çünkü dergide yayımlanan şiirlerin birçoğu bu düzlem üzerinde şekillenmiş. 
Meselâ, Burak Demiryakan’ın “Başbakana Gerek Yok” adlı şiiri, bir hınç şiiri. Güya, 
idareden ve olan bitenlerden rahatsız Demiryakan. Ne bankaların su gibi akan 
faizinden, ne medya ve internet denilen sığ ve kirli ortamdan, ne de bir oyuncunun 
elli bin nüfuslu bir yerde yaşayan insanların bir ömür zor kazanabileceği meblağı 
bir çırpıda almasından, ne bir eğlence için bir gecede harcanan uçuk kaçık 
rakamlardan rahatsız. Başbakan bir söz sarf etmiş, sanki başbakanlar uzaydan 
iner de içimizden biri değilmiş gibi, tutmuş o da bütün hıncını başbakandan 
çıkarmış. Sanki fert olarak her birimiz kusursuz, mazlum insanlarmışız gibi 
kabahati hep çevremizde ararız. Neyse, asıl mesele bu değil. Mesele şu: Şiir, elbette 
güncelin, siyasanın, çevrenin de izlerini taşır, taşımalıdır. Fakat bu iz temelli bir 
duruş, kavrayış yerine sadece kafa tutma, itiraz etme noktasına indirgenirse biz 
ona sloganik tutum diyoruz. Bence şiir buna gelmez. Üstelik şiirin içine her ne 
taşınırsa taşınsın, şiir yapısının en yüksek noktada korunması gerekir. Burak ve 
onun gibi birçok isim, Duvar dergisinde kişisel tatmin ve garazlarını sergilemişler. 
Zaman zaman fena yapmamışlar ancak buradan bir çıkış yolunun belireceğine 
inanmıyorum. Bir de derginin haftalık gazeteleri andıran şekli, içindeki ağırlık ve 
ciddiyeti gölgeliyor.

İzdiham

İzdiham da Duvar’ın karşı kıyadaki versiyonu. O da renkli, hareketli, enerjik bir 
dergi. Şekil olarak birbirini çok andırıyorlar. İşte bu şekil, bir edebiyat işinden 
çok, magazin malzemelerine daha yatkın görünüyor. Tamam dergi böylece 
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renkli görünüyor ve boğuculuktan uzak; ama aynı zamanda bir savrukluk da 
gözlemleniyor. Bu öznel bir algı tabii. Sonuç olarak dergiyi çıkaranlar bu konuda 
elbette oturup düşünmüşlerdir. Hedef kitle çok önemli bu mevzularda.

Gelelim şiirlere; İzdiham’daki şiirler bence daha ağır başlı. Son dönem şiir 
dilinin geldiği yeri belirlememiz gerekir ilk önce. Günlük konuşma dili, ironi, 
zaman zaman argo, bireysel dünyadan sosyal âleme âni gidiş gelişler, zekice 
buluşlar, güncelin şiire taşınması vs. modern şiir dilinin öne çıkan özellikleri. 
İzdiham’da bu özellikleri taşıyan şiirler var; fakat şiirlerin örgüsündeki kırılganlık 
ve zeminin güçlü olmaması şiirlerde göze çarpan noktalar. Kırılganlık derken 
kastettiğim, şairlerin dizelerini oluştururken yaşadığı kararsızlık ve tesadüfilik 
durumu. Yani oluşturulan metinlerde sağlam, güçlü bir altyapı yok. İnce, naif 
metinler. Zeminden kastım, şiir hangi yapı üzerine kurulmuşsa o yapının temel 
değerleri ve tarihi hakkındaki yaklaşımların ve algıların kişisel intibalardan 
öteye pek gitmemesi. Meselâ hayata kafa tutulurken artistlik tavırların ve hercai, 
düzensiz düşüncelerin öne çıkması gibi unsurların şiir zeminini işgal etmesi. 
Evet, kişisel bir duyarlılık, ince görüş ve hassasiyet var; fakat bunlar bir bilinçle 
örülmediği sürece birazcık hava kalıyor. Yine de genç duyarlılıkların her zaman bir 
değer taşıdığına inanırım. Buradan şiirin serpileceğine inancım her zaman vardır.

İzdiham’da bahsetmek istediğim bir şiir var; Beyazıt Bestami Keçeli’nin 
“Merhaba Müjgan Merhabalar Olsun” şiiri. Bu şiir bütünlük, ince duyuşlar ve ses 
açısından yukarda biraz üzerinde durduğum unsurları içerisinde barındırıyor. 
Şiirin özellikle bitiş bölümü daha yoğun ve derli toplu görülüyor.

“Kapattım gözlerimi kitabı kapar gibi

Kırıldı hayalim dünya denilen varlığa,

İstemem; sende kalsın lügatim.

Sen yuvanda mülteci, ben cennette günahkâr

Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan”

Fakat ben diyorum ki son dizedeki Müjgan, dizenin başına geçse ve bir de öyle 
okunsa. Sizce de fena olmaz değil mi?

Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat dergisi bir derneğin (Dil ve Edebiyat Derneği) yayın organı. Yarı 
resmî bir havası var. Bu resmiyet şiir anlayışına da iyice sinmiş. Sanki şiirin o geniş 
sahasından, geldiği noktadan habersiz, kendi sınırları içinde kapalı bir dönüşüme 
sahip bir şiir algılayışı var. Seksenlerden kalma bir dil ve duyarlılıkla yazılmış 
bir sürü şiir var. Şimdi, oturup düşünmemiz lâzım, sahici, bütün iyi niyetimizle; 
“Biz gerçekten şiirin hangi aşamalardan nereye geldiğini biliyor ve takip ediyor 
muyuz?” Eğer bu soruyu açık kalplilikle sormuyorsak, bu sorudan köşe bucak 
kaçıyor da yapıp ettiklerimizle tatmin oluyorsak ne kendimize ne de Türk şiirine 
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bir faydamız dokunabilir. Dil ve Edebiyat genel kabullerden, alışmışlıklardan, 
bir çevre dayanışması içinde Türk edebiyatının içinde kendine bir yer açmaya 
çalışıyor. Böyle yarı resmî bir tavırla, heyecansız, sonu gelmeyen tekerrürlerle, 
alışılmışlığın verdiği rahatlık ve konforla beslenerek bir yere varılamaz. Modern 
Türk şiiri, Hece, Garip, İkinci Yeni, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu gibi tecrübeleri 
içinde barından bir şiirdir. Yaşanan bu tecrübeler şiir yolunda yürüyenler için bir 
zemin teşkil etmektedir. Eğer gerçekten şiir diye bir derdimiz varsa, şiirin edebiyat 
içindeki yeri ve kıymetinden haberdarsak, bizim atacağımız ilk adım şiirin yeri 
ve kıymetine mutabık olmalıdır. Bu bir eleştiriden öte dostça bir öneri, hayati bir 
öneri.

Yedi İklim

Yedi İklim köklü bir dergi. Uzun bir zamandır yayın hayatına devam eden, artık 
belirli bir olgunluğun verdiği havayla, edindiği yerin kazandırdığı rahatlıkla 
yaşıyor. Gelinen noktada iddiasız, yenilik barındırmayan, munis, kendi 
atmosferinde ürünlerle dolu. Yayımlanan şiirler içerisinde güzel örnekler bulunsa 
bile ikinci defa okunmaya ihtiyaç duyulmayacak şiirlerin çoğunlukta olduğunu 
söyleyebiliriz. Zaten genç isimlerin pek de öne çıkmadığı bir dergi Yedi İklim. 
Bunu bir başka ifade ile şöyle söyleyebiliriz: Yedi İklim’in mutfağından çıkıp 
kendi şiiri yazan ve yazdığı bu şiirle Türk şiirinin akışını besleyen genç bir isim 
neredeyse yok. Dolayısıyla soluk benizli bir yapıyla karşı karşıya buluyor okur 
kendini Yedi İklim’in ürünlerini değerlendirirken. Hâlbuki okur bir hareketlilik, 
yenilik, kendine özgülük arar. Okuduğuma değdi demek ister. Yılda on iki defa 
birbirine benzeyen onlarca eserle karşılaşmak aranan bir şey değildir herhâlde.

Karabatak

Karabatak dergisi iki aylık bir dergi. Daha derli toplu ve profesyonel bir yapısı var. 
Her sayıda ortalama yirmi şiir yer alıyor. Bence fazla. Yayımlanan şiirlerin yarısı 
şiire yeni başlayan, henüz sesini yakalayamamış, sınırda, eşikte duran şairlerin 
kaleminden çıkmış. Diğer yarısında ise göze batan şairler var. Özellikle Ayşe Sevim 
ve Hüseyin Akın’ın yayımladığı şiirler, okunup değerlendirilebilecek türden. Ayşe 
Sevim için biraz daha istikrarı gözetmesi gerekir derim. Yani bir şiirindeki başarı 
ve güç diğer şiirinde korunamıyor. Belirli bir seviyeyi gözetse de Sevim, zaman 
zaman iltifatların tuzağına düşüyor gibi bir rahatlığın lekelerini taşıyor şiirlerine. 
Yaptığı en iyi şey ise şiirindeki bütünlük. Neye odaklanıyorsa daha sonradan 
dağıtmıyor dikkatini. Hüseyin Akın’a gelince, onun şiirleri hecenin getirdiği sesi 
ve duyarlılığı daha modern bir tarzda ortaya koymasıyla dikkat çekiyor. Akın, bu 
tutumuyla kendine ait olan şiir anlayışını koruyarak zorlama bir yola tevessül 
etmiyor. Asıl değerli olan da bu. Fakat kullandığı dil ve duyarlılığındaki aşırı 
naif hava, yaşadığımız zamanların sert ve kaotik yapısı karşısında biraz güçsüz 
düşüyor. Şiiri sırf kendi hazzı için okuyan, iç dünyasını süslemek için şiir arayan 
bir okur için Hüseyin Akın’ın şiirleri bir yere kadar idare eder. Peki ya sonrası? 
Sonuç olarak, Karabatak şiir yolunda iddialı olmak istiyorsa biraz daha sert ve 
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cesur kalemlere kapı açmalı. Çünkü yağmur her zaman ince ince, berrak bir 
şekilde yağmaz. Bazen şimşek çakar, bazen sel basar.

Natama

Natama heyecanlı, avangard, sinirli, biçim ve arayışlarda renkli bir dergi fakat 
vurduğu yer hep aynı. Öte yandan, yapılan her sıra dışı hamlenin kıymetli 
olduğu inancı hâkim Natama’da. Kendi çizgi ve düşüncesi dışında hemen her 
yapı, yaklaşım yamuktur düşüncesini taşıyorlar gibi. Açın okuyun şiirleri -ikiden 
fazlasını okumaya gerek yok çünkü dergi bakışarak yazılan şiirlerle dolu- kendileri 
doğruyu ve hakikati yakalamışlar, diğer bütün yazanlar da salakmış gibi bir hava 
var. Bahsettiğim doğru ve hakikati de benim tespitlerime göre üç ana noktada 
biriktirmişler: 1- Türk olma da ne olursan ol. 2- Şiirine küfürle başla ve mümkünse 
küfrü çoğalt. 3- Biraz da abukla, saçmala, sırala, saldır ve cinselliği de unutma ama 
ne olur en uçtaki olsun. Natama’da yayımlanan şiirlerin olumlu diyebileceğim bir 
tek özelliği var, o da dilde yakaladıkları kıvraklık. Evet, şiirlerdeki akıcı dil ve dilin 
inceliğine dayanan ironi ve zekâ pırıltıları durumu kurtaran unsurlar. Fakat benim 
anlamlandırmakta güçlük çektiğim nokta şu: Bir şair ille de farklı olacağım, sıra 
dışı olacağım diye niye kendini paralasın? Buradan zaman zaman parlak ürünler 
çıkmıyor değil, tıpkı saçmadan yayılan tanelerden birkaçının hedefi tutturması 
gibi.Yine de kendilerini “Hayat Memat Dergisi” olarak tanımlıyorlar, mottolarında 
o var. Hayattan ve ölümden ne anlıyorlar üst tarafta biraz bahsettim. Bu tutumun 
müşterisi var mı, var.

Hece

Bir dergi yılda iki yüz elliye yakın şiir yayımlıyorsa o derginin şiir politikası 
için ne söylenebilir? Bence ne söylenirse söylensin tutar. Çünkü aradığın neyse 
o iki yüz elli ürün arasından çıkarıp bulabilirsin. Şiir üzerine ihtimamı olan bir 
oluşum böyle bir enflasyon riski altına girmez, giremez. Hece uzun yıllardır yayın 
hayatına devam eden, köklü bir dergi. İçinde hem reşit, hem de genç isimler var. 
Her sayısında ortalama yirmi beş şiir yayımlanıyor. Zaman zaman dikkati çeken 
ürünlere sayfalarında yer veriyor. Fakat bu aşırı savruk tutum bir şiir okuru için 
hiç de tercih edilecek bir durum değil. Aylık bir dergi için azımsanamayacak bir 
hacmi var Hece’nin. Yorulmayı göze alan için sıkıntı yok. Yayımlanan şiirler birer 
öncü olma niteliğinden çok ya piyasa ürünleri, satışı olan ya da alışılmış, bilindik 
ürünler. Tabii kurumsallaşmanın getirdiği bir rahatlık da var. Yani içinde şiir de 
mutlaka bulunsun dergisi havasında. Biraz daha cesur ve elenmiş ürünler Hece’nin 
şiir çıtasını yükseltecektir. Böyle bir kaygısı var mı yok mu? Bu soruyu zarflayıp 
geleceğe postalayalım. Gelecekten mutlaka cevap gelir.

Fayrap

Fayrap’ta yayımlanan şiirler, günceli şiire taşıyacağım diye acele, seyrek yapılı, 
hırçın, hiçbir yeni unsur taşımayan şiirler. Yani gazeteler ve televizyonlarda ne 
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konuşuluyorsa, bakış açısı biraz İslâmcı duyarlılıklara yaslanmış şiirlerle farklı 
bir günceli tutma çabası. Şiir elbette yaşanılan zamanın izlerini, dokusunu 
bünyesinde hissettirebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Fakat yaşanan her olay derin 
bir tahlilden, bir şair imbiğinden geçmeden şiir biçimine dönüştürebilinir mi? Ben 
pek ihtimal vermiyorum. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Şiir içine hangi unsuru 
buyur ediyorsa kendine has yapıyı kabul ettirerek buyur eder. Şiirin kapısından 
adımını atan her şey artık şiirin rengine boyanmış demektir. Kim ki bir savaşı, 
yaşanan toplumsal bir olayı vesaire şiir biçiminde değerlendirecektir, yapması 
gereken ilk iş şiirin elzemlerini gözetmek olacaktır. Eğer bu nokta atlanıp da direk 
olay üzerinde yoğunlaşılıyorsa, bu şiiri yormak demektir. Yani bu işi şiirden başka 
diğer edebi türlerle yapmak daha akıllıca olur. Çünkü nesirle oluşturulan yanlış 
bir yaklaşım, tespit telâfi edilebilir; şiirin telâfisi olmaz. Şiirde aceleci olmamak 
lâzım. Elyasa Koytak bu manada biraz daha damıtılmış şiirler yazabilir. Fayrap’ın 
en büyük artısı az şiir yayımlaması. Bu durum dergide yayımlanan şiirleri daha 
rahat değerlendirme imkânı tanıyor.

Varlık

Varlık’ta şiir bir çeşni niteliğinde. Var demek için. Gençlere kapıyı biraz aralarsa 
belki bir kıpırdanma yaşanabilir.

Türk Edebiyatı

Şiire sayfalarında pek yer ayırmayan, bazen de şiir yayımlamayan bir dergi. Tercih 
bence doğru. Yapamıyorsan bırakmak en ahlâklısı. Zaten Türk Edebiyatı şiiri 
merkeze alan bir dergi de değil. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar bir de 
Tamburi Cemil Bey varsa Türk Edebiyatı için mesele bitmiş demektir.

Japonya

Japonya 2014 yılı içinde şiir adına atılmış en canlı ve dikkat çekici bir adımdı. 
İçinde çoğunca genç ve cevval isimleri barındıran dergi elindeki potansiyel 
gücü gösterme gayreti içine girdi. Yayımladığı şiirlerin çoğu modern şiir dilinin 
en belirgin özelliklerini içinde barındırmakla öne çıktı. Sert ve cesur ifadeler, 
deneysel arayışlar, epiğin güçlü bir şekilde gözetilmesi, lirizmin daha güçlü bir 
şekilde geriye itilmesi... Yalnız öyle yalın bir gerçeklik var ki ortada, o da şu: Bütün 
bu enerji ve sinerjinin neticesi: Okunup unutulan ürünler. Yani âni sıçramaların 
sonucunda gelinen yerin tekrar en baştaki nokta olması. Haller geçicidir, 
makamlar kalıcı. Şiirde güzel bir noktayı yakalamış olabilirsiniz; fakat önemli olan 
yakalanan o noktayı güçlü birtakım dayanaklarla desteklemek olmalıdır. Sonuçta 
konuşulacak, değerlendirilecek olan her zaman üründür. Diğer taraftan, takıntılar 
bir poetik sadakati ortaya koymaz. Anlaşılmamaya özen göstermek, alabildiğince 
uzun metinler oluşturmak, bütünlükten kaçınmak birer takıntıdır. Ben yine 
de Japonya’daki hareketliliği gelecek açısından değerli buluyorum. Yalnız bu 
hareketlilik şiir tarihinde gördüğümüz savrukluk ve cesaret zehirlenmesine 
kapılmazsa.
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Mahalle Mektebi

Mahalle Mektebi derli toplu bir dergi. Özellikle 2014 yılı içerisindeki atılımı kayda 
değer. Üstelik dergi içinde yer alan isimlerin gittikçe genişlemesi ve sağlam genç 
isimlerin kendine yer bulması derginin artılarından. Fakat birçok dergide olduğu 
gibi Mahalle Mektebi’nde de şiir bolluğu var. Yayımlanan şiirlerin yarısı herhangi 
bir elemeye tâbi tutulmadan dergi içerisine alınmış gibi. Diğer taraftan dergide 
bir şiir mekanizması, yayımlanacak şiirleri sıkı bir değerlendirmeden geçirecek, 
süzecek bir editöryal eksiklik var. Yayına sunulan her bir sayıda aşağı yukarı yirmi 
şiir bulunurken sanki üç beş şiirin sırtına yüklenmiş bütün bir ağırlık. Bu durum 
uzun süre devam ettirilecek gibi değil. Fakat derginin ağır başlı tavrı gelecek 
açısından umut verici.

İtibar

İtibar aylık çıkan, merkezleşmeye doğru gayret sarf eden ve bunu önemli ölçüde 
başaran, tecrübeli ve genç isimleri yan yana getiren bir dergi. Peki, bu cesametin 
ardında şiir adına yeni ne var diye soracak olursanız benim bu soruya vereceğim 
cevap pek de müspet olmayacaktır. Hece ve Dergâh dergilerinin şimdiye dek 
yapageldiğini İtibar tazeleyerek devam ettiriyor o kadar. Zaman zaman iyi 
ürünlerin de yer aldığı ve fakat çoğu zaman geçmişte yapılanın tekrarı niteliğindeki 
şiirlerin çoğunlukta olduğu bir dergi niteliğinde İtibar. Zaten derginin genel 
havasından anlaşıldığı kadarıyla, şiir namına bir şeyleri tartışma, şiiri geliştirme 
gibi bir kaygısı da yok. Daha çok muhafazakâr bir tavır sergiliyor. Bunu dergide 
yer alan isimlerden de rahatlıkla gözlemleyebiliriz. İsmini çokça duyduğumuz 
şahıslarla yeni yeni duyulan gençleri bir arada tutma gayreti hemen her sayıda 
tebarüz ediyor. Bir renklilik ve canlılık var; ama satıhtan şiirin kalbine doğru bir 
hareketlilik yok, daha doğrusu böyle bir istek, yöneliş yok. Bir edebiyat dergisinin 
her şeyden önce sayfalarında yer verdiği edebiyatın meseleleriyle, işleyişiyle 
derinden bir münasebeti olmalıdır. Bir odak olarak dergi çıkarmak önemlidir; 
fakat bir edebiyat dergisi olmak daha önemlidir. İtibar, şiirin piyasasına yönelik 
hamleler değil de merkezine doğru yürümeyi seçerse Türk edebiyatı bundan 
büyük kazançlar elde edecektir.

Edebiyat Ortamı

Edebiyat Ortamı şiirde iddiasız bir dergi. Kendi mütevazı havasında kâh 
seksenlerden kalma, kâh doksanlara yanaşan, bir yenilik ve öncülük kaygısı 
taşımayan, arada bir genç isimlerin hareketli ürünlerine yer veren durgun, sakin 
bir dergi.

Dergâh

Dergâh sayfalarında şiire yer ayıran bir dergi. Bu cümleden ne anlıyoruz? Dergâh 
dergisi çıktığı ilk günden bu yana Türk şiirinde adını duyurmuş şairlerin çoğuna 
kucak açmış, onlara yuva olmuş bir dergi. Bu sahipleniş şiiri merkeze alma 



90 / ŞİİR

adına değil, şiirin kıymetini bilme adına gerçekleşmiş. Dolayısıyla Dergâh’ın 
sayfalarında nice nice şairler görülmüş. Dergâh bir okul değil, çay ocağı. Oradan 
yetişerek çıkmazsın; fakat Mustafa Kutlu’nun semaverinden birkaç demli çay 
içebilirsin. Dergâh’ta yazan kim varsa hemen her yerde yazıyor zaten. Dergâh bir 
vitrin, olgunlaşmış, merkeze kurulmuş bir yapı.

Aşkar

Yukarıdaki söylediklerimin çoğu Aşkar için de geçerli. Bir kere üç aylık bir dergi 
olsa da fazla şiir yayımlıyor Aşkar. Cesur ve öncü olabilecek ürünlere fazla yer 
vermiyor. Olumlu tarafı şiiri merkezine taşıması. Çoğunca genç isimlerin dergiyi 
idare etmesi de önemli. Fakat şiir dilini biraz daha geniş bir alana yayması lâzım.

Genel Değerlendirme ve Tespitler

Genel olarak 2014 yılında şiir için dergiler açısından söylenebilecek çok farklı bir 
nokta yok. 2013 yılında ne yapıldıysa aşağı yukarı benzer bir görünüm 2014 yılı için 
de geçerli. Karagöz dergisinin kapanması ve Japonya dergisinin yayın hayatına 
başlaması dışında göze batan bir hareketlilik de yaşanmadı. Her dergi kendi 
şiir veçhesinden üretimlerde bulunarak Türk şiirinde kendine bir alan açmaya 
çalıştı. Fakat gözlerden kaçmayan gerçek şuydu: Şiiri merkeze alarak yapılacak 
bir çalışmada, dergiler çerçevesinde varılacak ana sonuçlardan en önemlisi, 
içinde şiir olma ihtimali bulunan dergilerle şiir yayınlar gibi görünüp neredeyse 
değerlendirilebilecek hiçbir şiir örneği olmayan dergilerin piyasada aynı anda yer 
almasıydı. Bu durum hem okuyucu, hem de dergiler etrafında öbekleşen kalem 
erbabı için sıkıntılı bir görüntü. Çünkü şiir söz konusu olduğunda yapılacak en 
önemli işlerden biri de şiirin hassas gövdesine zarar getirebilecek oluşumlardan 
uzak durmaktır. Bir yayın organı sırf maddi gücüne dayanarak belirli bir köşeyi 
işgal ediyor ve bu imkânını kaygısızca heba ediyorsa ortada oturup düşünülmesi 
gereken birtakım sorular var demektir. Şiir hiçbir güç odağına, dünyevi imkâna, 
fütursuz tutumlara kurban edilmemelidir.

Dergilerin şiir yayınlama seyri üzerine konuşulabilecek konuları maddeler 
hâlinde şöyle özetleyebiliriz:

İlki, özellikle bazı şairlerin şiirlerini müthiş bir laf kalabalığı ve uzatma hastalığı 
içinde ördüğü gerçeğidir. Sanki yazılan her kelimeye özel bir telif ödeniyormuş 
gibi, okunması gittikçe güçleşen, yoran, biraz önce söylediğini biraz sonra hafif 
değişliklerle tekrar eden metinler dergilerde fazlaca yer almakta. Bir teknik olarak 
uzun şiir elbette ki hafife alınacak, tenkit edilecek bir nokta değil, fakat dayanağı, 
bağlamı olmayan, gereksiz yığılmalara sebebiyet veren uzun yazma hastalığı ele 
alınıp yeniden değerlendirilebilir.

İkincisi, slogana, güncele, belirli birtakım heyecanlara kapılıp şiirin ikinci 
plâna itilmesi. Sloganik, ünlemli ifadeler, güncelde olup bitenler, travmalar, şairin 
iç dünyasında derin yankılar uyandıran şahsi duygular elbette ki şiir içerisinde 
kendine bir yer bulmalıdır, bulur da zaten. Yalnız, şiiri bu hassas zemin üzerine 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 91

bina etmek, saman alevi hallerin içine hapsetmek çok riskli ve kısır sonuçların 
doğacağı bir yoldur. Şair demler, bekletir, damıtır. Onun için bir anda olup biten 
bir şiir bile derin farkındalığın, tecrübenin sonucudur. Şair kendinin tatmin olması 
gibi bir tuzağa düşmeyi istemez. Şiir daima onun için önde gider. Ne olup bitiyorsa 
şiirin dairesi içindedir. Acelesi yoktur.

Diğer bir konu, dergilerde oluşturulan ve okuyucu önüne sunulan metinlerin 
bir şiir olma, şiire özgü vasıfları taşıma sıkıntısı çekmesidir. Bundan neyi 
kastediyorum, şunu: Çıkıp birisinin rahatlıkla nesir olarak düzenlenebilecek, 
sıradan, hiçbir ayrıcalığı olmayan söz dizilerini şiir diye piyasaya sürmesinin 
şiir adına olumlu bir adım olması düşülmemesi gerekir. Başka bir taraftan, 
okunmasında ve içine girilmesinde yapay bir güçlük oluşturulan, kullanılan dilin 
incelikleri göz ardı edilmiş metinlerin şiir diye dergilerde yer alması aşılması 
gereken bir engeldir. Burada alışılmış şiir algılayışının devam etmesi gerektiği 
gibi bir kanıyı savunmuyorum. Demek istediğim tam olarak şu: Bir metin eğer 
şiirse, şiir olarak mutlaka kattığı bir şeyler vardır, olmalıdır. Eğer bir metin şiir 
okuyucuları tarafından okunmakta bile geçer not alamıyorsa, yapılan işin tekrar 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bütünlükten uzak, kopuk, kırık dökük, çeşitli 
fantezilerle süslenen metinlerin bir şiir değeri kazanması oldukça zordur.

Üstünde durulması gereken diğer bir mesele de sahte bir derinlik adına karmaşa 
ve kaos yığınlarının şiire boca edilmesi. İşaret ettiği, dillendirdiği, şiire taşıdığı 
konuların mahiyetine hâkim olmayan, sırf kulak dolgunluğu ve artistlikle hareket 
eden şairler şiirlerini oluştururken de duvara toslayıp duruyorlar. Konuştuğunun 
neye tekabül ettiğini bilmeden, siyasetten, felsefeden, inançtan, psikolojiden 
bahsetmek neredeyse sıradan bir tavır hâlini almış bulunmakta. Dillendirdiği 
meseleye vâkıf olmayanın yapacağı iş ya konuyu bağlamı dışında sunmak, ya 
seviyesiz havaya büründürmek ya da anlaşılmaz birtakım sabuklamarda bulunmak 
olacaktır.

Son olarak söylenmesi gerekense şu: Hâlâ ve ısrarla klişe klişe klişe… Defalarca 
tekrar edilen, artık cılkı çıkmış, hiçbir şey ifade etmeyen, içi boşaltılmış meselelerin, 
üstelik aynı ton ve teknikle şiir biçimine dönüştürülmeye çalışılması. Bence bu 
hastalık kronikleşmiş bir durumda. Bin yıl sonra bile rahatlıkla görülebilir. Ancak 
sahici bir şiir ortamı bu tip sıkıntıları bünyenin dışına atabilir.

Dergilerde şiirin durumu benim penceremden bu denli karmaşıkken şiir 
üzerine yapılan eleştiri yazıları ve poetik çalışmalar tam aksine zengin ve bir hayli 
fazla. Dergilerin şiir üzerine düşünmeleri, tartışma, tahlil ve teori açısından yabana 
atılmayacak derecede istekli olmaları olumlu bir durum. Tabii bu söylediklerim 
yine şiiri merkezine almış dergiler için geçerli. Benim tutumum her ne kadar 
karamsarlığın önde olduğu bir duruş olsa da umudumu biraz olsun canlandıran 
işte bu şiir üzerine yapılan çalışmaların geleceği aydınlatmak için potansiyel bir 
ihtimal taşımasıdır. Hiç değilse şiirin nasıl olması gerektiği meselesi şiir ortamını 
hâlâ meşgul etmektedir.
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Diğer taraftan şiir yayıncılığı açısından Ebabil, İzdiham ve Profil yayınlarının 
okuyucuya sunduğu kitaplar 2014 yılı için öne çıkan gayretler. Kitaplar dergilerden 
biraz daha etkili ve derli toplu bir değerlendirme için daha elverişli bir yapıda.

Son söz: Şairler bir şeyler üretiyorlar; ancak bu üretimin tam olarak neye 
tekabül ettiği biraz karmaşık. Şiiri merkeze almış dergilerde güçlü çalışmalar 
bulmak mümkün. Yani şiir çoğunca bireysel iklimlerde hayatına devam ediyor. 
Bulanık bir suda ilerliyoruz. Bu ilerleme bizi bir kıyıya vuracak. O kıyı bir çöküş 
mü yeniden bir dirilişin başlangıcı mı olacak? Bu soruya sağlıklı bir cevap vermek 
şu sıralar çok zor görünüyor.
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Seçki

Alışma

Neslihan Altun

Ellerimiz tam, güçlü ve güzel,

Ellerimiz yaşamakla ilgili bir durumu arz ediyor,

Yaşamakla ilgili bir durumdan utanıyor ellerimiz, adı da Ali.

Düştüğün yerde evler kurulmuş mudur,

Bizim yerimize de biri hep susmuş mudur?

Öyle veya böyle bu yokuş tırmanılır,

Su durulur, kan kurur, bize de bir düzen elbet kurulur.

Dünyayı bir ucundan sen de tutarsın.

Eski adlarıyla çağırırız köyleri ve beni,

Ben dünyanın en eskisi, sen sade Ali.

Taş çağıdır, dert çağıdır bilmiyor muyum?

Yüzü kara külden yıkıntılarız şimdi.

Kül’dengül’den kafiyeye takatsiz,

Sesli sessiz, biçimsiz, uğultularız Ali.

Şu güneşin altında bu evlerin çatısı

Akan su, taze mezar

Hangisi görmedi ki?

Şuramızda katılaşan bir küskünlük var,

Şuramızda hükme karşı susmaksa kalan

Ben esasen razıydım,

Neydi ki sen de olsan.

(Duvar 14)
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Çocuklar İçin Google Maps

Ali Ayçil

Mağrib’in biraz altında efendim bir çöl oturur

Yaz ya da kış her mevsim senindir o kumdan ülke

Çok terlersen şu dar geçit sonunda Asya’ya çıkar

Tez bulur çabuk kaybedersin sakın üzülme

Söylendiğine göre bütün evler yapılıp bitmiş Batı’da

Bütün kırlar vazolara taşınmış

Gönül yarasının bile vitrinlerle kapatmışlar üstünü

Orada kim inanır, körlerin ırmaktaki Ay’ı gördüğüne 

İstersen baştan alalım

İşte dünya şurada, işte sen buradasın

Hangi şehre kahretsen yolun hep ona çıkar

Bak Güney’de, kederli göklerden uzakta bir kadın

Sermiş yaygısını dut kurutuyor

İnce işlerdendir bir bahçeyi beklemek

Yüzü aklında kalsın

Sen hayret ettikçe bakışın çiğdemleşir

Doğu’da yoksul babaları terleten de bu çiçektir

Boynu gün ortasında düşer bazen yıkarlar beyazlar giydirirler

Herkes ona imeceyle bir omzunu sevdirir

Yalnızlık diye biri de var dünyada

Hiç huysuz değildir, sessizce dolaşır yapraklara basmadan

Kuşlar gider, kediler gider, teyzeler gider

O kalır yıldızları sayan parmaklarıyla

Öyleyse baştan alalım

Saatlere hükmeden bir dev var elleri saymakla bitmez

Her sabah tüy döker insanların üstüne akşam toplamaya çıkar

İskelede halatları korkudan titreten odur

Odur çocukların yastığından uykulu çiçekler koparan

Pazarları büyük bir haritanın üzerine kurulur dişlerini temizler

Dişlerinin arasında yorgunluktan canı çıkmış bir kadran.

(Hece 215)
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Esnaf Lokantası

Ayşe Sevim

garsona

“çocukluğuma dönmek istiyorum” sipariş ediyor herkes

herkes naylon kelimelerle konuşmaktan yorgun

herkesin parmak izine bak: “herkes”

yan masada anıların başında nöbet tutmaktan bıkan adam

bir dilenciye sadaka olarak veriyor onları

tavanından mutsuzluk ağları sarkıyor dilencinin

evini yumruk büyüklüğünde keşkeler basıyor

bu dilenci iflah olmaz artık görürsün

ne zaman yumruğunu masaya vursa gökten kuşlar düşer

ne zaman konuşsa ağzından sarmaşıklar çıkar

toz içindeki şarkıcıya bak

kendisiyle iki ayrılık şarkısı topluyor, ne çıktı

yıllar önce yüzünden düşüp mazgal deliğine yuvarlanan gençliği mi

bildim bileli mazgal deliğine elini sokmaya çalışıyor bu şarkıcı zaten

garson masayı “yazık” kelimesiyle silerken

kırıntılar ellerini kesiyor

çorba için şu ihtiyarın sırtı ise

dünyanın ona yaptığı işkence izleriyle dolu

söndürülmüş sigaralar, yanlış insanın peşinden gitmeler, vesaireler

yüzünü bir nehirden çalıp pet şişeye koymuşlar yıllar önce ihtiyarın

maket rafına yerleştirir gibi bir hayatın içine yerleştirmişler

bu esnaf lokantasına gelince

kırışık bir çorba sipariş etmiş

babasının onu omzunda taşıdığı günleri aramış menüde bir de

bu lokanta

yırtık yüzlerce elbisenin terziyi beklemesi sanki

bir levent gemisini lokantanın önüne demirlese

ve okyanusla yıkasa bizi

(Karabatak 12)
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Güzel Gözlü Kadınlar

Özge Dolutaş

Zeki adamlar tanıdım 

Güzel gözlü kadınlara gülümsediler

Gülümsediklerinde kuşlar kanat çırpardı.

Zeki adamlar tanıdım 

Güzel gözlü kadınları öptüler

Öptüklerinde binbir türlü afet…

Zeki adamlar tanıdım

Güzel gözlü kadınları incittiler.

Güzel gözlü kadınlar ağladığında

Güneş terk etti dünyayı

Yasemen kokuları ayrıldı bahçelerden.

Güzel gözlü kadınlar da vardı bir zamanlar

Şimdi öldüler.

(Edebiyat Ortamı 37)

Yine mi Maria!

Abdülkadir Yaylacık

Mariya işe geç kalanların bahanesidir trafik

Ve baharın gelmesini beklemez hiçbir patron

Urgan sımsıkı geçer adamın incelmiş boynuna

Haber bültenleri bunu alt yazı geçmez ama

Geride bir eş, iki çocuk ve çok sayıda fatura.

Hani gerçek olmayan bir düzen kurmuştuk

Tutunamayan barış antlaşmaları ve

Demokrasi… avortların çöküşü adına

Ben bu kanuna şapka çıkarırım Ben kanuna.
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Her Pazar kovboy filmi izleyen babalar

Bir şair gibi yalnız ölür akşam olunca

Devlet daireleri şiirden anlamaz demiştim

Ve ucuzluk günlerinde bulamazsın Itri’yi.

Çaresiz gibi mi duruyorum oradan bakınca

İnsancıklar okudum, kimse bilmiyor

Tasnife dahil gülmeyen memur suratları

Yürüyen merdivenlerden kalma insan telaşları

Bir de buradan kavuşamayan âşıkları.

Kızılderili bir bilge olup çıkarsam karşına

Sen annesini üzmüş bir çocuğu hatırla

Banka önlerinde tenha otobüste kalabalık

Aynı kartın buluşturduğu âşıklar arasında

Biz olmayalım diye yazıldı bu şiir Mariya.

(Mahale Mektebi 20)

Damat Stüdyoyu Basacak mı?

Mustafa Melih Erdoğan

tel duvaklar, altın bilezikler ve salonu baştan çıkaran müzik

halay, dans derken terleyen delikanlılar ve her davula vurulduğunda başı   
      zonklayan şehir

işte böyle bir evlilikti sonunu getiren, şimdi gelin stüdyoda, programda

tam olacak derken oysa, her şey güzel olacak ya, olmasa da olacak

olmasa da delikanlılar yine terleyecek halay başında ve ohaa, ne oldu orada öyle,

o silah daha doğrusu silahlar, havaya değil bildiğin adamın suratına suratına

ve hatta biraz daha ileri gittiler, baş kesmeler,

ana avrat küfretmeler, piyanist şantörün yanına gelip kucaklayıp

salonun penceresinden atmalar falan, ortada ayaklarının altında gezen çocukları

küçücük çocukları diyorum, başlarında ceviz kırıp halaydan dışarı atmalar

yaşlı, gözlüklü ve tek suçu limonata iyi değildi diyen teyzeleri recm etmeler,
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bazukalar, mp3ler pardon mg3ler, yani tuhaf, ne oldu da her yer kan gölü

ne oldu da bataklığa düştü masada oturanlar, gazoz içenler, fındık-fıstık-leblebi  
      yiyenler,

bayat çıkınca dayanamayıp bardağın içine tükürenler, 

gençler sinirlenip hepsinin kafasında tabakları

kırdılar, kafalarını yardılar ve bir de üzerine üzerine Allahuekber dediler

gençler! yakışmıyor bu olanlar. damat daha gelinle pasta kesecekti, çıkarıp bi   
      ellilik

pastanın üzerine koyacaktı. aaa ne bonkör damat! işte çalışanları da es geçmedi.

siz neyi yanlış anladınız da kafa kestiniz, durun pasta keseceğiz. o bıçak bunun  
      için değil,

hatta diğer bıçaklarda değil.

gelin terledi stüdyoda, kemancı hicazdan girip hüzzamdan çıktı

ağlattı kızcağızı,o ağlayınca önce spiker ardından stüdyo seyircisi

ve televizyonu başında izleyen milyonlarca insan

milyonlarca insan ağlayıp ağıt yaktı bir de

ah bu olanlar bu olanlar! ve şimdi haberlere bağlanmalıyız vakit dar.

warnerbross sundu. made in america

suriyeli gelin felç oldu

türk damadın winapında sadece müslüm gürses çalıyor.

(Aşkar 32)

Yazılı Kâğıdı

Aziz Mahmut Öncel

a. Derdim çoktur hangisine kadarım?

Besmele çekip Allah’a hamd ederek ve hemen salâvat getirerek ardına bunlardan 
hiçayırmadan Ebu Bekir Sîddıyk ile başlayıp çehar yar-ı güzin’i yazıverince tüm 
kâğıtlara, sevinir öğretmenim. Dert bende derman sende derim. Çalıştım amma 
buraya kadar, ahir zaman be hocam derim. Dîlimizde yer çok amma dilimizde yer 
mi bıraktılar.

Dîlimizi dilim dilim… mengenelerden tüm pıtraklı otlara sürüm sürüm sürdüler 
be hocam derim. Şimdi bizi efkârın bastığı yerde yetişiyor maraş otları, afyon 
tarlaları.
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Ben bu değilim hocam, ben bu kadar değilim derim.

1. Şair burada ayrılıktan bahsetmiş hocam. ‘Kararmış rakamların yarıklarından’ 
sızan yüzyıllardan, özümüzün hicr ile leb-â-leb olduğundan, bu imtihanın çok zor, 
hocanın pek yaman bir hoca olduğundan. Gecelerin aşk ile dolu geçer iken aşk 
ile sinesi parçaparça olanın bu derd ile nasıl bir hale büründüğünden, ancak yine 
ah bile demeyip derdinden memnun olduğundan. Naz makamlardan bir makam 
iken buna hiç dokunmadansinesini matkap gibi delen nazarlara katlandığından 
bahsetmiş hocam.

2. İstediğim sorudan başlasaydım eğer attığım adımlardan korktuğumu yazardım.

Kazırdım aklıma her sabah, her akşam nakşederdim kalbime yokluk denilen 
tılsımlısözcüğü. Hocanın vereceği nottan korkmadan -ki isterse bir soru yüz puan- 
süreyi iyi kullanmaktan başka acziyetimi dökerdim ismim kodlanarak verilen 
kağıtlara. Bunu Allah biliyor hocam. Allah her şeyi biliyor hocam.

3. Ah hocam! Rutbetül Hayat nefis bir kitap derim bu sorduğunuz şiir gibi sorulara.

Ve saçlarımı uzatırım rüzgârlara. Rüzgârlar ki bir hicaz yalımıyla beni dersten 
alıp götürür. Bir siyer olur masamın altında açtığım kitap yahut kalın sararmış 
sayfalarıyla miftahül kulüp. Kalplerin anahtarını mı yoksa kalplerin azığını mı 
kopya etsem sizin mutlu olacağınız yazılı kağıdıma. Hangisi, hangisi hocam? 
Hangi kopya mutlu eder sizi şu koca kainat sayfalarında.

4. Şimdi kitap açmak serbest dediniz ya, nolacak?

Yaşanılacak efendim, yaşanılacak. Bir gölgelikte durulacak. Bir gölgelikten hayat 
akacak. Dizinin dibinde oturulacak. Anılacak bir geçmiş olacak. Söylediği hıfz 
edilecek.

Sonra dönüp soracağım sizlere fakr ehlini. Şu kâinatı. Kâinata hizmet ile çırpınan 
bir kadının sonunu anlatacağım belki sizlere, belki kendi sonumuzu. Sonra 
kulaktan kulağa konuşan insanlara sesleneceğim. Kitaplar kapandı: Nigah-daşt.

(Aşkar 29)

Nerde

Mustafa Muharrem

Nerde yalpalasa şafak o baba

Kasketi kapkara bir yağmur olur

Yaza niyetlenen kirazlı çaba

Dikkatle geçsin aşk, tren pusudur

Bakın şu şakaya: Şiir bir kalbi

Flütten sökecek akşama rağmen

Kireç bağladı ya harflerin dibi
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Ağırlaşır dudak ünlem esnerken

Nerde kapandıysak çıkarın göğü

Çekmecelerinden gün dolabının

Ağustosla dolar suret çöplüğü

Ay savunması bu ateşkes yakın

Almayın cümleye kırlangıçları

Gökte yıldız oynar, kasıkta gece

Evler ağılamaz öğle rüzgârı

Çımadan fırından kaygı tazece

Su vazgeçmeyince karanlığından

Hırsla boykot eder aynayı seher

Fitili bir mısra gibi kısılan

Günah o mevsimi ışıtan fener

Saçlarına bizden bir gül koyamaz

Senin deniz diye öptüğün masal

Hayır, anlımız ne hatırlayamaz

Günü elma gibi ısıran kumsal

(Hece 213)

Birinci Sözleşme

İbrahim Demir

burası zayıf insanlar ülkesi bayım

uykusuzluğa ve bize

fazlaca muhabbetimize alış

çok kitap oku ev dua et

Malkom X okumadan yanımıza gelme

bu şiiri okumadan önce bizi tahmin etme 

yanılırsın

yanlış anlarsın

yazdıklarımızı, tartısı kırılan çocuğa

yaptığımız yardımı
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suskunluğumuzu da yanlış anlarsın

sessiz kaldığımız için 

bir şeyler gizlemiyoruz

inan hiçbir partiye üye değiliz

inan hiçbir dünyaya

belki toprağa ve devrime

Allah’a inanıyoruz

Allah’a ve devrime yemin ediyoruz

toprağa ve ekmeye yemin ediyoruz

hesap tutuyoruz dünyaya

hesap soruyoruz

durup soruyoruz kendimize 

bu nasıl bir dünya Allah’ım

ölen bu kadar çocuk neden sessiz

peki yaşayanlar

dünyayı susturmak için yeterli değil mi

sen daha iyisini bilirsin Allah’ım yeterli değil mi

     çocuk

yanlış anlama bizi bayım

çocuğa ve çocuğa yemin ettik çünkü

Gazze’ye ve Gazze’ye

yeterli değil mi çocuk

ya ötekiler

yaşamaktan ölmeye rutin koşular yapıyorlar

bizi şimdi yanlış anla bayım

ya hümanizm

ya yüksek insanların sözleşmeleri

(Fayrap 65)
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Natsinemre Oyuğu

Süreyya Evren

Anne Sözü Dinler Gibi Ermeni

saat 11 henüz ölü yok

dalgalandım da duruldum

yağmur yok, İstanbul yok

gözler, martılar ve şarkılar yok

anne sözü veya anne yok

dayanılmaz bir şey yok, geçen günler yok

sen yok, ben yok, biz de yok

uzak, yakın, hele bilinmezlik hiç yok

anne sözü dinler gibi Ermeni

anne sözü parçalar gibi masum

tekrar yok, her taş ilk

en son sana vurdum

(Natama 5)

Merhaba Müjgan

Merhabalar Olsun

Beyazıt Bestami Keçeli

Şimdi gidiyorum ben

İçimde peygamber endişesi.

Kaçtığım yerlerin gerisinde, bırakarak kendimi

Son dileğini unutmuş, amatör mahkûm gibi.

Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan.

Boğazımda bir bıçak İbrahim’den hatıra.

Aklıma gelsen yutkunurum,

koynumda intihar celbim.

Ne yana dönsem iç savaş,

dilimde mermi pası.

Suskunluğumu koru Rabbim
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Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan.

Ve çünkü

Bizler, yatak odası evin salonu olan çocuklarız.

Uykusuz kalışlarımız bu yüzdendir bir nevi.

Fakirliğimi yüzüme vurma,

Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan

Ama her şeyi değiştirebilir bir rüzgâr

Bütün yalanlarımın foyası meydana çıkar

Ne ben söylerim, ne sen susarsın

Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan

Kapattım gözlerimi kitabı kapar gibi

Kırıldı hayalim dünya denen varlığa,

istemem; sende kalsın lügatim.

Sen yuvanda mülteci, ben cennette günahkâr

Sana anlatamadığım şeyler var Müjgan

(İzdiham 15)

Melek Kalmak

Dursun Göksu

Sevdiği adamı hiç incitmemiş bir kadın kimdir

Sevdiği adamı hiç incitmemiş bir kadından

Akşamları çay içip televizyona kafasını gömen o çeşit aile

Suskunluğun binlercesi görülmüştür bu evde

Kumanda tutulmuştur, priz aranmıştır, kalem tutulmamıştır

Mavi rengin hangi tonu bu akşamdan hiç içeri girememiştir

Sevgisini bu adam ellerinden tutup klasöre saklamış

Kablo koklamış, kağıt biriktirmiş

O tertemiz adam çılgınlığı hiç taviz vermemiş

Sırtında paltosu yenilendiğinde kışa bile küsen
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Kendisine aşk şiiri yazılmayan mesela yazılır mı

Şiire doyan bir kadının şiir yazmaya başlaması gibi

Karanlığın bittiği ve gecenin aydınlık olarak devam ettiği

Bir dostun bir dostu anışındaki kelimeler

Büyü bozulmasın ama sohbetlerin en güzelini yaşıyoruz

Kurumsallaşmaya gitmeyen bir melek düşüncesi.

Seni seviyorum ama bu cümle düzeltemez aramızı

Gözlükle de görülemeyen gözle de

Bir şiir kelimeleri simya çözecek 

Ne Coelho ne Mevlana ama bir adam bilecek

Bir kadın bilecek adamının karısı elbette

Kara kuru cılız yobaz ve muskasız adam

Ama bir yalnızlığa kardeş

Havalesiz geçmemiş çocukluğu

Sirke damlası alnının orasında rüyada

Bir cümle kurunca hemen yanı başında 

Biraz sevinsek kucak kucak elma 

Mahşer yeri gibi omuz omuza

Meleklerle de olsa insanlarla da.

(Japonya 2)

Son Çare

Kadir Korkut

Sadece bir dut büyüsün aramızda

Törenler değil, bir kızın çocukluğu büyüsün

Gel temmuza gir benimle ısınmak için

Biraz terle ve terlet ağzındaki gümüş tadı

Sadece kazalım diyorum

Kazalım yolda kalmış bir cenazeyi

İmamın sakallarını kazalım

Böylece sakallarımız toprağa basar
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Neredeyse anımsarız bir kıyının kabrini – iyi gelir

Ya da yüzümüzü bir avuç suda deneyelim

Su ne kaybeder sanki bizi biraz ıslatsa

Aktığı gecelerden sanki ne eksilir

Elbet şehir biter ve o umut ettiğimiz

Tepeler gelir, bir dereyle birlikte büyür neşemiz

Dişbudaklar, sütleğenler, veba otları

İnsan başka ne ister bir şiire son vermek için

(Dergâh 214)

Devletin Kentsel Dönüşümü

İrfan Dağ

                              İsmail Kılıçarslan’a diyeceklerim var.

e-devlet e ee e-devlet e ee e-devlet e ee

hapşırarak üstü açık kalmış bir devlet uyutuyorum

obsesif atlar doğurup sıkılaşmış kasları yararak geçiyor

yaşını başını almış dişil word açılıyor kaşını aldırmış

sayıklıyor keşfedilmemiş e-devleti, obsesif atları ve bağnaz yaraları

şakaklarından yoğun vurmak için ötenaziye uyarlı kahkahamız var

nü ve sanal küfrediliyor, bir kısım Ninja bir kısmı Tatar Ramazan

hatta anafor, devlet kurup devlet yıkıyorlar devlet ana oluyor devlet baba

bir kaşık suda boğulmasın devlet e-devlet

kafamın içinde devlet artistik komaya giriyor, e’si devlet murdar

greenwich kafiye devlete, saati bombaya ayarlıyor tıknaz ilahi

patladı patlayacak, ağzım açık çekip alın üstümden karaya az var

devlete giderim yoksa devlet beni sıraya sokmak için sıramatik koyar

sayılırız halk oluruz ölülerimizi bile toplumcu belediyeler kaldırır

nutkumuz tutulur bedavalar karşısında, yağmur romatizmal çokça dizlerime aşık

toplanın ölmeye müsait olanlar itina ile bizi gömecek büyüklenmeler var.



106 / ŞİİR

şimdi ben patronlara gülerek savaş açarım, mahkemeler iç kanaması geçirir

beni aldır iyi değilim bunalıma girmek için her öpüşene yakınlık hissi

devlet e ee diye gelir obsesif atlara ağırlığınca binerek, atlar ve belediyeler çat

saati gelince kırmızı mavi kablo fark etmez herkesin tayini çıkar, Azrail iyi gülendir

ilişiğimi kes, bana naz ısmarla, kuluncumu kır öfkenle saçlarımı ağart

devlet bağrımızın kentsel dönüşümüdür.

(Aşkar 29)

Çağrılacaklar İçin Akşam Gazeli

Vural Kaya

hepimizi çağıracaklar hepimiz orada olacağız güneşin bittiği yerde

artık hepimiz meyus bir balçıkla anılacağız hüznümü sana bırakacağım

bilmezsin sen buraları denizleri dehlizlere kavuşturan yerler çınlayacak

hepimiz ne bıraktıksa geride gelip eğilecek ulu çınarlar gibi göğe

çiçekler açmayacak bir daha hepimiz orada olacağız yine de

sesleri örseleyecek baharlar sesler kovuğundan çıkacak eskiye doğru

çirkefler kör olacak hiç tanımadığınız deliler geçecek sıra sıra

ummadığınız patikalardan öleceksiniz hepimiz orada olacağız

belki de gelip geçmemiştir zaman cürmümüzdür geçmişle aramızda

tedbirlerim ele avuca sığmaz kalp çırpışlarım kimsesiz bir nedametle

öylesine yaşayıp öylesine ölenler için bir müzik doğacak yeni, yeniden

akşam, nerde olursan ol kim olursan ol yine akşam, bu kalır hatırda

(Dergâh 291)
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2014’TE ÖYKÜ
Necip Tosun

2014 yılı; öykü kitapları, dergileri ve öykücülüğümüz açısından verimli bir yıl oldu. 
Roman yanında sayısal anlamda yetersiz kaldı; ama yine de umut verici çıkışlar 
vardı. Büyük yayınevleri öykü kitaplarına ilgi gösterdi, yeni öykü dergileri yayına 
başladı, kitaplar azımsanamayacak satış rakamlarına ulaştı.

Mustafa Kutlu (Nur), Cemil Kavukçu (Üstü Kalsın), Cemal Şakar (Portakal 
Bahçeleri), Yıldız Ramazanoğlu (Çiçekli Bir Boşluk), Nalan Barbarosoğlu (Okur 
Postası), Yekta Kopan (İki Şiirin Arasında), Sibel K. Türker (Aşk’ın Kalplerimizdeki 
Mutat Yolculuğu), Ahmet Büke (Yüklük) gibi artık öykücü kimlikleri netleşmiş ya-
zarlar 2014’te yeni öykü kitapları yayınladılar.

İlk öykü kitaplarını yayınlayan yazarların bazıları ise şunlar oldu: Mehmet 
Kahraman (Minareden Düşen Ezan), Doğukan İşler (Öykü Yapım Çalışmaları), 
Emine Batar (Uzayan Gölgeler), Müzeyyen Çelik (Kamu Baş Rüyacısı), İbrahim 
Eyibilir (Teyzemin Radyosu), Merve Koçak Kurt (Ellerin Mavi Kelebek), İsmail 
Isparta (Gergin Bir Ay), Remzi Şimşek (Borges mi Ben mi), Ali Işık (Bekleme 
Salonu), Emrah Öztürk (Limon Yağmuru), V. Hüseyin Kaya (Beni Oğuz Atay 
Öldürdü), Bünyamin Demirci (Kelebeğe Tapan Adam), Melike Uzun (Kürar), 
Deniz Dengiz Şimşek (Aşk Bilirkişisi), Nurullah Kuzu (Kırkyama), Tuba Yavuz 
(Sitare), Sibel Buket (Gümüşten Bir Gece), Giray Kemer (Olaylar Boksörün Pazı 
Sarmasını Yemesiyle Başladı), Orçun Ünal (Dekadans ve Ölüm), Pelin Temur 
(Bir Kız Varmış), Galip Çağ (Komşu Kapısı), Gül Ersoy (Sahilden Bostancı), 
Mehmet Selim (Serçenin Kanadındaki Sevinç), Özlem Akıncı (Ağaçlar Yanıyor), 
Alper Beşe (Birtakım Tuhaflıklar), Meltem Balbay Nalbant (Ba), Nur Kıpçak (Şu 
Halde)…

Bu yıl öykü adına ilginç kolektif kitaplar yayınlandı. İpekli Mendil, Yekta Kopan 
editörlüğünde bir grup yazarın Türk öykücülüğünün kavram, renk, nesne, an, ka-
rakter sözlüğü şeklinde tasarlanmış bir kitap olarak hazırlandı. Yekta Kopan’ın 
Eşik Cini dergisinde başlayıp daha sonra bir grup yazarla genişlettiği sözlük 300 
farklı öykücünün çeşitli yaklaşımlarını içeriyor.

Nalan Barbarosoğlu’nun hazırladığı Biber Gazı Öyküleri - Her Göz Bir 
Yangın Yeri, Kâmil Olgun, Ali Tahir Atakan, Canan Kuzuluoğlu, Cem Binbir, 
Cemal Çalımer, Derya Solmazer, Erdener Ildız, Nurdan Atay, Özden Tan, Özge 
Akcan Sözeri, Y. Ceyda Tuncer ve Yurdagül Şahin bir araya geldi. Hayata Dönüş 
Operasyonu ve Gezi olaylarıyla gündeme gelen biber gazı odaklı öyküler bu seçkiyi 
oluşturdu.
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Kadir Aydemir’in Mutsuz Aşk Vardır kitabı 133 yazarın aşk odaklı öykülerini 
bir araya getiriyor. Aşk öyküleriyle Mutsuz Aşk Vardır kitabında yer alan bazı ya-
zarlar: Kadir Aydemir, Ahmet Menteş, Ahu Şentürk, Ahu Şentürk, Alper Akdeniz, 
Altan Alkan, Aydın Coşkun Mutlu, Aysun Uzal, Ayşen Aksakal, Aytuğ Akdoğan, 
Aytül Bingöl, Bade Sibel Akkaya, Banu Conker, Banu Taylan, Barış Çağrı Genç, 
Barış Güven, Begüm Avşar, Beyza Büyükçınar, Buket Akdemir, Burak Eroloğlu, 
Burak Tezgören, Burç Doğu, Can Küçükoğlu… 

Sabri Kuşkonmaz’ın hazırladığı Göç Öyküleri 30 yazarın göç odaklı öykülerini 
bir araya getiriyor. Kadir Aydemir’in hazırladığı Yitik Öykü ise bir twitlik öyküler-
den oluşuyor. Kitapta 119 yazarın kısa öyküsü yer alıyor. Ya Sonra derlemesinde 
ise 17 gelecek öyküsü gelecek kavramını odak alıyor. Remzi Karabulut’un hazırla-
dığı Öyküden Çıktım Yola kitabı ise 252 yazarın minimal öykülerinden oluşuyor.

Hülya Soyşekerci ve Gültekin Emre’nin hazırladığı Kadınların Ruh Acıları, 
kadınların dünyasını anlatan 33 öyküyü bir araya getirir. Editörlüğünü Özcan 
Karabulut’un yaptığı Emek Öyküleri emek üzerine yazılmış öykülerden oluşan bir 
başka derleme. Neslihan Önderoğlu’un hazırladığı Kış Öyküleri Seçkisi ise kar ve 
beyaz ekseninde öyküleri bir araya getiriyor.

Öykü üzerine kuramsal kitaplar ve incelemeler yeterli değildi. Feridun Andaç 
Öykü Yazmak Hikâye Anlatmak’ta öykü ve hikâye kelimelerinin farklılığından 
yola çıkıp öykünün tarihsel serüvenine bakar. Mihriban İnan Karatepe Yekrek’te 
nitelikli öykü yazılarını bir araya getirdi. Şaban Sağlık Hikâye / Anlatı / Yorum’da 
oldukça kapsamlı bir çerçeve ile yazınsal bir tür olarak öykünün doğasını inceledi. 
Hikâye / Anlatı / Yorum yılın en önemli kuramsal kitaplarından biriydi.

Bu yıl içerisinde iki yeni öykü dergisi yayın hayatına başladı. Post Öykü ve 14 
Şubat Dünyanın Öyküsü dergisi. Dokuz sayı çıkan Dünyanın Öyküsü’nün kapan-
masıyla birlikte, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü adıyla Şubat-Mart 2014’te yeniden 
çıkmaya başlayan derginin yayın yönetmeni Özcan Karabulut, çıkış sayısı için ka-
leme aldığı sunuş yazısında dergiyi şu cümlelerle anlatıyor: “Edebiyat hiç kuşku-
suz bireysel bir uğraş, herkesin kendi diliyle, kendi kütüphanesiyle var olabileceği 
ya da yazarın kendi ipini çekebileceği bir yazma eylemi. Adını 14 Şubat Dünya 
Öykü Günü’nden alan dergimizi bunun bilinciyle, edebiyatın gerektirdiklerini 
dikkate alarak hazırlıyoruz. Bununla birlikte, dergi ve edebiyat atölyeleri dahil, 
kendi pratiklerimizle, iç içe geçmiş yapılarımızla, gönüllülük temelinde bir ede-
biyat kolektifini oluşturmak istiyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
öykü edebiyatı ortamının canlandırılmasına, öykü edebiyatı ortamının demokra-
tikleştirilmesine yapacağımız katkı, herkesten önce ve herkesten çok, bizim ken-
dimizden beklentilerimiz arasındadır. Dergilerimizi çıkarırken; günümüz dünya 
öyküsünün geçmişteki öyküler kadar gelecekteki öykülerle buluşmasına, kuşaklar 
arasında olduğu kadar edebiyatla hayat arasında köprü kurulmasına, öyküdeki 
nicel artışın yanında nitel katkıya, öykücünün konuşmasına, eleştirinin canlan-
masına, tartışmalarda düzeyin yükselmesine ihtiyacı olduğu düşüncesini bugüne 
kadar hep taşıdık. 14 Şubat Dünyanın Öyküsü dergisinin formatı, içeriği ve geniş 
ilgi alanı bu düşünceye göre şekilleniyor, yayın politikamız bu düşüncenin izlerini 
taşıyor elbette.”
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2104’ün sonlarında yeni bir öykü dergisi daha yayın hayatına başladı: Post 
Öykü. Yayın yönetmenliğini Aykut Ertuğrul’un yaptığı Post Öykü’nün editörleri; 
Arda Arel, Burcu Bayer, Ertuğrul Emin Akgün ve İrem Ertuğrul. Sunuş yazısında 
kendisini şöyle açıkladı dergi: “Post Öykü dergisi, putları kıracağını, edebiyatın 
merkezinde olacağını, rakiplerini yere sereceğini, küçükleri ezip büyüklerin elle-
rinden öpeceğini, ülkemizi mutlu yarınlara taşıyacağını, ikinci yeniyi aşacağını 
(öykücüler de aşar) filân iddia etmiyor. Tek bir iddiadan söz edebilirim; iyi öykü-
ye, iyi yazıya, iyi dergiye, iyi kitaba, iyi fikre yüz çevirme gücümüz yok. Kötülüğün, 
küçük hesapların, edebiyat ortamı ile ilgili kuruntuların fazladan bir çaba iste-
diğini düşünüyorum. Ve fakat bu enerjiyi kendimde bulamıyorum, bulamıyoruz. 
(…) Hayatımız neyse yazdıklarımız ya da yaptıklarımız da o. Biz bu işe; edebiyata 
ve dergiciliğe duygularımızı karıştırıyoruz, bu yüzden pek profesyonel olduğumuz 
söylenemez. Post Öykü, bizim sevdiklerimizi, bizim öğrendiklerimizi, bizim bil-
diklerimizi, sezdiklerimizi, görüşlerimizi, inançlarımızı ve kafa karışıklıklarımızı 
taşıyor. Bu ‘biz’, dışarıya kapalı, masonik bir ‘biz’ değil. Birlikte sevelim, heyecan-
lanalım, kızalım, öğrenelim ve elbette yazalım. Seviyorsanız gelin konuşun. Biz 
postumuzu serdik bekliyoruz.”

Öykü Kitapları

Mustafa Kutlu 2014’te de üretkenliğini sürdürdü ve yeni bir öykü kitabı yayınla-
dı. Mustafa Kutlu Nur’da bir hidayet, iyilik, merhamet öyküsü anlatır. Bir uzun 
hikâye olan Nur’da, insanlar arasından çekilen iyilik ve merhamet duygusu öne 
çıkarılırken Nur adlı genç kızın gerçekten bir nura dönüşüşünün arka plânı hikâye 
edilir.

Cemil Kavukçu Üstü Kalsın’da yine diğer kitaplarında olduğu gibi yalnızları, 
kıyıya vurmuşları gündeme getirir. Sade ama derin bir anlatımla insan yalnızlık-
larının perde arkasını açık eder. Bu kırgın, yenik insanların en dramatik anları 
hikâye edilir. İçkiye, balkon dalmalarına, doğaya sığınan bu insanlar yalnızlığı 
yenmeye çalışırlar. Ama kendilerinden başka gidecekleri yer yoktur. Kırık dökük 
ilişkilerden sonra gelip gelip içkiye sığınırlar.

Son kitabı Portakal Bahçeleri’nde artık olgunluğun yetkin ürünlerinden bi-
rini sergiler. Cemal Şakar’ın özellikle son dönem öykülerinde duygu ağırlıklı 
öykülerden düşünce ağırlıklı öykülere evrildiğini görürüz. Portakal Bahçeleri, 
onun güncel ve belgesel öykü anlayışının en somut örneği olur. Şakar Portakal 
Bahçeleri’nde toplumsal dramın bireysel yansımalarını örnekler. Ama seçtiği tip-
ler hep zulme başkaldıran, mücadele eden ve ölümde cenneti gören insanlardır. 
Yoksul da olsalar doğayla barışık bir şekilde, sevgiyle, güzelliklerle kaderlerini ya-
şayan bu insanların köyleri, memleketleri savaş alanına çevrilmiştir.

Yıldız Ramazanoğlu Çiçekli Bir Boşluk’ta bir şekilde, iktidarlar, modernizm 
ve yerleşik anlayışlar tarafından ezilmiş, dışlanmış insanların acılarını anlatır. Bu 
ezen güç bazen kent olur, bazen çeşitli anlayışlar. Kürtler, Afganlılar, İslâmcılar bu 
yapıdan etkilenirler. Öykülerde aynı zamanda modern hayatın dışarı vurduğu yal-
nızlıklara ve dışlanmışlıklara bakılır. Hayatın belli bir zaman diliminde bir girdap 
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olup insanları nasıl içine çektiği örneklenir.

Nalan Barbarosoğlu’nun son kitabı Okur Postası, yirmi sekiz yazara yazılmış 
mektuplardan oluşur. Mektup biçiminde yazılmış öykülerde, çeşitli sosyal grup-
lardan bu okurlar, (bakkal, şoför, mühendis vb.) kendilerini özdeşleştirdikleri ya-
zarlara mektuplar yazarlar. Bu mektuplarda insanlık durumları, ülkenin yaşadığı 
toplumsal, siyasal olaylar, bireysel acılar yer alır. Burada okur, hayatı ile eseri iç-
selleştirmiştir. Okunan hikâye / roman ile okurun hayatı iç içe geçer ve kitaplar 
okurun hayatını anlamlandırmada bir ışık, kılavuz görevi görür. Mektup yazıcısı 
okurlar, roman / öykü kahramanları ile kendi yaşadıkları arasında bir bağ kurar. 
Böylece hem eserlerin hayata dönük yüzleri açık edilirken bir yandan da alttan alta 
bir öykü eleştirisi geliştirilir.

Yekta Kopan’ın İki Şiirin Arasında kitabında mutsuz evlilikler, yalnızlığa yaz-
gılı hayatlar, edebiyat sevgisi / yazarlık serüveni öykülerin ağırlıklı temaları olur. 
Hayatın herhangi bir anında yapılan seçimle yüzleşme, hayat boyunca unutulma-
yan anılar, hayat ve sanat arasında ezilmiş kayıp hayatlar kitapta gündeme geti-
rilir.

Sibel K. Türker Aşk’ın Kalplerimizdeki Mutat Yolculuğu’nda tematik bir bü-
tünlük peşinde, korku, güvensizlik, yalnızlık duygusunu irdeler. Yaşanan ve gele-
cek âna ilişkin duyulan kuşku öykülerin odağındadır. Tam burada gerçek ile ger-
çeküstü, fizik ile fizikötesi iç içe geçer. Hayaller ve rüya öykülerin açılım alanları 
olur. Tüm öykülerde kadınlar öne çıkarken yazı, yazma ve hikâye etme öykülerde 
yer bulur. Okur, hikâyenin anlatılma serüvenine eşlik eder.

Ahmet Büke Yüklük’te ölüm, hayat, sanat ve adalet kavramları etrafında kur-
gular öykülerini. İlk bölümde daha çok adalet duygusunun peşine düşen Büke, 
çocuk işçileri, iş kazalarını, çatışmaları ve işkenceyi gündeme getirir. Toplumsal 
sorunları, egemen devlet anlayışını sorgularken adalet duygusunun olmayışı tüm 
yaşanan olumsuzlukların temel nedenlerinden biri olarak öne çıkar. İkinci bölüm 
ise tümüyle yazı, öykü, hayat kavramları etrafında oluşur. Vüs’at O. Bener, Orhan 
Veli, Sevgi Soysal, Platonov gibi yazarları günümüze getirerek, yazar / öykücüyle 
karşılaştırıp öykü biçimlerini, onların hayata bakışlarını tartışır.

Güray Süngü üçüncü öykü kitabı Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk’ta, 
toplum dışına düşmüş, yenilmiş insanların dünyasına eğilir. Delirerek kendini 
direk sanan kahraman, dünyaya / hayata yenilmiş müntehir, katil anlatıcı onun 
tipleri olur. Dışarıda, yenik ve kıyıya vurmuş bu kahramanlar, savruldukları has-
talıklı hâllerden geriye dönüp onları bu hâle getiren durum, ortam ve yanlışlarla 
yüzleşirler. Öykülerde samimi, yenik kahramanın iç konuşmaları daha çok kafa 
karışıklığı ve açmazları, yaşanan ironik durumlar klâsik bir biçimle hikâye edilir.

Handan Acar Yıldız, Cam Koridor’dan sonra ikinci kitabı Ağır Boşluk’ta daha 
çok kelimeler ve çağrışımlarla ilerleyen, felsefi göndermelerle yüklü bir öykü an-
layışı sergiler. Sıkı örgülü, düşünce yüklü öykülerinde iç monolog, bilinç akışı, 
geriye dönüş, sembolik yaklaşım, soyutlama gibi anlatı yöntemlerini kullanır. 
Yalnızlık, acı ve sevgisizlik tüm öykülerin temel vurgularındandır. Her yaşta sev-
gisizliğe, adaletsizliğe itilmiş insanların dramlarına bakılır. Handan Acar Yıldız, 
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modern öykünün imkânlarını kavramış, duygu ile düşünceyi aynı metinde kay-
naştıran, daha çok içe doğru zenginleşen yaklaşımıyla öyküye iyi bir giriş yapmış 
gibi gözüküyor.

Akif Hasan Kaya Ölmüş Oyuncaklar Müzesi’nde, ağırlıklı olarak ezilenlerin, 
dışarıdakilerin, mazlumların dünyasını öyküleştirir. Her kesimden yoksullara, 
dışarıdakilere ilgi gösterir, hayatın hemen kıyısındaki insanlara, hayata ilişkin 
hikâyeler anlatır. Yaşanan karmaşık ve kaotik ortamda bireyin dünyasına eğilir, 
bu insanların yaşadığı iç dünya ile dış dünya arasındaki gerilime vurgu yapar. 
Tinerciler, yoksullar, dışlanmışlar var olma mücadelesi verirler.

Nazlı Karabıyıkoğlu’nun Olivya Çıkmazı “şehir”, “yalnızlık / ayrılık” ve “yazı” 
üçgeninde oluşur. Şehir öykülerin odak noktalarından biri. Şehir insanların üstü-
ne bir kâbus gibi çökmüş, nefes aldırmamaktadır. Bazı insanlar ise şehrin boğan, 
bunaltan nefes aldırmayan baskısından kurtulup kendi olmak ister. Ama onları 
bekleyen yalnızlık, kimsesizlik, dışlanmışlıktır. Yolları yalnızlığa çıkan bu insanla-
rın çoğu yazardır ve yazının temel sorunlarıyla karşı karşıyadırlar.

Mustafa Çiftçi Bozkırda Altmışaltı’da, yaşadığı Yozgat’a odaklanarak, memle-
ketinden insanlık manzaraları aktarır. Çiftçi öykülerde, tasvire, modern öykünün 
imkânlarına başvurmadan doğrudan karaktere ve olayın kendisine odaklanarak 
öykülerini oluşturur. Taşra’yı mekân olarak seçerek anlatımda bir sahihlik duy-
gusu yaratır. Tüm öykülerinde, anlatmaya odaklı bir biçim geliştirerek, Esendal’ı 
Mustafa Kutlu’yu izler. Diyaloglara, yerel deyişlere yaslı anlatımı ve sohbet anlatı-
larından beslenen tutumuyla geleneksel hikâyeyi anımsatan bir yöntem izler.

Aysun Kara son dönem öykücülüğümüzün önemli isimlerinden biri. 2010 
Orhan Kemal Ödülü’nü kazandığı Panovaroş ile iyi bir çıkış yapan yazar, Kıymık 
ile öyküsünü ileri bir seviyeye taşır. Aysun Kara, Kıymık’ta kocasını terk eden, ko-
casının terk ettiği kadınları, savaş atmosferinde hiç kuş görmemiş çocukları, çocuk 
yaşta evlendirilen kızları, masalları başlarına yıkılan çocukları bir başka deyişle 
hayatın dışına düşmüş, kıyıya vurmuş insanları anlatır. Aysun Kara, dili özenli, 
dikkatli ve işlevsel kullanır. Ayrıntıları incelikle hikâye eder, geriye dönüşlerde yü-
reğe dokunan insanlık hâllerini öne çıkarır. Öykü kişileri hayatla yüzleşirken kalıcı 
bir deneyimi de aktarmış olurlar. Gerçekçi gözlemler insani duyarlıkla harman-
lanır. Kıymık, iyi bir öykücünün habercisi bir kitap: “Parmağım buğulu camda 
kaydıkça başına buyruk bir hikâye kılığına giren çizgim alıp başını gidiyor.”

Güzide Ertürk, Öbür Dünya Öyküleri’nde “Cehennem”, “Araf”, “Cennet” baş-
lıkları altında bu kavramların açılımını hikâye eder. Kitap bu anlamda tematik bir 
bütünlüğe ulaşır. Öyküler, dinler tarihinin, İslâm’ın bu kavramlara yüklediği an-
lamları açmaya, görüntülemeye ve hikâye etmeye çalışır. Bu kavramlar etrafında 
yapılan tartışmalar hikâyenin gücüyle öyküleştirilir. Musa, Nuh, Firavun, zebani, 
sırat köprüsü, şeytan, kevser, zemzem, Hacerül-Esved kutsal göndermeleri yanın-
da, Dante, Rumi, Hafız göndermeleriyle anlatım kurgulanır.

Baro Abdo, Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü’de kapalı, tümüyle içe doğru geniş-
leyen, şifrelerle döşeli bir anlatım tarzını tercih eder. Daha çok dilin imkânlarına 
yaslı, karanlık bir atmosferde ve gerçeküstü öğelerle oluşturulan öyküler olağa-
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nüstülüklerden güç alır. Özellikle kurguyla fazlasıyla oynar yazar. Olaylar, nesne-
ler sıra dışı bir düzenlemeyle anlatılır. Baro Abdo’nun öykülerinde kapalı anlatı-
mın iyi örneklerine de olumsuz örneklerine de rastlamak mümkün.

Funda Özsoy Erdoğan Öğrenilmiş Çaresizlik’te, özellikle aile içi ilişkilere odak-
lanır. Çocukken annesi tarafından terk edilen çocukların büyüyünce yaşadığı trav-
malar, mutlu bir yuva kurmak için didinen genç kızlar, kocasından dayak yiyen 
kadınlar, aile ile kariyer yapma arasında sıkışan genç kızlar, anlayışsız erkekler 
onun öykülerinin merkezinde yer alır. Tüm öykülerde mutsuz bir geçmişin, çocuk-
luğun insanın bütün hayatını nasıl etkilediği hikâye edilir. Funda Özsoy Erdoğan, 
öykülerde anlatım tekniği olarak iç monologu kullanırken, otobüsün tüm olayların 
geçtiği mekân olarak seçilmesi bu tekniğin imkânlarının en iyi şekilde değerlendi-
rilmesi sonucunu doğurur.

Mehmet Kahraman ilk kitabı Minareden Düşen Ezan’da öykü serüvenine ol-
dukça iyi bir düzeyden başlar. Dilde özenli, tutarlı, anlatımda ise yetkin bir öykücü 
görünümü sergiler. Aşk, ayrılık, hüzün, düş kırıklığı, kaybolan manevi değerler, 
arkadaşlıklar / dostluklar, çocukluk Mehmet Kahraman’ın öyküsünü yasladığı ana 
temalardır. Bunların içinde en baskın tema aile ve aşktır. Bu öykülerde insanlar, 
hayatlarının bir döneminde birbirlerine yaklaşırlar; ama sonra ayrı ayrı yönlere 
savrulurlar. “Yüzük”te, “Hız”da bu ayrılık anları başarıyla öyküleştirilir.

Doğukan İşler, Öykü Yapım Çalışmaları’nda, postmodern anlayışa yaslı, ye-
nilikçi, deneyci bir yaklaşım sergiler. Üstkurmaca, gerçek ve gerçek dışının iç içe 
geçmesi, dil oyunları, metinde anlatıcının sürekli devrede olması, birden fazla ba-
kış açısı, tamamlanmamış anlatılar onu postmodern tutuma yaklaştırır. Doğukan 
İşler öykülerde, daha çok bilinç akışı şeklinde, kelime ve kuram çağrışımlarına 
yaslı, Oğuz Atay’ı hatırlatan, parlak, zekice bir anlatımı yeğler. Edebiyat, hayat, 
felsefe metinlerin odağındadır. Yaşanan karşıtlıkların, saçmalıkların, kaosun üze-
rine kurulu gücünü tümüyle ironiden alan bir modern hayat eleştirisi oluşturur. 
Öykü Yapım Çalışmaları parlak, ışıltılı bir öykücünün habercisi.

İsmail Isparta Gergin Bir Ay kitabına iyi öykü ile girer. “Düş Vadileri”nde, 
az yapılan hâliyle, geleneksel bir hikâyeyi ters yüz edip orijinal bir öykü oluştu-
rur. Bu yaklaşım daha sonra “Bitmeyen Bir Filmin Hikâyesi”, “Ali Baba ve Kırk 
Haramiler”, “Yedi Uyuyanlar” ile devam eder. Bunlar aynı zamanda kitabın başa-
rılı öyküleridir. Ancak bu öyküler yanında pek çok güncel, aktüel öyküler anlatılır. 
Sembolik, fantastik hikâyelerle gerçekçi hikâyeler arka arkaya yer alır. Yaşanan 
güncel olayları öyküye taşırken bildik konuları yeniden işler. Gezi olayları, AVM 
inşaatında ölen işçiler, işsizlik, sorumsuz zamane gençleri öykülerde hikâye edi-
lirler. Dilde, anlatımda özenli, dikkatli bir yaklaşım sergileyen İsmail Isparta öy-
küde, güçlü, iyi bir damar yakalamış gözüküyor. Özellikle “Düş Vadileri”nde onun 
derinleşeceği damar olmalıdır.

Bünyamin Demirci Kelebeğe Tapan Adam’da sembolik, yoğun, kapalı bir an-
latımı tercih eder. Kendini kolay ele vermeyen bu öykülerde iş büyük çoğunlukla 
okura düşer. Metinler öykü ile deneme arasında gidip gelir. Kimi öyküler, fablları 
çağrıştıran hayvan hikâyeleri üzerinden anlatılır. Örneğin bir kaplumbağanın kar-
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şıdan karşıya geçişi hikâye edilirken zaman kavramı sorgulanır. Kitaba da adını 
veren “Kelebeğe Tapan Adam” öyküsü kitabın en başarılı öyküsü olur. İnsanın bir 
kelebeğin (aslında bir rüyanın, bir idealin, bir umudun) peşinden koşuşu ve onu 
elde edememesi fanilik ekseninde oldukça güzel bir şekilde anlatılır. Aralara ser-
piştirilen annenin söylediği aforizmalar ise bir lait motif olarak metne devamlılık 
unsuru katar. Bünyamin Demirci öyküye, zor ama farklı bir cephesinden yaklaşır.

Merve Koçak Kurt Ellerin Mavi Kelebek’te parlak bir ilk kitap başarısı gös-
terir. Öykülerin / metinlerin merkezinde yazma, anlatma teması yer alır ve ya-
şananları tanımlama, ölümsüzleştirme duygusunun çabaları kaydedilir. Anlatıcı 
bir fotoğraf albümünü karıştırıyor gibidir. Ayrı ayrı fotoğrafları, onların anılarını, 
çağrıştırdıklarını metne aktarır. Anılar, sesler, görüntüler iç içe geçer. Bu anlamda 
ekranda sinemanın bir video klibinin akan görüntüleri vardır. Metinlerde sine-
masal dil, sinemasal teknikler baskındır. Risk alan bir arayış ve orijinallik arayışı 
öykülerde baskındır. Bir araya gelme, ayrılma, buluşma ve o anda zihne üşüşen 
malumatlarla, anılarla metin oluşur. Metinler uzaktaki bir dosta yazılmış içli mek-
tuplar gibidir. Bu anlamda metinler bir dostluk senfonisini yansıtır. Sözcük, kav-
ram oyunlarına sıklıkla başvurulur. Anlatım boyunca pek çok filme, şaire, metne 
gönderme yer alır. Klâsik, geleneksel olana başvurmayıp yenilikçi arayışa yaslı bir 
öykü anlayışı yansıtır.

Müzeyyen Çelik Kamu Baş Rüyacısı’nda, karakter odaklı öyküler yazar. Bir 
karakter oluşturuyor ve bundan sonra onun insanlık durumlarına bakıyor. Bir 
berber, bir sahaf, bir öğretmenin hayatından anekdotlar aktarıyor. Olaylar tam da 
öykü anlatım anında oluyor. Öykülerde altı çizilecek cümlelerden ziyade gündelik 
hayatın aktarımını yapıyor. Sadelik en temel anlatım biçimi olarak öne çıkıyor. 
Öyküler zaman zaman dramatik dil ile ironik durumlar arasında gidip geliyor. 
Kitaba da adını veren “Kamu Baş Rüyacısı” kitabın en başarılı öyküsü.

Fadime Uslu, Yaz Korkuları’nda, doğadan, insan olmanın erdemlerinden 
uzaklaştıkça insanın nasıl değersizleştiğini giderek yaşanan tüm olumsuzlukla-
rın bu iki temele olan yabancılaşmadan kaynaklandığını örnekler. Yaşanmış ama 
unutulmuş anılardan, hayallerden, rüyalardan beslenerek oluşturur öykülerini. 
Yenilgilerin, hüzünlerin, ayrılıkların insan ruhunda yarattığı acılara bakarken, 
yalnızlaşma serüveninin nedenlerini irdeleyip ipuçları bulmaya çalışır. Naif bir 
yaklaşımla hayal ve gerçeği birbirine karıştırarak “geçmiş”e bakar. Bireyin içsel 
serüvenini anlatırken, çevre-toplum-yapı gibi dış koşullardaki değişimi, bunların 
birey üzerindeki etkisini irdeler. Öyküler onun bireysellik ve toplumsallık arasın-
daki gel-gitlerini, arayışlarını yansıtır.

Emrah Öztürk ilk kitabı Limon Yağmuru’nda çocuk bakışıyla kıstırılmış in-
sanların dünyasına eğilir. Bir masanın altından, bir kayanın altında gizlenmiş ço-
cuk etrafı yorumlar. Doğa onun temel ilgilerinden. Benzetmeler, övgüler, yergiler 
hep doğadandır. Doğa onun için bir dil, onunla her şey çözülebilir, anlatılabilir. 
Özellikle nesneleri anlattığı öyküler ilginç ve başarılı. Leğen, nergis kokusu…

Meral Afacan Bayrak Gitme Saati adlı ikinci öykü kitabını yayınlayarak öy-
küde ısrarlı olduğunu gösterdi. İçli, derin, kırılgan insanların dünyasına eğildi. 
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Birbirlerini tam olarak kavrayamayan insan ilişkilerindeki kopukluğu irdelerken, 
kopan, ayrılan insanlık durumlarını bu parçalanmışlık durumlarıyla hikâye eder. 
Bu anlamda olay öyküden çok durum ve atmosfer öyküsü tercihi olur ve iç mono-
loğu bir anlatım biçimi olarak öne çıkarır.

Fahri Ayhan Kuyu’da kırsal kesimin insanlarına eğilir. Köy romanlarının, köy-
lülerin gözden düştüğü bir dönemde köy öyküleri yazması Fahri Ayhan’ı farklı 
kılan bir özelliği. Mevsimlik işçi olarak çalışan insanları, ekip biçmekle, hayvancı-
lıkla geçinen insanları gündeme getirir. Hüzünlü, nostaljik bir bakışla dostluklara, 
kaybedilen güzelliklere bakar. Taşrada insanı yaşatan dinamiklerin iç dünyasını 
açık eder. Fahri Ayhan taşrayı bir rüya kasabası olarak çizer: Boy boy servi ağaç-
larının uzandığı bir yol, hemen yanında usulca akan bir dere, bütün güzelliğiyle 
suya vuran gökyüzü, her yanda gözleri, ruhları dinlendiren bir yeşillik, bir taze-
lik… Ama burası ekmek kavgasında yenilmiş, gözleri dışarıda, çocuklarını okut-
mak isteyen mutsuz insanların yeridir. Doğanın sundukları ile hayatın gerçekleri 
örtüşmez. İnsanlar yaşamak için farklı kentlere gitmek, buradan uzaklaşmak zo-
runda kalırlar. En temel çıkışları ise çocuklarını okutmaktır.

V. Hüseyin Kaya Beni Oğuz Atay Öldürdü’de, hikâyeyi merkeze koyarak in-
sanlık durumlarını öyküleştirir. Sade ve yalın anlatımı yeğleyen V. Hüseyin Kaya 
aşk, hikâye anlatma ve edebiyatı öykülerinin merkezine alır ve öyküler bunların 
etrafında oluşur. Oyun, sürpriz sevdiği anlatım imkânlarından. “www.ikiyabanci.
com” kitabın en başarılı öyküsü olarak belleklerde yer eder. İkiyüzlülüğün, yalan-
ların üzerine oturmuş evliliğin eleştirisinin yapıldığı öykü, çağdaş bir yaraya da 
parmak basar.

Nuhan Nebi Çam, Yolcu ve Eşkıya’ya, “Çırak” ve “Derg-Âhh” adlı başarılı öy-
küleriyle girer. “Çırak”ta şiirsel, akıcı, duygusal bir dil ile tümüyle görüntünün gü-
cüne yaslı bir anlatımla bir öykünün yazılma serüvenini anlatır. Kurgu, geçişler, 
dramatik örgü yerindedir. Düşünsel ve duygusal atmosfer iyi verilir. “Derg-Âhh” 
onun bir başka başarılı öyküsüdür. Kirli, yasadışı, toplumdışı işlerden dervişliğe 
dönen Musa’nın iki hayatı geçişlerle aktarılır. Zıt duygular incelikle örülür. Onun 
öykülerinde anlatıcı genelde bir yazardır ve şehri gözler. Kalabalıklar arasında yal-
nızlığı yaşayan bu yazar, İstanbul enstantaneleriyle öyküsünü oluşturur. Onun öy-
külerinde İstanbul hep öznedir. Anlatıcı İstanbul’u bir atmosfer, bir mekân olarak 
aktarmaz, bir kahraman olarak öne çıkarır. Her şey, herkes onun etrafında döner. 
Özellikle bu öykülerde kurgu, dramatizasyon olmadığında metinler denemenin 
sınırlarına geçerler.

Remzi Şimşek’in Borges mi Ben mi hem postmodern, hem de klâsik diye-
bileceğimiz anlayışla yazılmış öykülerin yer aldığı ilginç bir toplamdan oluşur. 
Öyküler, sinemanın imkânlarından yararlanan bir biçim içinde var olur. Ne var 
ki sinemanın görüntüsel imkânları değil, daha çok diyalog / konuşma imkânı de-
ğerlendirilir. Tüm öyküler boyunca kahramanlar bol bol konuşur, öyküler genel 
olarak diyalogun gücüne yaslanırlar. Tarantino’nun filmlerindeki o konuşkan tip-
ler bir mesele hakkında konuşmaya başlarlar. Öykü bu konuşmalarla oluşur. Bu 
ilk öykülerdeki hayat-kurgu, gerçek-oyun kavramları postmodern yaklaşımları 
çağrıştırır. “Yalan”, yalan ve gerçek konusunu hikâye eder. “Oyun” ise sanatın te-
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mel sorunlarını merkeze alarak gerçek-yalan konuları etrafında kurgulanır. Daha 
sonraki öykülerde ise gerçek diye bilinen şeylerin gerçek olamayabileceği, hayatta 
hiçbir şeyin kesin olamayacağı tartışılır. Kitaba da adını veren “Borges mi Ben 
mi” kitabın en güzel öyküsü olur. Bir gün kendini Borges zanneden, onun gibi ko-
nuşmaya, onun gibi düşünmeye başlayan anlatıcının yaşadığı şaşkınlık başarıyla 
öyküleştirilir. Son öykülerdeki müzik düşkünü incelikli insanların dünyalarının 
anlatıldığı öyküler ise klâsik tarzda oluşturulur. Bu tarzdaki öykülerden “Kayıp 
Sesler” başarılı öykülerden biridir.

İbrahim Eyibilir, ilk öykü kitabı Teyzemin Radyosu’nda memleket hikâyeleri 
anlatır. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki, insanlık durumlarını, acıları, efsaneleri bir 
araya getirir. Otuz öykünün yer aldığı kitap, konu ve anlatım çeşitliliğiyle dikkat 
çeker. Öyküler, genel olarak, sıfatlar, tasvirler, incelikli duygular üzerinden iler-
leyen, semboller, simgeler, göndermelerle meselesini anlatan bir yapı içerisinde 
var olur. Olayın zaman zaman iyiden iyiye geri plâna çekildiği, lirik bir üslûpla 
metinler oluşur. Bazı öykülerde duygu aktarımının çok yoğunlaştığı gözlenir. Bir 
olay etrafında gelişen, duygu-düşünce aktarımı dengesinin sağlandığı öykülerde 
ise öyküdeki başarısı daha bir belirginleşir. Özellikle şiirsel bir üslûpla anlattığı 
ve bir hikâyeye yaslı “Şair Masalı” kitabın en güzel hikâyesi olarak dikkat çeker.

2014’te Dergilerde Dikkat Çekici Öykücüler, Öyküler

İsmail Özen, “Babamın Şarkısı”, İtibar, Sayı: 30; Işık Yanar, “İçimizdeki Saat”, 
İtibar, Sayı: 30; Ahmet Kekeç, “Günlerin Yorgunluğu”, İtibar, Sayı: 30; Işık Yanar, 
“Tul-i Emel”, İtibar, Sayı: 32; Betül Nurata, “Ciğerinden Kuruludur Orkestra, 
Duymazsın”, İtibar, Sayı: 35; Betül Nurata, “Mutlu muyuz?”, İtibar, Sayı: 37; 
Cemal Şakar, “Adı Leyla Olsun”, İtibar, Sayı: 38; Betül Nurata “Bir Tatlı Huzur”, 
İtibar, Sayı: 39.

Mihriban İnan Karatepe, “Devlet Kuşu”, Heceöykü, Sayı: 66; Hasibe Çerko, 
“Arayış”, Heceöykü, Sayı: 66; Handan Acar Yıldız, “Sert Bir Terslik”, Heceöykü, 
Sayı: 66; Yıldırım Türk “Geçtim Dünya Üzerinden”, Heceöykü, Sayı: 60; Nilüfer 
Altunkaya, “Avlu”, Heceöykü, Sayı: 61; Merve Koçak Kurt, “Kâğıt Kesiği”, 
Heceöykü, Sayı 61; Fikri Özçelikçi “Şehrin Nabzı”, Heceöykü, Sayı: 62; Doğukan 
İşler, “Şapka”, Heceöykü, Sayı: 62; Ayşe Aldemir, “Ansızın Venedik’te”, Heceöykü, 
Sayı: 63; Nazlı Karabıyıkoğlu, “Çöl Seni de Yutacak”, Heceöykü, Sayı: 63; Hasibe 
Çerko, “Bu Evde Bir Kurşun Asker Vardı”, Heceöykü, Sayı: 65; Mehmet Kahraman, 
“Hikâyenin Sonu”, Heceöykü, Sayı: 65.

Mehmet Ekinci, “Yalnızlık”, Edebiyat Ortamı, Sayı: 37; Salih Tokgözoğlu 
“Ailemizin Tuhaf Tamiratı”, Edebiyat Ortamı, Sayı: 38; Rasim Özdenören, 
“Kanayan Yıl”, Edebiyat Ortamı, Sayı: 40.

Bahtiyar Aslan, “İlmek” Türk Dili, Sayı: 748; Bahtiyar Aslan, “Fotoğrafta 
Görünmeyen Melek”, Türk Dili, sayı: 750; Cemal Şakar, “Fısıltı”, Türk Dili, Sayı: 
751; Halime Toros, “İshak Kuşu”, Türk Dili, Sayı: 753; Bahtiyar Aslan “Yay da 
Bizdik Ok da” Türk Dili, Sayı: 754; Fikri Özçelikçi “Ah Şu Ömrümüz”, Türk Dili, 
Sayı: 755.
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Zafer Doruk, “Köpek”, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 1; Fatma Akkubak, 
“Çakmak”, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 1; Leyla Ruhan Okyay, “Adı: Yadigâr 
Soyadı: Feriköy”, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 2; Murat Taş, “Bir Gül Al 
ki Solmasın”, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 3; Mehmet Ergün, “Gece”, 14 
Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 3; Yıldız Ramazanoğlu, “Kürek Sesleri”, 14 Şubat 
Dünyanın Öyküsü, Sayı: 4; Aslı Solakoğlu, “Toz ve Duman. İlk Olan: Mat”, 14 
Şubat Dünyanın Öyküsü, Sayı: 4; Mehmet Ali Çelikel, “Uçurum”, 14 Şubat 
Dünyanın Öyküsü, Sayı: 5; Kemal Gündüzalp, “Nadya’nın Treni”, 14 Şubat 
Dünyanın Öyküsü, Sayı: 5.

Ethem Baran, “Ortada Hiçbir Neden Yokken”, Sarnıç, Sayı: 15; Ozan Akgül, 
“Gündüz Niyetine”, Sarnıç, Sayı: 15; Bahtiyar Aslan, “Kapı”, Sarnıç, Sayı: 17.

Kadri Öztopçu, “Issız”, Notos, Sayı: 43; Semra Aktunç, “Emanetçi Stella”, 
Notos, Sayı: 45; Doğan Yarıcı, “Karbon Kâğıdı”, Notos, Sayı: 45; Zafer Doruk, 
“İsmiyel”, Notos, Sayı: 46; Gönül Kıvılcım, “Çarmıh”, Notos, Sayı: 46; Cemil 
Kavukçu, “Gün Karşılama Töreni”, Notos, Sayı: 49; Zafer Doruk, “Hırsız”, Notos, 
Sayı: 49.

Mehmet Kahraman, “Azar Azar Biriken”, Mahalle Mektebi, Sayı: 15; Elif Nihan 
Akbaş, “En Hazin Ayrılık Şarkısı”, Mahalle Mektebi, Sayı: 15; Hüsniye Uludağ, 
“Yürüyordum”, Mahalle Mektebi, Sayı: 15; İsmail Isparta “Kaçış”, Mahalle 
Mektebi, Sayı: 15; Hâle Sert, “Köpüklü Kurgu Peronu” Mahalle Mektebi, Sayı: 20.

M. Yücel Öztürk, “Kesik Hava”, Aşkar, Sayı: 29; Aysun Ellidokuzoğlu, 
“Yabancı”, Aşkar, Sayı: 29; Fatma Akkubak”, “Orkestra”, Aşkar, Sayı: 30; Ertuğrul 
Emin Akgün, “Bir Başka Acayip Şeyler”, Aşkar, Sayı: 32.

Mustafa Başpınar, “Düşünde Olmasın”, Dergâh, Sayı: 288.

Nuhan Nebi Çam “Çırak”, Yedi İklim, Sayı: 286; Selvigül Kandoğmuş Şahin, 
“Mülteci Çocuğun Rüyaları”, Yedi İklim, Sayı: 288.

İlknur Demirci, “Biliyordum”, Karabatak, Sayı: 15; Bünyamin 
Demirci,”Kelebeğe Tapan Adam”, Karabatak, Sayı: 16; İlknur Demirci, “Ses”, 
Karabatak, Sayı: 17.

Doğan Yarıcı, “Bürümcekli bürce kadın tirincekli tirce kadın”, Kitap-lık, Sayı: 
172; Adnan Özyalçıner, “Çiçekçi”, Kitap-lık, Sayı: 175.

Aykut Ertuğrul, “Çok Bilinmeyenli Bir Öykü”, Post Öykü, Sayı: 1.

Fatma Akkubak, “Ailenin Ölümcüllüğü Üzerine III”, Post öykü, Sayı: 1.

2014 Öykü Ödülleri

2014 Sait Faik Hikâye Armağanı

Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka 
Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nın 60’ıncısı, İletişim Yayınları’ndan çıkan Olduğu Kadar Güzeldik adlı 
kitabıyla Mahir Ünsal Eriş’e verildi. Yapılan açıklamada “Doğan Hızlan’ın başkan-
lığında toplanan Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen 
ve Murat Gülsoy’dan oluşan jürinin ödülü “Gündelik yaşamın içindeki sıradan in-
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sanın zayıflıklarını ve güçlü yanlarını gerçekçi ve vicdanlı bir dille anlatmaktaki 
ustalığı nedeniyle” Eriş’e verdiği belirtildi.

2014 Haldun Taner Öykü Ödülü

Milliyet gazetesinin 27’ncisini düzenlediği 2014 Haldun Taner Öykü Ödülü’nün bu 
yılki sahibi Bir Fasit Daire adlı öykü kitabıyla Berna Durmaz oldu. Doğan Hızlan 
başkanlığında Neslihan Önderoğlu yazmanlığında Demet Taner, Semih Gümüş, 
Ayfer Tunç, Prof. Handan İnci ve Cemil Kavukçu’dan oluşan Seçiciler Kurulu, 
Berna Durmaz’ın Bir Fasit Daire adlı yapıtını ödüle değer buldu. Seçici Kurul’un 
ödül gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Öykücülüğünde giderek artan bir ivmeye sahip 
olan Berna Durmaz’ın öykülerindeki bütünlüklü ve özgün kurgu dünyası, karakter 
yaratmadaki dil becerisi nedeniyle bu yılki Haldun Taner Öykü Ödülü’nün yazarın 
Bir Fasit Daire adlı kitabına verilmesi uygun görülmüştür.”

2014 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nün bu yılki sahibi Kırkyama adlı eseriyle Nurullah 
Kuzu oldu. Varlık dergisince ödül ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Dergimizin yayına 
başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni de-
ğerler kazandırma’ çabası, 81. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluş-
turuyor. Bu yıl şiir dalında Miray Çakıroğlu, öykü dalında ise Nurullah Kuzu ödüle 
değer görüldü. Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne katılım, her yıl olduğu gibi 
yine yoğundu. Öykü dalında ön elemeyi geçenler M. Kaan Bakkalbaşı, Nurullah 
Kuzu, Demet Çaltepe, Zeynep Çağla Şimşek, Bilal Akar, Melike Belkıs Aydın, 
İbrahim Resnelli, Atiye Gülfer Kaymak, Arda İnal, Uğur Yetkin, Güney Güneri’nin 
dosyalarıydı. Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet 
Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Nurullah 
Kuzu’nun Kırkyama adlı dosyasına verirken; Melike Belkıs Aydın, Demet Çaltepe 
ve Uğur Yetkin’in dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.”

2014 Orhan Kemal Öykü Ödülü

Çukurova Edebiyatçılar Derneği’nin (ÇED), Adana Büyükşehir Belediyesi’nin des-
teğiyle yedincisini düzenlediği Orhan Kemal Öykü Armağanı Ara Nağme ile Fuat 
Sevimay’ın oldu. Alper Akçam, Zafer Doruk ve Vecdi Çiracıoğlu’ndan oluşan se-
çici kurul birinciliğe Ara Nağme ile Fuat Sevimay’ı lâyık görürken, Gölgeler ve 
Yelkovan ile İbrahim Karaoğlu ikinciliğe, Yasak Kitap ile Deniz Faruk Zeren ise 
üçüncülüğe değer bulundu. Özendirme ödülü Yaşanmış Yıllar ile Yaşar Yıltan’a, 
seçici kurul özel ödülü ise Hayattan Kareler ile Çağla Şimşek’e verildi.

2014 Yunus Nadi Öykü Ödülü

Hikmet Altınkaynak, Metin Celal, Faruk Duman, Cemil Kavukçu ve Osman 
Şahin’den oluşan seçici kurul kararıyla Can Yayınları’ndan çıkan Teklifinizle 
İlgilenmiyorum ile Başar Başarır 2014 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nün sahibi oldu.
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Necip Fazıl Ödülleri

Star gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Beşir 
Ayvazoğlu tarafından açıklandı. Ayvazoğlu, eser sahiplerinin tüm eserleri göz önü-
ne alınarak ödülleri kazananların belirlendiğini belirtti. Açıklamaya göre “Necip 
Fazıl Hikâye Ödülü”nü Hiçbir Şey Anlatmayan Hikâyelerin İkincisi isimli hikâye 
kitabıyla Güray Süngü kazandı. Şiir, hikâye, roman, deneme, fikir ve araştırma 
dallarında yayınlanmış çeşitli eserleri inceleyerek Necip Fazıl Ödüllerini kaza-
nanları belirleyen jüride, Beşir Ayvazoğlu’nun yanı sıra Rasim Özdenören, Turan 
Karataş, Osman Konuk, Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç ve İbrahim Kiras yer aldı.

2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü

Galatapera’nın düzenlediği, seçici kurulu Selim İleri, İnci Aral, Sezer Ateş Ayvaz, 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu, İlknur Özdemir, Nemika Tuğcu ve Turhan Günay’dan 
oluşan, 2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü, Yağmur Gölgesi kitabıyla Senem Dere ve 
Kanatları Ölü Açıklığında kitabıyla Pelin Buzluk arasında paylaştırıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü, Bozkırda Altmışaltı kitabıyla Mustafa 
Çiftçi’ye verildi.

Eskader Hikâye Ödülü

Eskader hikâye ödülü Güldönümü adlı kitabıyla Fatma Pekşen’e verildi.

Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği Öykü Ödülü

2014 yılında Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği Öykü Ödülü’nü Ters 
Rüzgârlar isimli öykü dosyasıyla Murat Saat ve Emanet Gece başlıklı dosyasıyla 
Mehmet Ergun kazandı.

2014’te Yayınlanan Bazı Öykü Kitapları

• Adnan Özyalçıner / Alandaki Park / Evrensel Yayınları 

• Mustafa Kutlu / Nur / Dergâh Yayınları 

• Cemil Kavukçu / Üstü Kalsın / Can Yayınları

• Cemal Şakar / Portakal Bahçeleri / İz Yayıncılık

• Yıldız Ramazanoğlu / Çiçekli Bir Boşluk / Kapı Yayınları

• Ahmet Büke / Yüklük / Can Yayınları 

• Nalan Barbarosoğlu / Okur Postası / Alakarga Yayınları 

• Handan Acar Yıldız / Ağır Boşluk / Hece Yayınları

• Mehmet Kahraman / Minareden Düşen Ezan / Hece Yayınları 

• Mustafa Çiftçi / Bozkırda Altmışaltı / İletişim Yayınları
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• Güzide Ertürk / Öbür Dünya Öyküleri / Şûle Yayınları

• Doğukan İşler / Öykü Yapım Çalışmaları / Dedalus Yayınları

• Funda Özsoy Erdoğan / Öğrenilmiş Çaresizlik / Ötüken Yayınları

• Güray Süngü / Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk / Dedalus Yayınları

• Emine Batar / Uzayan Gölgeler / Hece Yayınları

• İbrahim Eyibilir / Teyzemin Radyosu / Roza Yayınevi 

• İsmail Isparta / Gergin Bir Ay / İz Yayıncılık

• Merve Koçak Kurt / Ellerin Mavi Kelebek / Hece Yayınları

• Ali Işık / Bekleme Salonu / Hece Yayınları

• Nuhan Nebi Çam / Yolcu ve Eşkıya / Ötüken Yayınları

• Remzi Şimşek / Borges mi Ben mi / Okur Kitaplığı

• Akif Hasan Kaya / Ölmüş Oyuncaklar Müzesi / İz Yayıncılık

• Aysun Kara / Kıymık /Ayizi Yayınları

• Bora Abdo / Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü / Doğan Kitap

• Emrah Öztürk / Limon Yağmuru / Yapı Kredi Yayınları

• Fadime Uslu / Yaz Korkuları / Can Yayınları

• Nazlı Karabıyıkoğlu / Olivya Çıkmazı / Alakarga Yayınları

• Sibel K. Türker / Aşk’ın Kalplerimizdeki Mutat Yolculuğu / Can Yayınları

• Yekta Kopan / İki Şiirin Arasında / Can Yayınları

• V. Hüseyin Kaya / Beni Oğuz Atay Öldürdü / Palto Yayınevi

• Müzeyyen Çelik / Kamu Baş Rüyacısı / Ebabil Yayınları

• Bünyamin Demirci / Kelebeğe Tapan Adam / Şûle Yayınları

• Nurullah Kuzu / Kırkyama / Varlık Yayınları

• Gaye Boralıoğlu / Mübarek Kadınlar / İletişim Yayınları

• Hakkı İnanç / Ateş Etme Silahsızım / Kırmızı Kedi Yayınevi

• Ülkü Tamer / Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Can Yayınları

• Nilüfer Kuyaş / Yok Adam / Can Yayınları

• Gül Ersoy / Sahilden Bostancı / Sel Yayınları

• Melike Uzun / Kürar / İletişim Yayınları

• Mehmet Selim / Serçenin Kanadındaki Sevinç / Evrensel Basım Yayım

• İsmail Ertürk / Yuvayönelik / Yapı Kredi Yayınları

• Mehmet Erekli / Boşluk Kuruntusu / Palto Yayınevi

• Nâlan Kiraz / Gölgeli Konak / Alakarga Yayıncılık

• Özlem Akıncı / Ağaçlar Yanıyor / Notos Kitap

• Alper Beşe / Birtakım Tuhaflıklar / Alakarga Yayıncılık

• Doğan Yarıcı / İs Odası / Yapı Kredi Yayınları

• Deniz Dengiz Şimşek / Aşk Bilirkişisi / NotaBene Yayınları
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• Fahri Ayhan / Kuyu / Meserret Yayınları

• Hakkı İnanç / Ateş Etme Silahsızım / Kırmızı Kedi Yayınları

• Galip Çağ / Komşu Kapısı / Meserret Yayınları

• Tuba Yavuz / Sitare / Meserret Yayınları

• Giray Kemer / Olaylar Boksörün Pazı Sarmasını Yemesiyle Başladı / İletişim  
     Yayınları

• Alper Atalan / Çok Kısa Bir Şey Anlatıcam / İletişim Yayınları

• Orçun Ünal / Dekadans ve Ölüm / Raskol’un Baltası

• İbrahim Karaoğlu / Gölgeler ve Yelkovan / Noktürn Yayınları

• Gözde Şahin / Çağıran Uzaklar / Potkal Kitap Yayınları

• Pelin Temur / Bir Kız Varmış / NotaBene Yayınları 

• Sibel Buket / Gümüşten Bir Gece / Yeni İnsan Yayınları

• İsahag Uygar Eskiciyan / Pause Anıtı / Alakarga Yayınları

• Meltem Balbay Nalbant / Ba / Harf Yayınları

• Doğu Yücel / Güneş Hırsızları / Doğan Kitap

• Serkan Türk / Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim / Dedalus Yayınlar

• Deniz Faruk Zeren / Yasak Kitap / Patika Kitap

• İbrahim Yarı / Hikâyeler / Bir Nokta Kitaplığı

• Aliye Akan / Âzâde / Bir Nokta Kitaplığı

• Tuncer Erdem / Bak, Gene O Şey / Yapı Kredi Yayınları

• Melike Belkıs Aydın / Kılavuzun Burnu / Komşu Yayınları

• Ayşe Uçkan / Mürekkep Hapsi / Şûle Yayınları

• Ahmet Yıldız / Nizamül-mülk’ün Öldürülüşü / Kaynak Yayınları

• Ali Teoman / Öykü Uçları / Yapı Kredi Yayınları

• Sema Salihlioğlu / Bozmasam Deli / Koyu Kitap

• Halil Genç / Kızıma Bir Yağmur Bulmalıyım / Akılçelen Kitaplar

• Mustafa Oral / Aşk İçre Rüyalar / Sütun Yayınları

• Nur Kıpçak / Şu Halde / Şûle Yayınları

• Bahri Vardarlılar / Şu Çay Demleninceye Kadar / Dedalus Yayınları 

• Hasan Özkılıç / Sonunda Herkes Yalnız / Kırmızı Kedi Yayınları

• Bade Osma Erbayav / Tatavla’da Bir Delirme Vakası / Yitik Ülke Yayınları 

• Sıtkı Silah / Giden Yolcu /Yitik Ülke Yayınları 

• Nehir Yılmaz / Yitikler Denizi / Yitik Ülke Yayınları

• Adnan Binyazar / Kızıl Saçlı Kontes / Can YayınlarıKezban Şahin Taysun /  
     Aynadaki Göz / Yitik Ülke Yayınları 

• Gündüz Öğüt / Kader Bozucu / Yitik Ülke Yayınları

• Selgin GB / İğneler / Yitik Ülke Yayınları
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• Süleyman Bulut / Seviyorum Hakim Bey / Can Yayınları

• Habib Bektaş / Kaybolmasınlar Diye / Delidolu Yayınevi

• Tamer Gökçel / Ayna Parçaları / Sinopsis Yayınları

• Onur Çalı / Geçen Sene Doğanlar / Alakarga Yayınları

• Mustafa Demircioğlu / Avludan Geçen Rüzgâr / Sıcak Nal Yayınevi

• Meral Afacan Bayrak / Gitme Saati / Hel Yayınları

• Mehmet Ergun / Emanet Gece / Dedalus Yayınları

• Fatma Pekşen / Güldönümü / Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

• Semrin Şahin / Kadın Olsaydınız Anlar mıydınız? / Alakarga Yayınlar



124 / HİKÂYE

SEÇİLMİŞ HİKÂYELER

DARMADAĞIN
Betül Nurata

Çoktan ölmüş bir adam var karşımızda. Çoktan gitmiş bir adam. Yüzü ak pak. 
Süslü kelimeler, emanet duruyor üzerinde artık. Dilinde tespih. Hep tespih. Asap 
bozacak kadar tespih. Gönlünü çelecek iki kelime edebilse, başka türlü olabilir 
her şey. Hiç umut yok.

Böyle düşünüyor, üstüne reçel dökmüş kadın ve adama kızgınlıkla bakıyor. 
Dilinden dökülen acemi sözlerin, kendisinde ne kadar kötü durduğunu bilmiyor 
ihtiyar. Zavallı, çünkü o konuşmasını bilemez. Sadece mektup yazar. Yazardı. 
Artık gönderecek kimse de yok. Yırtıp yırtıp atıyor ağlayarak nakşettiği satırları. 
Gözlerini kısarak, iltifat etmeye çalışıyor yine de: Sen neden bu kadar güzelsin?

-Tanrım ne gereksiz laf. Nerden bileyim ben.

Kadının öfkesi, yitik adama dokunmadı. Galiba kulakları iyi işitmiyor.

-Seni çok seviyorum.

Şova gerek yok. Şova gerek yok. Öfkeli kadın böyle söylendi. Güzel lafı, çirkin 
etkisi gösteriyor. Karşısındaki ak saçlı, o sevdiği adam olamaz. Onunla aynı evde 
yaşamak artık imkânsız. 

Pat pat düşen sözler şefkatten uzak. “İçeri geç sen. Git uzan. Televizyon izle. 
Rahatına bak. Bir şey yap.”

Adam başını eğiyor. Bir zamanlar geniş omuzları vardı. Kadını kucağına 
alır, döndürürdü. Tamam, gider elbet. Yarım adım, yarım adım salona doğru. 
Yürümesi de ağır aksak demek. Oysa önceleri pervasızca attığı uzun adımlar ka-
dını hep geride bırakırdı.

Saçlarını şimdi arkada toplayan kadının tokası, minik bir kelebek. Suratında, 
bol şerbetli tatlı sonrası kalan mıy mıy bir hâl. Adam kadının yönelttiği hazzetmez 
bakışları kıskançlık sanıyor. Yeterince ilgilenmiyor mu bu ara? Temiz kalpler hep 
böyledir. Hep kendilerini suçlar. 

Kadının gözlerinden içerilere sızalım. Kırık bir taç, uzun bir yol. Yıkık dökük 
evler, yırtılmış mektuplarla dolu anılar tablosu. En güzel evlerin bile akmış sıvası. 
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İhtiyarı suçlamak işine geliyor. Saçma sapan hayallere sürükleyen adam. “Bir evi-
miz bile yok.” Kadın sinirden ağlamak üzere olduğunun bilincinde, dişlerini sıktı.

Kahvaltı masasının başında, dirsekleri kırıntılara dokunuyor, farkında değil. 
Ballı kaşıklar, sarısı yenmiş yumurtalar. Dipleri bırakılmış çay bardakları. Çayın 
tadı gitmiş. İçmeyeceğini bilerek doldurduğu bardak, tezgâhta öylece kalacak. 
Dudak hizasındaki peynir lekelerinden nefret ediyor. 

Vakit geçmeyecek bir türlü. Soğuk. İçerler daha soğuk. Dışarı bir çıkabilse. 
Saçını tekrar bırakıyor üşümüş omuzlara, uçlarına dokunuyor ama öylesine, kı-
rıklarına bakmak için değil. Hırkasına dökülen saçlar tel tel yerde artık.

Kapıları çarpa çarpa ilerliyor gün. Şimdi yıkanmış lavanta kokulu çamaşırlar 
sepette. Yoğunluk iyidir. Eğilip, makineden içeri uzatıyor elini. Siyahı solmuş eski 
bir çorap firar etmiş. O dakika yeni çoraplar almak istiyor. Bütün çorapları çöp 
kutusuna gömmeli. Hızlıca ayağa kalkacakken yerde gözüne ilişen şey, dünyası-
nı altüst ediyor. Tam sakinleşmeye başlamıştı derken hem de. Ayak havlusunu 
yerde kim bıraktı acaba? Soru mu bu? Ona fısıldıyoruz. Adam ayak havlusundan 
ne anlasın? O sadece ellerini kurular. Paspaslar ıslanabilir. Kadının serzenişleri-
ni duyma ihtimali sıfır olduğu hâlde, eskimiş adam, çıkageliyor: “Ayak havlusu 
hangisi?”

“Gel bakalım.” Elini beline takıyor kadın, fakat sesi kontrollü: “Sence hangi-
si?”

Hiç beklemeden yine kendi cevaplıyor: “Üzerinde ayak resimleri olduğuna 
göre, şuradaki olmalı derim ben. Ne dersin? Görebiliyor musun?”

Yumurtasından yeni çıkmış ördek gibi şaşkın şaşkın, “haa, evet,” diyor adam. 
Ne zaman bunadı böyle? Dede olmuş artık, basbayağı dede. İnsaflı kadın dudak-
larından taşırmıyor lafları. Öfler, pöfler ağzının içinde patlıyor. Adam acemice 
ayaklarını yıkamaya durdu. Lavabonun yanındaki pembeli; el havlusu, üzerinde 
çiçekler var. Çiçekler ellere yakışır. Çiçekler o ak pak ayaklara da yakışır. “Resimli 
olan ayak havlusu,” diye titrek sesle konuşmaya devam ediyor kadın. Tekrar et. 
Sabırlı ol.

“Ya kaloriferin üstündeki?” diye soruyoruz cevabı bilsek de. Artık açıklayabili-
riz; kadının dayanamadığı şey ıslak havlular. Turuncu kafalı kadın banyoda yalnız 
şimdi. Gözlerini yukarıya kaydırmış, kaşının üzerine çıkan ayrık otlarına bakıyor. 
Cımbız ince. Kaliteli. Çelikten. Kadın beceriksiz. Kopardı koparacak yerli yerin-
deki kaşları. Üç tane sağlıklı kıl heba olup lavaboya düştü bile. Sinirle iş yaparsa 
insan böyle olur. Allah kahretmesin. Âmin.

Yüzünü inceliyor şimdi. Pırıl pırıl suratına bakınca, ister istemez, memnuni-
yetle kıvrılıyor dudakları. Hâlâ bebek gibi. Resimlere bakalım. On yaşında da böy-
le güzeldi, kalıbımızı basarız. Ellerini, henüz ciflenmemiş, mikropların kol gezdi-
ği lavaboya dayıyor. Bu pislik duygusundan acayip haz alıyor. Burnu aktığında, 
eteğini kullanan annesi geliyor aklına, ne alâka. Anne kadın hep ağlardı. Bundan 
nefret ediyor. Anne kadına benzeye-bi-le-mez. Böyle konuşuyor bazıları. Ona çok 
şirin geliyor bu.
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Musluk açılır, şapır şupur sesler yükselir. Küçükken, çok küçükken bir kuyula-
rı vardı bahçede. Kafasını soğuk suya dayıyor. Çocukken ağzını dayadığı kaynak-
tan su içmek istiyor yine. Kafa derisi buz. Sonrası yüksek ihtimal ızdırap.

Üşüdüğüne göre artık perdeleri çekip depresyona girebilir. Karnım ağrıyor, 
diyebilir meselâ. Babalar inanır buna. Havluya başını sarıp aynaya bakıyor. Allah 
kahretmesin, âmin, yine sinüzit olacak. Burnunu çekiyor. Ağlayacak bir şey yok. 
Rahatladın mı biraz? Keşke ılık duşa girseydin, diyoruz. O da iyi gelirdi. Dişleri 
takırdıyor. En iyisi elma yemek. Elma yiyen insanlar hep sinirli olurmuş, büyük 
yalan. Hangi meyvelerin sakinleştirdiğini öğrenmeli. Omuzlarına dokunuyoruz, 
boynundan öpüyoruz. Fısıldıyoruz. Rahat ol, güzel cildini biraz da elmaya borç-
lusun.

Salona bakalım. İçimizde şefkat kol geziyor. Ağzı yarı açık olduğu hâlde uyuk-
luyor ihtiyar. Camın içinde aslanlar dönüp duruyor. Baba aslandan -auu diye bir 
feryat yükseliyor. Hayır, köpek uluması değil. Gözlerimiz nemleniyor. Yavrucak 
tay tay koşarken nasıl da düştü çukura? Suçlu kim? O tuzaklar hep olur zaten. 
Baba aslan, kokusundan bulduğu yavrusunu omuzlarından tutup kucaklamalı. 
Yavrucak babasını yalıyor. Dilimlenmiş elmalar her an sararabilir. Baştaki havlu 
düşebilir. Panikle uyanıveriyor adam, “Ne var, ne oldu?”

Bunu duyan, “Ne gibi gözüküyor oradan?” diyebilirdi yarım saat önce. Fakat 
eriyen duygular galip. “Sana elma getirdim baba, hadi kalk.” İşte yine on yaşında. 
Aferim. Adam eskisi gibi genç yine, siyah bıyıkları var, çok yakışıklı. Kayıtsız ka-
lınabilemez. Kadına bakınca, elinden tutup parka götürdüğü kız geliyor gözünün 
önüne. İçi yanıyor, burnunda tütüyor koşturdukları yollar. Ah bir getirebilse elin-
den gideni. Bunları susuyor adam. Aa, eline sağlık, deyip devam ediliyor. Güzel 
ellerine sağlık.

Kuru, çekinik, mahcup bir ses: Afiyet olsun baba.

Karşı koltuğa uzanıyor on yaşındaki kız. Omuzlarına kadar çekik bir battaniye. 
Dizler kıvrık.

“İyi misin?” diyor ihtiyar önce. Nasıl da meraklandı. “Ağlıyor musun sen?”

“Yok. Hayır,” diyor kızcağız. “Karnım ağrıyor benim. Çok ağrıyor.”

(Betül Nurata, “Darmadağın”, İtibar, sayı 33, Haziran 2014)
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ÇAKMAK
Fatma Akkubak

Üç kişiydiler. Kapıyı çaldılar. Üç kez. Bir kâbusun habercisi gibi. Üç kara adam. 
Birinin avurtları çökük. Birinin göz çukurları karanlık bir kuyu gibi. Birinin bıyık-
ları vardı dudaklarının üzerinde nefes alıp veren. Üzerime çullandılar üçü üç yer-
den. Biri kollarımı arkadan tutup beni yere yatırdı. Biri kımıldayamayayım diye 
sırtıma ayağıyla bastı. Ağzımı açacak oldum biri yüzüme yumruğu yapıştırdı. ÜÇ 
KİŞİYDİLER. Bir karabasan gibi üzerime çullandılar. Hepi topu üç dakkada oldu 
ne olduysa. Girişteki eski halının üstünde. Yüzüm yere kapaklanmış. Burnumda 
tozlu, kirli, eski bir koku. Göğsümde bir ağrı. Kaburgalarımdan gelen. Sırtıma 
basan ağır, çamurlu bir ayakkabının ağrısı. Suratımda az önceki yumruğun sus-
kunluğu. SUSUYORDUM. Öylece. Kapının önündeki halının üstüne yatmış / ya-
tırılmış yüzün koyu susuyordum. Açık kalan kapıdan apartman boşluğuna bakıp 
yattığım yerden susuyordum.

ÜÇ KİŞİYDİLER. Biri cebinden bir şıngırtı çıkardı. Ağır bir gürültüydü sanki. 
Şakaklarım kamaştı. İki elimi bir araya getirip şıngırtıyı bileklerime geçirdi. Soğuk 
bir ürpertiydi. Balkon demirleri gibi. Biri içeri yol aldı. Diğeri ardından seğirtti. Ev 
zaten iki küçük gözdü. Bir çekyat, bir televizyon 37 ekran. Hışımla bir odadan di-
ğerine geçtiler. Mutfaktan banyoya. Ben görmedim. Sol yanağım halıya dayalı açık 
kalan kapıdan eşiği izliyordum. Seslerini duydum. Odadan odaya koşturmalarını. 
İki adımlık evde dev adımlarıyla bir oraya bir buraya. Altını üstüne getirişlerini iki 
odanın ikisini birden iki adam. DUYDUM.

BÜTÜN ÇAKMAKLARI TOPLADILAR. 19 tane.

(birinci çakmak:kırmızı.basması otomatik.

ikinci çakmak:eşantiyon.üstü yazılı.

üçüncü çakmak:taşı bitmiş.çakmıyor.

dördüncü çakmak:cırtlak sarı.kapaklı.

beşinci çakmak:şeffaf.gazı az kalmış dibinde.

altıncı çakmak:şeffaf ve turuncu.

yedinci çakmak:bunu Ahmet vermişti.o şimdi öldü.

sekizinci çakmak:manyetolu.

dokuzuncu çakmak:beyaz.
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onuncu çakmak:gazı bitmiş.

onbirinci çakmak:bulut mavisi.

onikinci çakmak:silindir gibi.

onüçüncü çakmak:metal, işlemeli.

ondördüncü çakmak:sarı kırmızı gs yazıyor.

onbeşinci çakmak:gül desenli.

onaltıncı çakmak:kupakızı resimli.

onyedinci çakmak:siyah.

onsekizinci çakmak:taşlı.bozulmuş.

ondokuzuncu çakmak:

(burada biraz duralım.)

Uzun ince bir boynu vardı. Saçları omuzlarından ağlardı. Bilekleri söğüt dalı. 
Kırılgan. Elleri çiğ bir beyazlıktı. Işıltılı. Sigarasını çıkarıp yaktı. Bana bir çay dedi. 
Kâmille ben vardık bi tek. Gündüz vaktiydi. Bakakaldıydık. Olacak şey değildi. Her 
bir köşesi ezberimde olan şu tam 17 yıldır -her bir kokusu-sigara ve duman-çay 
sesleri-okey taşları-ince belli cam bardaklarda kulağıma dolan-yıllar yılı-bu kahve 
gerçekten varsa eğer bu sokağın yokuş aşağısında bakkalı geçip soldan dönünce-
varsa eğer-gerçekse-şimdi ortasında oturan şu kadınla birlikte az önce güzel bir 
yanlışlık gibi kapıdan giren. BİR ŞEY OLMALIYDI TAMDA ŞİMDİ HAYATI 
TEPETAKLAK EDEN. Kâmille bekledik bir şey olacak diye. Çayını içip kalktı. 
Oturduğu yerde kokusunu bıraktı. Masanın üzerinde mavi bir çakmak. Koştum. 
Peşinden gittim. Yetişemedim. Çakmağı sakladım. On gün ekmek yiyemedim. 
İnsan çayla sigarayla da yaşarmış. AŞK:HAYATINOLAĞANAKIŞI’nı bozarmış.)

O kapı eşiğinde öldüm ben. Acılı ve uzun bir ölümdü. Upuzun, dümdüz. 
Uzaktan gelen ayak seslerini duydum önce. Yavaş yavaş yaklaşıyorlardı. Adım ses-
lerini saydım. BİN KİŞİYDİLER. Bin ayrı ayak. Akıl almaz bir kalabalık. Yerleri 
tozutarak apartmandan içeri girdiler. Merdivenden ayak esleri duyuldu. Kararlı 
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ve öfkeli adımlarla yukarı çıktılar. Boylu boyunca yatıyordum yerde upuzun. 
Ayaklarını gördüm. Yüzleri yoktu. Ayakkabıları çamurluydu. Ayaklarını gördüm. 
Bi de peşleri sıra gelen tozu dumanı. Açık kalan kapıdan girdiler. Üstüme basıp 
geçtiler. Böğrüme. Karnıma. Yumuşak yerlerime. Kaburgalarımın çatırtısını duy-
dum. Kafatasımın gürültüyle parçalanışını.

BORAZAN DÜDÜKLERİ.

TROMPET SESLERİ.

BANDO TAKIMI.

İle birlikte. Yola koyuldular. Ellerinde flamalar. Ağızlarında marşlar. Meşru 
bahaneleri vardı hepsinin. Karınca sürüleri gibi. Şehrin öteki ucundan yola çık-
tılar. Evlerinden işlerinden çıkıp birleştiler. Önü alınamayan bir kalabalık ettiler. 
Önlerine katılan ne varsa peşleri sıra sürükleyip yürüdüler. RAP. RAP. RAP. RAP. 
Dağları nehirleri aştılar. RAP. RAP. RAP. RAP. Kadınlar, çocuklar ve adamlar. 
RAP. RAP. RAP. RAP. Öfkeliydiler. Kızgındılar. Ağızlarından salyalar saça saça. 
Gözleri yoktu hiçbirinin. Yüksek binalardan evlerden çıktılar. Tekmil sıraya dizil-
diler. İp gibi. Şaşmaz uyak adımları vardı. Adımlarını adımlarına eklediler. RAP. 
RAP. RAP. RAP.

Kapı eşiğinden göründüler. BİN KİŞİYDİLER. Bin ayrı ayaktılar. Üzerime ba-
sıp geçtiler. Beni öldürdüler. Bir kapı eşiğinde. Kamunun esenliği adına.

(Fatma Akkubak, “Çakmak”, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, sayı 1, Şubat-Mart 2014)
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KELEBEĞE TAPAN ADAM
Bünyamin Demirci

   Ya Nuh! Onlar yeryüzünde ev falan da yapacaklar mı?

Böyle bir dünyanın varlığından kendileri de şüphedeydi. Adı olmayan kadın ile adı 
olmayan adamın birbirini nasıl buldukları belli değildi. Adı olmayan bir çocukları 
vardı. Kadın ateşi, adam yazıyı bulmuştu. Adam kendi yazar kendi okurdu. Onu 
tüten ocağın başında, koltuğunda görmemek olağandışı bir durum sayılırdı. Öyle 
ki ateşi canlı tutmak için, oradan kalkmaması gerekiyormuş hissi uyanırdı kadın-
da.

Tek odalı bir kulübede oturuyorlardı. Dumanı yaz kış tüterdi. Uzunlu kısalı 
otların saklamaya çalıştığı, etrafına yayılmış meyve ağaçlarının çoğalarak uzadığı 
bir kır ortasındaydı ev. Dünyanın geri kalanı bu eve bahçeymiş gibiydi. Evet! Böyle 
bir dünyanın varlığından onlar da şüphedeydi. Hayatları boyunca böyle yaşaya-
caklardı.

Çocuk annesine sorular sorar, cevabı dikkatlice dinlerdi. Babası koltuğunda 
onları seyrederken sesini çıkarmaz, kâğıdı kalemi alıp yazmaya başlardı. Okumayı 
babasının gözlerinden öğrendi çocuk; yazmayı ellerinden. Her gün uzun kırların 
sonunu bulmaya çalışır, hava kararmaya başlayınca korkup geri dönerdi. Başka 
yönlere koşar; gördüğü kelebeklerden birini seçip onun peşinden giderdi. Bir gün 
değişik bir kelebek gördü. Kırmızı renkliydi. Bu rengi ilk defa gördü çocuk. Peşini 
bırakmadı. Koştu.

Bir denizin kenarına kadar koştu. Kendi hesabına göre yirmi yaşındaydı. 
Karartı gibi görünen adaya doğru uçtu kelebek. Bir sal yaptı. Annesi, “İhtiyaç do-
ğar bir şeyler yapılır,” diyordu. İki kere karardı gün fakat o yirmi beş yaşındaydı. 
Adaya indiğinde bir tabela karşıladı onu. Kelebekler vadisi yazıyordu. Sık ormanın 
içinden su sesi duyuluyordu, yürümeye başladı. Bir tabela daha göründü ağacın 
gövdesinde: “Sessiz olun, kelebekler uyanabilir!” Eğiliyordu, sürünüyordu; elleri, 
yüzü dal çizikleriyle dolmuştu. Her köşede başka bir tabela… “Kelebekleri uyan-
dırmayın!” “Kelebekler için biraz daha yürüyün.” Yürüyordu fakat hiçbir yerde ke-
lebek yoktu. Tırmandı, suyun sesine doğru tırmandı. Yokuş çıkan terli bir suydu 
o. Ağaçları aşıp tepeye ulaştığında vadinin kucağında oturan pürüzsüz bir taş gör-
dü. Çatlaktan su akıyor, ormanda büyüyerek denize koşuyordu. Bir tabela daha: 
“Kelebekler bu taşın ardında!” ve bir tane daha: “Şişşt! Onları uyandıracaksın.”

İlk defa ağladı. Yaşını hesaplayamadı bu kez. “İnsanın ağlarken yaşı olmaz,” 
demişti annesi. Hıçkırıklar ve gök gürültüsü gibi seslerle ağladı. Önce suyun sonra 
bütün ormanın sesini bastırdı. Taş büyük bir gürültüyle yarıldı. Bir koridor açtı 
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arkasındaki bahçeye. Geceydi. İçinden sıcak bir su akıyordu kanyonun. Karanlıktı. 
Gözlerini kapattı. Elleriyle yoklayarak yürümeye başladı. Hiç bitmeyecek gibiy-
di. Annesi, “Zaten hiç bitmeyecek,” demişti. Derinleşen suda nefesini tutmayı 
ve yüzmeyi öğrendi. Koşar gibi yüzdü günlerce; bazen koştu. Yoruldu ve düştü. 
Kulağında bir uğultu akmaya başladı. “İnsan nereye düştüğünü kalktığında öğ-
renir.” Kanayan dizini sararken söyledi annesi bunu. Gözlerini açtı. Kapadı, açtı. 
Değişmedi karanlık. Bağırmak istedi. Ağzının açılıp açılmadığından emin olamadı 
bir türlü.

Uğultu kesildi.

Sustu. 
Durmuş bir saatin sessizliği bu. 
Hayır! “Duran bir saat kadar gürültülü bir şey yoktur.” 
Saatsiz bir evde söylemişti annesi bunu. 
Elini göğsüne götürdü. Bir kelime söyledi, dudaklarıyla değil.

***

Gün doğduğunda bir kırın ortasında uyuyordu. Yüzünde ot izleriyle uyandı. 
Ayağa kalktı. Bir ev gördü, gitti ve içerideki koltuğa oturdu. Üşüyordu. Bir kadın 
geldi elindeki ateşle ocağı yaktı. Adam oturduğu yerde kelebekleri neden uyandır-
maması gerektiğini düşünüyordu. Kendi hesabına göre kırk yaşındaydı.

Annesi ateşi yakarken çocuğun dalgın hâlini gördü. Çocuk, babasına bakıyordu 
fakat o hiç oralı değildi. Değişik bir şey oldu o gün. Çocuk babasına seslendi ilk 
defa. Koltuktan doğruldu baba, gözlerine baktı çocuğun. Anne durdu. Yutkundu. 
Bir şey söyleyecekti, vazgeçti. Çocuk gözünü kapattı.

Ada, deniz, kelebek, su… 
“Kelebekler için biraz daha.” 
Taş, kayık, uyku… 
“Hiçbir şeye zamanımız yok efendim.” 
Ateş, kalem, ocak… 
“Yokuş çıkan terli bir suydu o.”
Baba, anne, çocuk... 
Kırılan şeyler. Kılıç.

Elinde bir katana, otları biçiyordu çocuk döne döne. Samuraydan çok, sema-
zene benziyordu. Ritim yükseliyor o hızlanıyordu. Ritim yükseliyor. Gezegenler 
birbirine yaklaşıyor.

Zaman daralıyor. Ritim yükseliyor. Genişliyor zaman. Kılıç daha keskin ham-
lelerle savuruyor otları, taşları, ağaçları. Kollarına saplanıyor ince şişler.

Ses yok. “Zaman zehirli bir kelebektir,” dedi annesi.

Karanlık. Gözlerini açtı, kimse yok.

Kendisi de yoktu.

(Bünyamin Demirci, “Kelebeğe Tapan Adam”, Karabatak, sayı 16, Eylül-Ekim 2014)
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2014’TE ROMAN
Funda Özsoy Erdoğan

Edebiyatın en gözde çocuğu olan roman için 2014 yılının verimli geçtiğini söyle-
yebiliriz. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi romanların yanı sıra sözünü 
etmeye dahi değmeyecek vasat romanlar da yayınlandı. Ama roman okurlarının 
da herkes gibi popüler kültürden fazlasıyla etkilediğini hatırlatalım; bu durumda 
romanın da bir tüketim eşyası gibi reklâm aracı olmasından yola çıkılarak, hangi 
romanın reklâmı daha etkileyiciyse o romana okurun ilgisinin arttığını da söyle-
mek gerekir. O hâlde roman ödüllerinin dahi artık okura iyi eseri işaret etmeye 
yetmediğini kabul etmeliyiz. Ama yine de Nobel Edebiyat Ödülü’nü ayrı tutmak 
gerekir.

2014 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nün Japon yazar Murakami’ye verilmesi bek-
lenirken Fransız romancı Patrick Modiano’ya verilmiş olması hepimiz için sürpriz 
oldu. Fransa’nın dışında pek de tanınmayan bu yazarın, Nobel komitesi tarafın-
dan, çağımızın Marcel Proust’u olarak nitelendirilmesi ve ödülü almasına gerekçe 
olarak, “Kavranması en güç insan yazgılarını anlatma ve Fransa’nın işgal dönemi-
ni gözler önüne serme konusunda bellek olgusunu sanat olarak kullanması”nın 
gösterilmesi, Türk okurların bu yazara ilgisini artırmış olmalı.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1982 yılında alan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia 
Marquez’in 2014 yılının Nisan ayında ölümü ise roman adına çok büyük bir kayıp 
oldu. Latin edebiyatı ile bütünleşen büyülü gerçekliği Yüzyıllık Yalnızlık romanıy-
la dünyaya sevdiren Marquez, 87 yaşında hayata veda etti.

2014 yılı, her ne kadar Marquez okurlarını üzdü ise de Türk edebiyatının tek 
Nobelli yazarı olan Orhan Pamuk okurlarını sevindirdi. Altı yıl aradan sonra 
Orhan Pamuk, bir bozacının hayatından yola çıkarak İstanbul’un büyülü atmosfe-
rini anlattığı Kafamda Bir Tuhaflık romanı ile yeniden okurlarıyla buluştu.

Bu yılın Türk romanı adına bir başka sevindirici haberi, Türk edebiyatının mo-
dernist yazarlarından Adalet Ağaoğlu’nun on dokuz yıl süren suskunluğun ardın-
dan Dert Dinleme Uzmanı romanı ile yeniden okurla buluşması oldu diyebiliriz. 
Üstelik Bilgi Üniversitesi, Ekim ayında “Türkiye’nin Dert Dinleme Uzmanı Adalet 
Ağaoğlu 85 Yaşında” konulu bir sempozyum düzenleyerek, modern Türk romanı-
na katkısı inkâr edilemeyecek bu büyük ustayı, genç kuşak okurlara hatırlatarak 
bir vefa örneği gösterdi. Yine İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
“Kadın Yazarlığın Tarihi I, II ve III Sempozyumu”nda Türk edebiyatının önem-
li kadın romancıları Samiha Ayverdi, Safiye Erol ve Halide Edip Adıvar üzerine 
birçok yazar ve akademisyen konuşmalar yaptı. Bu etkinliğin her yıl farklı isimler 
içerecek şekilde devam etmesini Türk edebiyatı adına temenni ediyoruz.
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2014 yılı, ilk romanlar açısından da bereketli bir yıl oldu. Özellikle bir edebi-
yat kuramcısı olan ve edebiyat kuramı üzerine üniversitede dersler de veren Prof. 
Fatma Akerson’un Nisan romanına dikkati çekmek isterim. Zira Nisan romanı, 
edebiyat kuramı üzerine kurgulanmış bir roman.

Bu yılın romanlarına genel bir bakış atacak olursak; 2014 yılında, tarihî temalı 
romanlarda bir artış olduğunu itiraf etmeli. Klâsik kurguya dayalı veya biyografik 
öğeler taşıyan tarihî romanların yanı sıra, özellikle tarih ile fantastiği birleştiren 
macera romanlarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Üstelik bu alanda çok başarılı 
örnekler de yer alıyor: Sultan Polat’ın Evliya Çelebi, Gül İrepoğlu’nun İstanbul 
Yıldızı romanları gibi. Bu sene absürt ve alegorik romanın bir atılım yaptığını, bu 
alanda iyi örneklerin sunulduğunu da belirtelim. Özellikle Metin Savaş’ın Kuvayi 
Milliye’nin Hazinesi ve Tayfun Pirselimoğlu’nun Kerr romanlarına bu açıdan dik-
kati çekmek isterim. Son yıllarda olduğu gibi bu sene de kişisel gelişimin artık bir 
karşılığı olarak okura sunulan tasavvuf içerikli romanlarının satış rakamları diğer 
romanların fazlasıyla önüne geçti. Ama aslına bakılırsa en klişe, vasat romanlar 
da bu tür romanların arasından çıkıyor. Kalıpçı, ezberci, içi fazlasıyla boşaltılmış 
cümleleri ve birbirine benzeyen konularıyla bu tür romanların, kişisel gelişim ki-
taplarından çok daha kolay ve hızlı okunduğu da bir gerçek.

Üzücü olaylar da oldu Türk romanı adına: Şebek Romanı ile senarist kimliği-
ne romancılığı da ekleyen yazar Ayşe Şasa’yı kaybettik 2014’te. Bir romana konu 
olabilecek kadar ilginç hayatı ile de bilinen ve 73 yaşında vefat eden Ayşe Şasa, bir 
süredir kanserle mücadele ediyordu.

2013 yılına damgasını vuran “gezi” olaylarının romandaki izdüşümlerini 2014 
yılının romanlarında görmek, okuru şaşırtmamış olmalı. Zira romancı, aynı za-
manda yaşadığı toplumu sarsan olaylar karşısında gözlemci ve aktarıcı kimliği ile 
de var olmak zorundadır. Ancak sanıldığının aksine, pek çok yazar, “gezi” olayla-
rını, romanın merkezine almaktan ziyade, onu romanlarında arka fon olarak kul-
lanmayı tercih etmiş. Yılın en iyi romanlarından Emrah Serbes’in Deliduman ve 
Mehmet Eroğlu’nun 9.75 Santimetrekare romanlarında olduğu gibi.

2014 yılında ödüle değer görülen romanlara gelecek olursak. Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin (TYB) roman ödülünün, benim de favorim olan ve bu ödülü hak et-
tiğine inandığım Tayfun Pirselimoğlu’nun Kerr romanına verilmiş olmasına çok 
sevindim. Bunun dışında Murat Gülsoy’un tarihî romanı Gölgeler ve Hayaller 
Şehrinde ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü; Mürsel Gündoğdu’nun Selçuklu 
veziri Nizamülmülk’ün biyografisini yazdığı Vezir romanı ile Eskader’in roman 
ödülünü ve Kemal Varol’un bir köpeğin gözünden hayatı anlattığı Haw romanı ile 
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldığını belirtmekle yetinelim.

Ödül alsın veya almasın, iyi bir roman okumak, kısa bir an’ın içine “yüzyıllık 
yalnızlık”ı sığdırmaktır belki; belki de “içimizdeki şeytan”la göz göze gelmektir. 
Her ne olursa olsun, iyi bir roman, yaşamımıza çok özel şeyler katacaktır. Faust’un 
yazarı Goethe’nin “yaşamıma bir şey katmadan bana yalnızca bilgi veren her şey-
den nefret ediyorum” demesi boşuna değildir. İşte iyi bir roman yazarı, bu ayrımı 
çok iyi bilir. Üstelik yazarın gerçeği ile okurun gerçeği her zaman örtüşmeyebilir. 
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Buna da gerek yoktur zaten. Okur merkezli bu yaklaşıma göre roman, her oku-
mada yeniden var olur. Çünkü yazar aradan çekilmiştir. Artık okur ile eser karşı 
karşıyadır.

Çıkış noktası Nietzsche’ye kadar uzanan okur merkezli bu yaklaşım, imgesel 
olarak “yazarın ölümü” fikrine dayanır. Evet, yazar ölür ve eser, her okumada ye-
niden doğar. Artık yazarın ne söylediği ya da söylemediği değil, okurun eserden 
ne anladığı önemlidir. Aynaya bakarsınız, aynadaki görüntünüz de size bakar. Bu 
aşamada aynanın kendisi önemini yitirir. Gördüğünüzdür esas olan. Gördüğünüz 
gerçek olmasa dahi, yanılsama olsa dahi… Nietzsche’nin söylediği gibi, uçuruma 
bakmak ve baktığın ölçüde uçurumun kendisi olmak… Böylece yazarını yitiren 
metnin ve metnini bulan okurun; yazarın tahakkümünden kurtularak özgürleşti-
ğine, okurun metni kendine dönüştürdüğüne tanık oluruz. Yine de okur, ilk adı-
mını atarken, aynayı işaret eden birilerine ihtiyaç duyar. İşte benim yaptığım da 
budur bu yıllığın bana ayrılan sayfalarında: Okura bir ayna tutmak; ama aynayı 
tutan eli göstermeden. Sonra ben dahi aradan çekileceğim; yazar dahi aradan çe-
kilecek, okur, metnin efendisi olacak.

Kafamda Bir Tuhaflık / Orhan Pamuk

Klâsik Bir Orhan Pamuk Romanı

Kafamda Bir Tuhaflık, Orhan Pamuk’un altı yıldan sonra yayınlanan romanı. 
Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar olarak bütün okurların Orhan Pamuk’tan 
beklentisi elbette çok yüksek. Kafamda Bir Tuhaflık, 2014 yılının iyi romanla-
rından biri. Gereksiz yere uzatılan ve fazlasıyla anlatım bozukluğu ile dolu cüm-
lelerine baktığınızda onun romanlarında bir dil işçisi olamadığını söylesek dahi 
yine de romanlarında oluşturduğu başarılı atmosfere baktığınızda bir kurgu ustası 
olduğunu ve kahramanlarını tip olmaktan öteye taşıyarak gerçek birer karaktere 
dönüştürebilme gücüne bakarak iyi bir roman yazarı olduğunun kabul etmek ge-
rekir.

On iki yaşında, Orta Anadolu kırsalından İstanbul’a gelmiş ve bu şehrin ge-
cekondulaşan tepelerinden birine yerleşmiş Mevlüt’ün kırk yılını anlatır roman. 
Her zaman iyimser, çıkar ilişkilerinin, yükselme hırslarının arasında dahi temiz 
kalabilmeyi başarmış bir sokak satıcısıdır Mevlüt.

Romanın ilk yarısı, Mevlüt’ün İstanbul’da var olabilme, tutunabilme mücade-
lesi üzerinedir. Onun sadece bir kere gözlerini görüp, üç yıl boyunca aşk mektup-
ları yazdığı kızı değil de yanlışlıkla ablasını kaçırması, niyeti ile kısmetinin daha 
yirmili yaşlarındaki bu çelişkisinin, hayatının ileriki yıllarında da peşini hiç bırak-
maması, bu yüzden amcaoğulları sokak satıcılığından inşaat sektörüne geçerek 
yükselirken, onun bozacı olarak İstanbul sokaklarını kırk yıl boyunca arşınlaması 
ve bunun karşılığında sadece kıt kanaat geçinebilmesi, üstelik bunun onda hayata 
karşı hiç de bir kırgınlık, öfke oluşturmaması kafasındaki tuhaflığın neticesi olsa 
gerek.

Romanın ikinci yarısı ise Orhan Pamuk’un hemen her romanında, özellikle 
üzerinde durduğu İstanbul şehrinin ruhu üzerine, kimyası üzerinedir. İstanbul 
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şehri üzerine bu keşif yolculuğu hâli, Kafamda Bir Tuhaflık romanını, yazarın 
diğer romanlarına bağlar. İstanbul’un parke taşlı, eski ara sokakları, yeni yeni 
kente dahil olan gecekonduları, köpeklerin mesken tuttuğu eski mezarlıkları bir 
bozacının gözünden anlatılırken; yazarın, şehrin yürek atışlarını okura duyuru-
şundaki samimiyet, bu romanı okunmaya değer kılıyor. Keşke romanda Mevlüt’ün 
lise yıllarında bir süre takip ettiği ve okuru da meşgul eden Neriman karakteri ile 
Ferhat’ın âşık olduğu ve izini kaybedince aramaya başladığı Selvinaz karakterleri 
romanın içinden silinip kaybolmasalardı öyle birdenbire. Zira sanki askıda kal-
mış, yeterinde işlenememiş gibi iğreti duran bu karakterler, çok da gerekli değil-
miş havası veriyor romanda. Ancak söylemeden edemeyeceğim: 1960’lı yıllardan 
itibaren İstanbul’da var olmaya çalışan kırsal Anadolu insanının mücadelesi, yo-
ğurtçuluk ve bozacılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Aktaş, Mustafa Karataş 
ile onların çocukları, torunları üzerinden verilirken; kitabın ön ve arka kapağın-
daki soyağacından da anlaşılacağı üzere, nasıl oluyor da bu kırsal kesim insanları, 
iki veya en fazla üç çocuklu aileler olarak gösterilmiş okura? Oysa kırsal kesim 
insanının en önemli özelliklerinden biridir çok çocuklu olmak. İşte bu da kitabın 
ismine bir gönderme olarak, romandaki bir tuhaflık olarak kabul edilebilir.

Bir şeye daha dikkati çekmek isterim: Orhan Pamuk, sadece bu romanında 
değil, hemen her romanında İstanbul’u anlatırken, onu bir kıyı şehri olarak his-
settirmez bize. Onun İstanbul’unun ortasından Boğaz’ın suları akmaz sanki. Sanki 
onun İstanbul’u, bir kıyı şehri olmaktan ziyade, eski sokakların başka eski sokak-
lara açıldığı, eski evlerin insanı kucakladığı, tarihin esrarengiz dehlizlerinde, eski 
mezar taşlarında kimlik bulan bir İstanbul’dur.

Kafamda Bir Tuhaflık, Orhan Pamuk’un romancılığına yeni bir şeyler ekleye-
bilmiş değil. Yazarın, üçüncü tekil anlatıcı olarak yer aldığı romanda, hemen her 
karakter, yazarın sözünü keserek kendi bakış açısından romana müdahil oluyor ki 
bu çok sesli anlatımın biraz daha farklı hâlini zaten Benim Adım Kırmızı romanın-
da kullanmıştı yazar. Yine de 2014’ün iyi romanlarından biri olduğunu söylemeli-
yiz Kafamda Bir Tuhaflık’ın.

Galiz Kahraman / İhsan Oktay Anar

Bir Anti-Kahramanın Şahsında

Edebiyattaki Yozlaşmaya Değinmek

İhsan Oktay Anar, romanlarında kendine has bir dil oluşturabilmeyi başarmış 
farklı bir yazardır. Osmanlıcadan tutun da felsefi ve bilimsel terimleri de içine 
alan, başka bir metnin içinde anlamlandıramayacağınız kadar bulanık durabile-
cekken, onun romanlarında yarattığı büyülü atmosferin içinde anlaşılır kılınan, 
romanlarının kurgusu ile bütünleyebileceğimiz bir dildir bu. Bu dili kullanarak 
oluşturduğu ironik anlatım; romanlarındaki felsefik, mitolojik, dinî ve edebi gön-
dermelere vâkıf olamayanların dahi onun kitaplarını zevkle okunmasını sağlar. 
Bütün bu özelliklerin İhsan Oktay Anar’ın bu yıl yayınlanan Galiz Kahraman ro-
manında da yer aldığını söyleyelim.

Galiz Kahraman, adından da anlaşılacağı üzere idealize edilemeyecek bir anti-
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kahramanın, İdris Amil Efendi’nin hikâyesidir. Bu roman için, Anar’ın günümüze 
en yakın duran romanı da diyebiliriz. Ancak bu sözlerden, okur, yazarın diğer ro-
manlarının tarihî roman kategorisinde kabul edileceği izlenimini çıkarmamalıdır. 
Zira Anar, romanlarında her ne kadar, eski bir dille sarmalanmış tarihî bir atmos-
fer oluştursa da aslâ tarihî olaylardan beslenen romanlar yazmamıştır. Bu yanılsa-
ma, onun mitolojiye, masallara, felsefenin ustalarına zaman zaman göndermeler 
yapmasından da kaynaklanıyor olabilir. Galiz Kahraman romanında ise tarihî 
atmosfer oluşturmaktan ziyade, özellikle günümüz edebiyat ortamlarındaki yoz-
laşmalara, yeni ekoller oluşturma adı altında eser hırsızlığına kılıf uydurmalara, 
kıskançlıklara, edebi eleştiri adı altında adam harcamalara, ortalama edebiyatın 
ideal edebiyat olarak okuyucuya yutturulmaya çalışılmasına yaptığı göndermeleri 
ile dikkati çekiyor. Sadece İdris Amil Efendi değil, yan karakterlerin de -günün 
popüler edebiyat ortamından etkilenmeyip bildiği yolda ilerleyen, iyi niyeti ena-
yilik olarak algılanan Efgan Bakara gibi, vasatlığına rağmen edebiyat ortamında 
yaptığı hırsızlıklarla popüler olan Muhtar Lüpen gibi- günümüz edebi ortamında 
karşılığı olan, özellikle işlenmiş şahsiyetler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten İhsan 
Anar’ın bütün romanlarında dikkati çeken bir başka unsur da mutlaka iyi ve kö-
tüyü temsil eden kişilerin bir arada bulunmasıdır. Suskunlar romanında Neyzen 
Batın ile Tağut; Amat romanında Kırbaç Süleyman ile Diyavol Paşa; Puslu Kıtalar 
Atlası’nda Bünyamin ile Ebrehe gibi. Galiz Kahraman romanında da İdris Amil 
Efendi’nin karşısında bütün kötülüklere rağmen safiyetini devam ettiren Efgan 
Bakara yer alır. Bu da Anar’ın, kadim edebiyatla (masallar ve destanlarla) kendi 
romanları arasında bir bağlantı kurduğunun ve böylece gelenekselin işlevini de-
vam ettirmeye çalıştığının da işareti olabilir. Zira masal ve destanlarda iyi ile kötü 
hep karşı karşıyadır.

Galiz Kahraman romanı, pek çok hikâyeyi içinde barındıran, merkezî bir ola-
ya dayanmayan, İdris Amil Efendi’nin şahsında, egonun olduğu her yerde; aşkın, 
edebiyatın, sokak kurallarının, günlük hayatın içinde dahi kötülüğün var oldu-
ğunu göstermesi açısından dikkat çekici bir romandır. Ancak şunu da söyleme-
den geçemeyeceğim: İhsan Oktay Anar’ın son iki kitabında, Yedinci Gün ve Galiz 
Kahraman’da, daha önceki romanlarının, özellikle Suskunlar’ın ve Amat’ın oluş-
turduğu o büyülü tadı yakalamak çok zor. Popülere yüz vermeyen, nitelikli okurun 
yazar listesinde her zaman yer bulacak olsa da İhsan Oktay Anar, yazık ki son iki 
kitabı ile bu sadık okurlarını hayal kırıklığına uğratmış gibi.

Dert Dinleme Uzmanı / Adalet Ağaoğlu

Dar Zamanlar’ın Dördüncü Halkası

Türk romanına, modernist kimliğini kazandıran yazarlardan biri de Adalet 
Ağaoğlu’dur. Özellikle “Dar Zamanlar” üçlemesi olarak sunulan Ölmeye Yatmak, 
Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları, Türk romanını ileriye taşımasıyla önemli-
dir. Aradan on dokuz yıl geçtikten sonra Adalet Ağaoğlu, yeniden bir romanı ile 
okurlarının karşısında: Dert Dinleme Uzmanı, iyi bir yazarın, seksen yaşından 
sonra da iyi romanlar yazabileceğini göstermesi açısından da sevindirdi okurunu.
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Yazarın diğer romanları gibi okunması dikkat isteyen, kurgusu karmaşık Dert 
Dinleme Uzmanı, 1973-1987 yılları arasında yayınlanan, Cumhuriyet Türkiye’sini 
ideolojik açıdan, bireylerin birey olma mücadelesini vermesi açısından irdeleye-
rek ülkenin bir panoramasını çizen “Dar Zamanlar” üçlemesinin dördüncü hal-
kası olarak okura sunuldu. “Dar Zamanlar” adı altında sunulan bu üç romanı 
okuyanlar, Adalet Ağaoğlu’nun kurmaca zamanı kısa bir ânın içine sığdırırken; 
öznel zamanı, uzun yılları içine alacak şekilde genişletmiş olduğunu hatırlaya-
caklardır. Ölmeye Yatmak’ta, yaklaşık bir buçuk saatlik bir zaman diliminin içine 
otuz yılı, 1938-1968 yıllarını sığdırarak uzamsal bir zaman oluşturmayı başar-
mıştı. Üçlemenin ikinci romanı Bir Düğün Gecesi, 26 Kasım 1972 tarihinde, saat 
19.00’da (düğün davetiyesinden öğreniriz bunu) başlayıp sadece birkaç saati anla-
tırken, kahramanların zihninden geçenlerin aktarılışı sırasında zaman sıçramaları 
yapılarak yıllar öncesine gidilir. Üçüncü kitap Hayır’da ise yazar, 1984 yılının 22 
Aralığında, yirmi dört saatlik bir zaman diliminin içine geçmişi, şimdiyi ve gelece-
ği, kahramanların kişisel tarihini ve ülkenin yaşadığı üç darbenin bu kahramanlar 
üzerindeki etkilerini yerleştirir romana.

“Dar Zamanlar” üçlemesinin dördüncü halkası olarak okura sunulan Dert 
Dinleme Uzmanı’nda ise ne Cumhuriyet ideolojisi ile hesaplaşmaya ne de diğer üç 
romanda hissedilen yoğun umutsuzluğa rastlarız. Romanın başında kendisinden 
“Dert Dinleme Uzmanı” diye bahsedilen kişi, anlatıcıya defterini teslim ettikten 
sonra intihar etmiş olsa bile, bu intiharın arkasındaki umutsuzluğu, diğer üç ro-
mandaki kadar yoğun hissetmeyiz. Belki de bunun nedeni, yazarın bu romanında 
kullandığı dilin, diğer romanlarıyla karşılaştırıldığında çok daha alaycı, ironinin 
ötesinde güçlü bir mizaha, hatta zaman zaman absürde yaklaşan bir yapıya sahip 
oluşu olabilir. Elbette yazar, diğer üç romanda olduğu gibi bu romanında da top-
lumsal yozlaşmalara değinmiştir. Ancak farklı olarak Dert Dinleme Uzmanı’nda, 
bu yozlaşmaların insanları umutsuzluğa düşürmekten ziyade, kötücülleştirdiği 
gerçeğinin altı çizilmiş. Bir insan, gayet iyi niyetlerle hayata başlayabilirken, ya-
şadığı hayal kırıklıkları, aldatılmak, kötü niyetlerle kullanıldığını hissetmek o ki-
şiyi dönüştürebilir ve kötülük, kendini kişinin şahsında bizzat gösterebilir. Adalet 
Ağaoğlu’nun roman boyunca özellikle insan ve mekân isimleri kullanmaktan ka-
çınmasının sebebi de kötü diye algıladığımızın -insan olsun, mekân olsun- hayat-
taki karşılığını deşifre etmek istemeyiş olabilir. Nasıl ki zamanın geçirgenliğinden 
faydalanarak, öznel zamandan nesnel bir zamana uzanabiliyorsa romanda yazar, 
bir defter okumalık zamana, bir kısacık âna çağrışımların yardımı ile uzun yılları 
sığdırmayı başarabiliyorsa; anı torbasındakileri, kurgunun içinde ustalıkla, ince 
bir işçilikle, mizahın esnekliğini kullanarak özel alandan genel alana taşıyıp, sim-
gesel anlamlar yüklemeyi de başarmıştır romanında. Böylece burada aktarılan, 
her zaman herkesin yaşayabileceği bu olayların genelleştirilmesi, anlatılanları 
herkesin içselleştirmesini kolaylaştırmıştır bir bakıma.

Romanın birinci bölümünde, Bir Düğün Gecesi romanının başlangıç cümle-
sinin -“İntihar etmeyeceksek içelim bari”- ve Hayır romanındaki Aysel’in “Aydın 
intiharları” üzerine yaptığı araştırmanın hatırlatılması, Dert Dinleme Uzmanı 
romanı ile “Dar Zamanlar” üçlemesi arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldığı-
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nı gösterir bize. Ancak ben, bu bağlantının çok da güçlü olmadığı düşüncesinde-
yim. Zaten Dert Dinleme Uzmanı bu üçlemeden bağımsız olarak, kendi başına 
da güçlü bir roman. İnsanların artık birey oluş sancılarından ziyade, küreselliğin 
acımasız çarkında her şeye rağmen ayakta kalmaya, değişen değerlere uyum sağ-
lamaya odaklandığı günümüz hayatını; kiminin insani değerleri yitirme bahasına 
yozlaşarak bu düzene uyum sağlarken, kiminin çarkın dişlilerince öğütülüşünü 
hicveden cesur bir modern zaman romanı olduğunu söylemeliyim Dert Dinleme 
Uzmanı’nın. Yine de bu romanın “Dar zamanlar” üçlemesinin dördüncü halkası 
olarak sunulmasının, Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanlarını 
genç kuşak okura hatırlaması açısından yerinde olduğunu düşünüyorum. Ne de 
olsa iyi romanlar, dar zamanlarda da geniş zamanlarda da iyi roman olmaya hep 
devam edeceklerdir.

İnsan Kurdu / Tarık Dursun K.

Destansı Bir Anlatı

Dünya düzeni, T. Hobbes’un “Homo homini lopus” düşüncesini, Türkçeye akta-
rılmış hâliyle “İnsan, insanın kurdudur” ifadesini doğrulamak istercesine, emper-
yalist sistemle, güçlünün gücünü kötüye kullanmasıyla, sıcak ve soğuk savaşlarla 
mücadele edip durmuş yüzyıllardır. İnsan, ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın, 
doğası gereği istemeye, istediğini elde etmek için mücadele etmeye programlı gi-
bidir. Bu mücadele, insanı hem kendini, hem de muhatabını kemirip sindirmeye, 
yok etmeye iter. İnsan, hem kendinin, hem de diğer insanların kurdudur o hâlde. 
İşte Tarık Dursun’un İnsan Kurdu romanı, yüzyıllardır felsefecileri düşündüren 
bu durumu çok yalın, yalınlığının yanında son derece derin bir şekilde, Ali’nin 
ve Zeynep’in yaşadıklarından yola çıkarak anlatmış. Üstelik tadı damağınızda ka-
lacak, destansı bir anlatıyla; berrak bir dil, insanı en başında içine çeken bir at-
mosfer. İnsanın insana ettiğini başka hangi canlı, kendi türüne edebilir? İnsan, 
geçmişinden kaçamıyor yazık ki buna izin vermiyor düzen. Geçmiş, hep karşını-
za çıkıyor, siz unutmaya çalışsanız da, onu size hatırlatacak birileri olacaktır. Ali, 
Zeynep’le evlenip, onu ve annesini iffetsiz hayatlarından çekip çıkarmaya çalışsa 
da, onlara yeni bir hayat armağan etmeye kalksa da birileri buna engel olacaktır, 
buna hakkı olduğunu düşünerek. Ali, mazlum iken iki kişiyi öldürerek katil dam-
gasını yiyecek, artık dağlar onu saklayacaktır kötülüklerden. Kasabanın yozlaşmış 
ahlâk anlayışı, dağ köylerinin hırstan arınmış yalınlığı, dağları mesken tutan, fakir 
fukara babası Eşkıya Murat Ağa’nın Ali’ye ve Zeynep’e kol kanat gerişi; ama adale-
tin işleyişindeki tıkanıklıklar, hiçbir didaktik öğretiye kalkışmaksızın, son derece 
doğal olan diyalogların, yalın betimlemelerin içinde, satır aralarında sezdirilerek 
verilmiş.

İnsan Kurdu romanının ilk bölümü, şimdiki zamanın oluşumu ile başlar: 
Kurtuluşa giden deniz kıyısında, ihbar edilerek ihanete uğrayan Ali ve Murat 
Ağa’nın Jandarma ile girdiği silâhlı çatışma, Murat Ağa’nın vurulup ölüşü, Ali’nin 
teslim oluşu. Bu birinci bölüme ek kısımdan sonra, en başa dönülür. Ali’nin 
Zeynep’le tanışması, iffeti kirlenmiş biriyle evlenişinin kasabada kabul edileme-
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yişi, iki kişiyi öldürdükten sonra dağlara çıkışı. İkinci bölüm ise dağlarda geçer. 
Denize doğru yapılan bir yolculuk için destansı anlatıma uygun şekilde üç sıradağ 
aşılır, tam da kurtuluşun kıyısında, düzene teslim oluşla biter roman. Bu iki bö-
lümün kendi içlerinde alt başlıklarla sahnelere bölünüşü, durumlar ve yaşananlar 
üzerine okuru hazırlayış, romana farklı bir kurgusal düzen de kazandırmış.

Destansı ve lirik anlatımın iç içe geçtiği, hiçbir zafiyete yer vermeyen, boşluğun 
olmadığı 159 sayfalık bu roman, okunup bittikten sonra, tadını damağınızda bı-
rakan buruk bir hüzne buluyor okuru. Ve düşünüyorsunuz ister istemez: “İnsan” 
olmak zor iş, “insan” kalmak da öyle.

Dünya Ağrısı / Ayfer Tunç

İnsanın Dünya Yolculuğundaki Trajedisi

Ayfer Tunç’un zihnimize klâsik edebiyatın tadını bırakabilecek eserlerinden biri 
daha yayınlandı bu yıl. Özellikle hikâyede farklı formlar deneyerek, geleneksek 
dil ile modern kurguyu birleştirerek onun Türk hikâyeciliğine önemli bir katkıda 
bulunduğunu söylemeliyiz. İşte bu yüzden Ayfer Tunç, benim için romancı olma-
nın ötesinde önemli bir hikâye yazarıdır her şeyden önce. Aslında Dünya Ağrısı 
romanında da romandan ziyade uzun hikâye özelliği gördüğümü itiraf etmeliyim.

Dünya Ağrısı, insanın trajedisini yine insanın kendi elleriyle nasıl oluşturabil-
diğini 331 sayfa boyunca hikâye etmiş. Mürşit’in merkeze alındığı kitapta, onun 
derin ve karanlık kuyusuna yuvarlanan karısı Şükran’ın, kızı Elvan’ın hikâyeleri, 
en sevdiği insanlardan Pehlivan’ın, bilinmezlerden gelen Madenci’nin, onun çok-
tan ölmüş olan karısı Arzu’nun ve Mürşit’in işlettiği otelde çalışan Kibar’ın traje-
dileri iç içe geçirilerek, birbirine bağlanarak hep aynı noktaya geliniyor: “İnsan bir 
uçurumdur.”

Romanda, hikâyeleri birbirinin içine geçen bütün bu karakterlerin trajedileri, 
bir anlamada birbirinin de uçurumunu oluşturuyor âdeta. Bir dağın içine sıkışan 
-tıpkı Mürşit’in de kendi içine sıkışması gibi- romanın mekânını oluşturan şehir 
bile bu trajediye eşlik edecek nitelikte kasvetli, mutsuz ve nefret kusan bir insanın 
ruh hâline sahip. Çürümüşlük her yerdedir. İnsanların ruhunda, şehrin özünde 
ve romanın mekânını oluşturan Mürşit’in otelinin içinde. Eşyanın ruhu ile insa-
nın ruhunda aynı bozulmalar, çürümeler… Mürşit’i böyle yapan, her daim kendini 
suçlu hissettiren, kendine acımasına sebep olan, savaşma gücünü kaybettiren du-
rum, her ne kadar romanın sonunda açıklansa da asıl vurgulanmak isteyen “insa-
nın acıyı taşıma kapasitesinin sonsuz olduğu”dur. Çünkü gün geliyor, yaşananlar 
insanlarda duygusal taşlaşmaya yol açabiliyor.

Toplumsal linçin, ülke tarihindeki ve kişisel hafızalardaki izdüşümleri, bu ro-
manın arka fonunu oluştururken, insan olmanın derin sorumluluğunun gün gelip 
insana nasıl da ağır geldiğini dile getiren bu güçlü roman, Ayfer Tunç’un bilgece 
anlatımı ile bize kendimizi sorgulamayı hatırlatması açısından da önemli bir eser-
dir.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 143

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu

Alegorik Bir Roman

Kerr romanı da Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı romanı gibi, insanın varoluş traje-
disini merkeze alan, huzursuz bir roman. Ancak Kerr’de bu trajedi, alegorik bir 
şekilde anlatılmış.

Tuhaf bir roman Kerr. Yazarın 2005 yılında yazdığı Kayıp Şahıslar Albümü 
romanının ilk ve son bölümünü kullanıp, içini yeniden donatarak, aynı olaylar kar-
şısında, bu defa farklı tepkiler verildiğinde yine aynı şeylerin olacağının mesajını 
veren. Yani “tekerrür”den dem vuran. Evet, tekerrür, romana isim olan Kerr’den 
türemiş: “Bir şeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona dönme, ona yönelme”

Varoluşçuluğun tesadüflere dayalı yaratılış felsefesine karşın, bir Tanrı nizamı-
na inansa da yazar; yine de kahramanlar oluşturup onlara kaderler biçiyorsa, işte 
bunu idrak etmek, inanmak ile vehimler arasına sıkışmak, “Hem tamamıyla tes-
lim olmak, hem de şüphe barındırmak” yazar kişinin ıstırabı olsa gerek. Tekerrür 
inancı ise bir nebze olsun insanı rahatlatıyor olmalı. Her şeyi yeniden yaşasak ve 
bu defa olayların içine dalmak yerine etrafından dolansak, yine sonuç değişme-
yecek. O hâlde madem sonuç değişmeyecek, yaşadığımız hayatı daha anlamlı kıl-
mak, sonlu olan her şey son bulduğunda, tekerrür tecelli ettiğinde, benliğimizde 
bir tekâmülün de meydana gelmesi beklentisi bir teselli olacaktır insanoğluna. 
Yazar da bu beklentiyi önemsiyor olmalı ki Kayıp Şahıslar Albümü romanının ba-
şını ve sonunu kullanarak, aynı kahramanı, Cezmi Kara’yı anlatan yeni bir roman 
yazmış.

Cezmi Kara, babasının cenazesi için, yıllar önce ayrıldığı ve bir daha hiç git-
mediği o küçük Anadolu şehrine yeniden gider; dışarıya kapalı, “taşra sıkıntısını” 
iliklerinize kadar hissettiğiniz bir yer. Cenazeden sonra şehirden ayrılırken tren 
istasyonunda bir cinayete tanık olur. Buraya kadar Kayıp Şahıslar Albümü ro-
mandaki aynı sahneyle karşı karşıyadır okur. Ancak o romanda Cezmi Kara, cina-
yeti görmesine rağmen hiçbir şey yapmayarak trene binip yoluna devam ederken, 
Kerr romanında trene binmekten vazgeçer ve istasyonun yanındaki karakola gi-
derek şahit olduğu cinayeti ihbar eder. İşte bundan sonra olaylar gelişir, Türkiye 
gündemini son yıllarda meşgul eden siyasi pek çok olayı alegorik biçimde romanın 
içine yerleşmiş buluruz. Ancak yine de siyasi bir roman diyemeyiz Kerr için. Zira 
romanının arka plânında siyaset yer alsa da önemli olan, olaylar karşısında kişi-
nin takındığı tavırlardır yazarı ilgilendiren. İnsan psikolojisi, romanın ana izleğini 
oluşturuyor bana göre.

O taşra şehrinde pek çok şeyler olur; üstü kapalı, dışarıdan pek de resmin bü-
tününün gösterilmediği: Tanklar geçer sokaklardan, bahçeler ihbar üzerine ka-
zıldığında cesetler çıkar ortaya, faili meçhul cinayetler işlenir… Ama Cezmi Kara, 
bütün bunlar karşısında tepkisizdir. Hatta gizli bir örgütün ikinci adamı olmakla 
suçlandığında bile yeterli tepkiyi gösteremez. Özellikle devleti temsil eden resmî 
kurumlar karşısındaki pasif tavrı dikkati çeker. Onun zihnindeki uyku hâli, be-
denine de yansır ve hep uyumak ister. Ancak uyku, öyle bir şeydir ki gerçekler 
karşısında sizi pasifize etse dahi, yine de bilinçaltınız o gerçeklerin yarattığı huzur-
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suzluğu hissedecek, huzursuz uykuların derin kuyularına düşeceksiniz.

O hâlde doğru olan nedir? Uyanık kalmak, yanlış bilinenin karşısında itiraz 
etmek, bize her sunulanı sorgulamak, irademizi teslim almak isteyen güce karşı 
çıkmak mıdır? Yazar, bunun cevabını vermiyor bize. Vermesi de gerekmiyor za-
ten. Kayıp Şahıslar Albümü romanından farklı bir tutum izletse de Cezmi Kara’ya 
Kerr romanında, kahramanın akıbetinin değişmemesi zaten çok şeyler anlatıyor. 
Olaylar karşısında tepkiler değişse dahi, sonuçlar değişmeyecektir o hâlde. Ancak 
aynı sona, iradenizi, idrakinizi kendi avuçlarınızda taşıyarak, topluma ve kendi-
nize karşı sorumluluğunuzu üstlenerek ulaştığınızda, kâmil bir insana dönüşme 
ihtimaliniz mevcuttur ki bu da ölümlü hayatın karşısında az bir kazanç değildir. 
İşte her iki romanıyla yazarın da okura göstermek istediği gerçek budur.

Elbette bilmenin sorumluluğu büyüktür. Ama acılardan korunmak adına bil-
memeyi tercih ederek bu sorumluluktan kaçmak da ne kadar toplumsal ahlâkla 
bağdaşabilir? Zira, “Bir yerde acı varsa o, her yere bulaşıyor.”

Kerr romanında yazar, sadece kendi yazdığı Kayıp Şahıslar Albümü romanına 
değil, aslında Kafka’nın Dava romanına da göndermelerde bulunur. Dava roma-
nının kahramanı Josef K.’nın da kendine yapılan suçlamalar karşısındaki pasif 
tavrı, Kerr romanının Cezmi Kara’sından farklı değildir ne de olsa. Hatta her iki 
romanda da devlet otoritesini temsil eden güçler karşısında -kurulan mahkeme-
ler, güçlü baba figürü- edilgen bir tavır alış vardır. Üstelik yazarın Kerr romanın-
da, başarılı bir “Kafkaeks” atmosfer yarattığını da söyleyelim. Kimi eleştirmenler, 
bu tarz romanları Kafka özentisi olarak algılıyor. Hâlbuki Kafka, getirdiği farklı 
bakış açısıyla dünya edebiyatında yeni bir ana damar oluşturmuştur. O hâlde bu 
damardan beslenecek yazarların ortaya çıkması, Kafka’nın biricikliğini zedeleme-
yeceği gibi, ondan beslenen yazarları da taklitçi yapmayacaktır. Gerek Türk ede-
biyatında, gerekse dünya edebiyatında artık başarılı “Kafkaeks” romanların yer 
alıyor oluşunu da kabul etmek ve takdir etmek gerekir. Kerr de bu romanlardan 
biridir.

Güzey / Mehmet Can Şaşmaz

Korkuyu Merkeze Alan Roman

Güzey, güçlü bir ilk roman. İlk romanlarda dil işçiliğinden ve kurgu ustalığında zi-
yade, yazarın romanda oluşturduğu atmosfere bakmalı. Eğer iyi bir atmosfer oluş-
turabilmişse yazar, okurla arasındaki o sıcak, güven uyandırıcı bağı kurabilmişse 
romanında, zor olanı başarmış demektir.

Aslında karakter kadrosu hayli kalabalık olmakla beraber, Güzey romanında 
asıl karakter veya başkahraman diyebileceğimiz, dev bir kaya parçasıdır. Hem de 
bir kasabanın üzerinde, yüzyılı aşkındır düştü düşecek hâliyle korku salan, bu kor-
kunun zamanla herkese bulaştığı, içlere yer ettiği, o kasabayı bıraksanız dahi o 
korkuyu da beraberinizde götürdüğünüz bir öğrenilmiş çaresizlik hâli.

Mehmet Can Şaşmaz, bir psikolog aynı zamanda. Bu özelliğini de kullanarak, 
insanların içindeki korku duygusunu oldukça derin tahlil edebilmiş. Korkunun 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 145

gücünün neler yaptırabileceğini romandaki kahramanlar vasıtası ile anlatıyor 
okurlara. Gün gelip de o korkudan da korkmaya başladınız mı, işte o zaman sizin 
peşinizi bırakmaz, hep gölgeniz olur o korku. Güzey romanının geçtiği Anadolu 
kasabasında olduğu gibi. Her gün o kayanın kasabanın üzerine düşürdüğü göl-
ge, yürekleri de karartır. İntihar vakaları yıllar geçtikçe artar. Devlet buna bir 
çare bulmak için oraya gözü pek, delibozuk bir kaymakam gönderir. Aylar içinde 
Kaymakam Ekber’in aldığı tedbirler bile intiharların önünü alamaz. Zira kimseyi 
zorla yaşatamazsınız.

Kaymakam Ekber’in kasabaya getirttiği Psikolog Samet’in romanın satır ara-
larında yaptığı açıklama da bu açıdan çok manidardır: “Bir zamanlar Japonya’da 
Fuji Dağı’nın eteklerindeki ormanlarda seri intiharlar yaşanmış. İnsanlar peş peşe 
gidip kendilerini bu ormanda asarmış. Fuji Dağı eski bir volkanik dağ olduğun-
dan bu ormanda manyetik bir etkiden dolayı pusula da işlemezmiş. Kişiler önce 
ormana dalıp yollarını kaybederlermiş, ardından kendilerini asarlarmış. Burada 
bir intihar aracının aynı zamanda dolaylı olarak bir intihar nedeni olduğunu gö-
rüyoruz.” (s. 127)

Psikolog Samet, anlattığı bu olay ile kasabanın yaslandığı dağın üzerinden 
sarkan dev kayanın yaptığı psikolojik etkiyi ilişkilendirir. İnsan davranışları hayli 
gizemlidir. Kimi bir okyanusun damlası olmaktan huzur ve güven duyar da, okya-
nusta birbirinin aynısı onca su damlasından sadece biri olmaktan ötürü umutsuz-
luk ve değersizlik hisseder kimi de. Hayatının bir kaya parçasının ucunda olduğu-
nu bilmek, niçin o insanları o kasabadan uzaklaştırmaz acaba? Cevap basittir: Zira 
o korku duygusunu çoktan öğrenmişler, birbirlerine bulaştırmışlardır. Kasabadan 
uzaklaşsalar bile, artık o intihar duygusundan kurtulamayacaklardır.

Mehmet Can Şaşmaz, psikolog bir yazar olarak, bu kitlesel korku duygusunu 
çok güzel işlemiş, küçük bir kasabadaki taşra sıkıntısı ile korkunun yoldaşlığının 
insanlar üzerindeki davranış bozukluğuna nasıl dönüştüğünü başarıyla vermiş-
tir Güzey romanında. İstasyon Şefi Devran, Kaptan, Tombalacı Emin, Deliduman 
Celal, Kaymakam Ekber ve diğerleri, yazarın bu korku ile intihar eğilimi arasında-
ki ilişkinliği vermesinde birer aracı olurken, bir kasabanın, o kasabanın üzerindeki 
dev bir kayanın, esas roman kahramanına dönüşmenin nasıl mümkün olabilece-
ğini de göstermiştir yazar.

Romanın sonunda o kayanın üzerine çıkıp da kendini atmak üzere olan 
Devran’ı intihar etmekten caydıran Kaptan’ın -bana göre yazarı temsil eden, ro-
manın en tutarlı, aklı başında kişisidir aynı zamanda- onu elinden kavrayarak 
kurtarırken söylediği o sözler: “Tamam, tuttuk seni” sözleri var ya, işte o sözler, 
çok şeyler anlatıyor aslında. Çünkü sadece Kaptan tutmamıştır elinden Devran’ın; 
kahramana kıyamayan yazar da, hatta mutlu sonları seven okur da tutmuştur.
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Gözlerini Kaçırma / Irmak Zileli

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Bir Travmanın Romanı

Gözlerini Kaçırma, daha ilk romanı Eşik ile 2012’de Yunus Nadi roman ödülü-
nü alan Irmak Zileli’nin ikinci romanı. Gazetelerde okuyup geçtiğimiz bir üçüncü 
sayfa haberinden yola çıkarak, üç kuşak boyunca bir ailenin peşini bırakmayan, 
anneanneden anneye ve nihayet romanımızın kahramanı Didem’e aktarılan, böy-
lece aileye dolaşık hâle gelen travmaların, ruhun karanlık dehlizlerinden gün yü-
züne çıktığında masum bir çocuğu, Rüya’yı, bir kâbusun parçasına dönüştürme 
hikâyesi, insanın boğazına kat kat düğümler atan bir roman.

Gözlerini Kaçırma, psikolojik şiddetin, gün gelip nasıl bir üçüncü sayfa ha-
berine malzeme olabileceğini gösteriyor bize. Her ne kadar gözlerimizi kaçırsak 
da gerçeklerden kaçılmıyor. O sırça köşkün olmayacak yerinden açılan ince bir 
çatlak, hiç beklemediğiniz bir anda acıyı sızdırabiliyor dışarıya.

Sevildiğini bilmek ve hissetmek, nasıl ki insanı güçlü kılıyor, hayat karşısında 
sağlıklı kararlar almayı sağlıyorsa; sevgi eksikliği de tam aksine insanı çaresizlik 
duygusu ile tanıştırıyor, güç ve kontrol kaybına yol açıp kendini başkalarının mer-
hametine bırakma, teslim olma, vazgeçme etkisi yapabiliyor. Vicdan ise yazarın 
romanda çok sorguladığı, bütün bu yaşananlar karşısında Didem’in ve ailesinde-
ki, çevresindeki kadınların, onların kaderlerine müdahale etme hakkını her daim 
kendinde gören erkeklerin şahsında bir kamu vicdanı da oluşturmak gerektiğini 
hatırlatıyor bu roman.

Romanda Didem, kendine söyler gibi anlatıyor her bir şeyi, kendiyle söyleşir 
gibi, sanki ailenin üç kuşak kadınlarının tüm günahlarını yüklenip de son dem-
de onları kusar gibi… Sanki daha yeni yeni, okurla birlikte fark ediyor kendine 
dair, annesi Hicran Hanım’ın, anneannesi Kâmile Hanım’ın yaşadıklarına ve de 
yaşayamadıklarına dair kendi kızlarına aktardıklarını, her bir kadının yüreğindeki 
yangınlardan arta kalan külleri, kendi kızlarının üzerine savuruşlarını…

Kâmile Hanım, Didem’in hiç tanımadığı, o daha doğmadan ölen anneannesi, 
kendi çözümlenmemiş korkularını ve depresyonlarını kızı Hicran Hanım’a aktar-
mış, Hicran Hanım da kendi kızı Didem’e. Didem’in bu dolaşık hâle gelen travma 
zincirini bir yerinden kırmaya çalıştığını görürüz romanda. Hep geçiştirilen, hep 
flu olarak algılanan aile sırlarına gözlerini diker Didem. Hiç tanımadığı Kâmile 
Hanım’a kadar iner bunun için. Onun emektar hizmetçisinin bölük pörçük anlat-
tıklarından çıkardığı ve kuşaktan kuşağa aktarılan evlenme hikâyelerinden öğren-
diği kadarıyla âşık olduğu ile değil de kendine uygun görülen erkekle evlendiril-
mesi, ilk çocuğunun daha üç yaşındayken tam da aydınlanamayan bir kaza sonu-
cu, kör bir kurşunla ölümü, peşinden doğan kızı Hicran’dan ağabeyinin yerini dol-
durma beklentileri, ailenin içindeki kadınlara dolanık bir travma zincirine zemin 
hazırlar. Yaşadığı kaygılar yüzünden küçük kızı Hicran’a sıkı sıkıya yapışarak ona 
tahakküm ederken Kâmile Hanım, aynı zamanda duygu donukluğu ile çocuğunun 
ihtiyaç duyduğu sevgiyi ona vermeyi reddeder. Bu zincir öylesine dolanık hâldedir 
ki Hicran Hanım da anne olduğunda, annesinin ona yaşattığı aynı reddedişi, aynı 
tahakkümü, duygusal donukluğu kızı Didem’e gösterir farkına varmadan. Didem, 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 147

bu yüzden hayatına “her hangi birini sevme ihtimali olmayan, çıkarı yoksa kim-
seye çöpünü bile vermeyecek adamları” çeker bilinçsizce. Roman boyunca aileye 
dolanık hâle gelen yaralanmışlığı sorgular, bir ışık arar, o karanlıktan çıkmak, sıra 
kendine geldiğinde, anne olduğunda bu oyunu bozmak ister. İşte bunun için de 
öncelikle babasız bir çocuk doğurarak tüm kuralları çiğner. Bir erkek baskısı ol-
madan, sadece kendine ait olursa kızı, onu hayatının merkezi yaparsa, annesinin 
sarılmadığı gibi sarılırsa Rüya’sına, yalnızlığına onu yorgan yaparsa bu zincirin 
kırabileceğini düşünür. Ama bir şeyler, işte adı konulamayan, Didem’in de onca 
kurcalamasına rağmen keşfedemediği bir şeyler eksik kalmıştır ki o yalnızlığı, o 
yarayı Rüya ile bile iyileştiremez. Bir türlü gideremediği yalnızlık duygusuna yeni-
lir, annesi gibi, anneannesi gibi. Rüya da, o daha üç yaşındaki masum küçük kız da 
bir gün o zincire dolanır. Didem de ailenin diğer kadınları gibi kaybedendir artık.

Peki, neydi eksik olan? Didem’in, gerçekleri olduğu gibi kabul edemeyip, onu 
çocukluğunda bu kadar yalnız bırakmış olan, sevgisinden mahrum bırakmış olan 
annesine ve bu ihtiyacını hayatına giren yanlış erkeklerle gidermeye çalışan kendi-
sine merhamet edemeyişi mi? Kim bilir, belki de… Belki de her şeyi olduğu gibi ka-
bullenmekle, gözlerini kaçırmadan geçmişe bakmakla, onu suçlamaktan vazgeç-
mekle kırılabilirdi o zincir. Böylece kendini gerçekten sevmek mümkün olabilirdi 
Didem için. Kendini sevdiğinde, değerli bulduğunda kendini, hayatı da sevebilir, 
okurların dehşet içinde okuduktan sonra “canavar anne” yakıştırması yapacağı bir 
üçüncü sayfa haberi olmaktan kurtulabilirdi.

Didem, Hicran Hanım, Kâmile Hanım ve Gözlerini Kaçırma romandaki diğer 
kadınlar… Sanki kuşaktan kuşağa aktarılan “yüzyıllık yalnızlık”tılar her biri.

Kırmalı Etekler / Sevinç Çokum

Kadınlık Hâlleri Üzerine Bir Roman

Sevinç Çokum’un Kırmalı Etekler romanı, adının da işaret ettiği üzere kadını, ka-
dınlık hâllerini merkeze alıyor. Roman, iki koldan ilerliyor: Yazar olan bir kadının, 
Çise’nin, edebiyat dünyasında kabul görmek, kalıcı olmak için mücadele edişi ve 
popüler kültür yanlısı medyanın onun yazar kimliğini görmezden gelişi karşısında 
duyduğu hayal kırıklıkları romanın ana izleğini oluşturur. Romanın arka fonunda 
ise yazarın geçmişinden bugüne, hayatında yer alan ve onda derin izler bırakan 
kadın portrelerini var: Annesi, teyzeleri, komşu ablalar ve teyzeler, kayınvalide-
ler, okul arkadaşları, aile dostları... Özellikle Çise’nin çoğunu çocukluk yıllarından 
tanıdığı bu hanımların şahsında; Şeraret Hanım’ın, Peyman Teyze’nin, Muaazzez 
Hanım’ın, Bedia Muavvit’e benzeyen Hediye Hanım’ın ve diğer hanımların ko-
nuşmalarında mahalle kültürünün incelikleri öyle güçlü verilmiş ki karşılıklı ko-
nuşmaların doğal akışı içinde, özellikle Şeraret Hanım’ın sık sık kullandığı, bir 
kısmını da yerine göre kendisinin uydurduğu atasözleri, bir anlamda toplumun 
açıklarını da biraz ironik, biraz hicvederek ortaya koyması açısından da dikkati 
çekiyor.

Üç yıldır yazamayan, yazarlığında bir duraklama dönemi yaşayan 58 yaşındaki 
Çise’nin içsel çatışmaları, yavaş yavaş yazmaya olan, yaşamı özel kılan değerlere 
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olan inancını yitirişi sırasında kadınlık hâllerine de farklı boyutlarda göndermeler 
yapılır romanda. Eş olan kadın, yazar kadın, ev kadınlığı, entelektüel bir aydın 
kimliğini taşıyan kadın, çalışma hayatının monotonluğunda duygusal açıdan oto-
matikleşen kadın hâlleri Çise’nin roman içinde geçmişe gidişleri, şimdiki zamana 
dönüşleri sırasında verilir. Ancak romanın sadece tek bir kişinin, Çise’nin bakış 
açısıyla ilerlemesinin monotonluğa yol açma riski de göz ardı edilmemiş. İşte ya-
zar, Çise’nin bakış açısıyla roman ilerlerken, üçüncü tekil anlatımı kullandığı sıra-
da, okura hissettirmeden, sözü doğrudan romanın kahramanı Çise’ye vererek bu 
monotonluğu kırmayı başarabilmiş. Böylece Çise’nin geçmişe dönüşleri sırasında 
eski mahalle kültürü, bu kültürün önemli bir parçası olan kadınların dünyası ele 
alınırken, bir taraftan da Çise’nin yazarlık serüveninde yol alışını seyrederiz.

Söz konusu olan kadınsa, kadının bir entelektüel olarak var oluşunu öncelikle 
kocasına kabul ettirmesi gerekiyor. Yazdıkları bile suya sabuna dokunmayan, if-
fetli bir eş olarak aile ilişkilerine leke sürmeyecek şeyler olmalı. Yani yazarken bile 
erkeğin, kocanın tahakkümünü kaleminin üzerinde hissediyor. Bir kadın yazarın 
kalemine erkeğin tahakkümü ile bir ev kadınına kocasının tahakkümü arasında 
paralellikler de kurulur.

Bütün bunlar, geçmişi hatırlayışlar ve şimdiyi yaşayışlar sırasındaki bilinçaltı-
na yerleşenlerin ona hissettirdikleri, vesveseler, saplantılar; zihnindeki kurtçuğun 
zamanla gelişip biçimlenmesiyle, sığınma arzusuyla belki, zihninin oluşturduğu 
Gröfrey, karanlıklardan çıkıp gelir. Zaman zaman Gröfrey’in “Ölric” gibi ortaya 
çıkışı ve Çise ile konuşması, Çise’nin de bir “Tutunamayan” olduğunun göstergesi 
gibidir sanki.

Mekân olarak Edirne-Karaağaç ve İstanbul arasındaki gidiş gelişler ile Çise’nin 
geçmişe gidiş gelişleri arasında ilişkinlik kurulurken, romanın hemen her bölü-
münde karşımıza çıkan “Nuh Tufanı” ile bu ilişkinlik pekiştirilmeye çalışılmış. 
Nuh Peygamber’in dışlanışı, kendiyle yaşadığı çatışma ve sonunda tufanın kopu-
şu, bir nevi hayatın kendisi ile örtüştürülüyor. Hayatın içinde de inişler çıkışlar 
vardır, bu esnada var olma mücadelesi verilir Nuh Peygamber gibi. Neticede haya-
tın kendisi devam eder her şeye rağmen. Çise’nin yazar olma mücadelesi, siyahlar 
veya kırmızılar diye etiketlenmek ve yazarlığının da bu etiketle altının çizilmesi, 
popüler kültüre yenilen edebiyatın hicvedilişi “tufan” imgesiyle anlatılır okura.

Kırmalı Etekler, usta bir yazarın kaleminden çıkışının ötesinde, kadını her 
yönden kuşatan eril tahakküme işaret etmesi açısından, özellikle günümüzde ka-
dının birey olma mücadelesine edebiyat dünyasından bir destek oluşu açısından 
da dikkatle okunması gereken bir romandır.

Savruluş / Leyla Serpil

Ortasından Hayat Geçen Bir İlk Roman

Bazı kitaplar vardır hani; kitap gibi okumazsınız onları da hayat gibi yaşarsınız. 
Zira hayat gibi bir romandır o… Avuçlardan akıp gitmiş bir hayat, su gibi okunmuş 
bir kitabın içindedir şimdi. Daha önce öykücü kimliği ile tanınan Leyla Serpil’in bu 
ilk romanı Savruluş, öyle bir kitap. Tekniğini falan boş verirsiniz; hayatı kitabın 
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içine düşürmüş bir romanı okurken hiçbir okur, o romanın tekniğine aldırmaz; 
zira ortasından hayat geçmiştir o romanın, yüreğinizi kanata kanata okursunuz. 
Yaşanmış bir hayattır anlatılan, yaşanmış ve külleri Boğaz’ın sularına savrul-
muş… Romanın başındaki o ithaf yazısı, çok şey anlatır bize: “Ayşe ve Nejla için… 
Yokluğa karışmasınlar diye…”

Sonra Can Yücel’in şiirinden epigraf olarak romanın başında yer alan dizeler: 
“Bana bir varmış de! / Bir varmış bir yokmuş deme! / İçime dokunuyor.” Zira bir 
derdi vardır yazarın, sonunun güzel biteceğini daha başından bildiğimiz bir ma-
sal değildir anlatılanlar. Yaşanmış ve Leyla Serpil’in kayıt altına aldığı, çağımızın 
postmodern oyunlarına yüz vermeden hiç, bir romana dönüşmüş.

Roman, bir annenin kızı ile birlikte, bu dünyadan gönüllü göç ediş sahnesiyle 
başlar. Selma, önce kızını, Ayça’sını yolluyordur, avutucu sözlerle, son ânına kadar 
başı kucağında, az sonra kendinin de biricik kızının yanında olacağının teselli-
siyle. Acılar bitecektir sonra, geleceğe dair endişeler. Düşkünleşmeden, kimselere 
yük olmadan, daha vakit varken, bütün hazırlıklar düşünülmüş, veda mektupları 
yollanmış; biri 33, diğeri 70 yaşında, anne kız koyun koyuna yatağa uzanmış… 
Böyle bulunurlar. Yer, New York’tur.

Romanın bundan sonrası, anne kızın cenazesini almak üzere New York’a uçan 
Selma’nın ablası Sevim’in, kardeşi Suat’ın ve New York’ta en kötü günlerinde yan-
larında olan, Selma’nın kızı gibi kollayıp meslek sahibi olmasını sağladığı Viki’nin 
hatırlayışları şeklinde ilerler. Biz bu hatırlayışlardan öğreniriz Selma’nın yaşamı-
nı. Mutsuz bir çocukluk, mutsuz bir evlilik ve engelli çocuğunu yıllarca yürütmek 
için uğraşan, bunun için Amerikalara dahi göç etmeyi göze alan mutsuz bir anne. 
Mutluluğun bir ikramiye gibi uçup geçtiği bir dönemi, gençlik yıllarını zaten bir çiğ 
damlası misali çoktan gerilerde bırakmıştır. İyi bir eğitim almıştır kolejde, iyi bir 
işi vardır. Etrafında çok sevilen, oldukça sosyal, güler yüzlü, kendine güvenli görü-
nen ve de çok güzel bir genç kız, nasıl olur da Hilmi gibi fizik olarak da -Selma’dan 
on santim kısadır- karakter olarak da -somurtan hep, sevgisini vermekte cimri, 
insanlardan hoşlanmayan- kendine uymayan birini eş olarak seçer? Çevresindeki 
hiç kimse bunu çözemediği gibi, Selma da çözemez bunun nedenini. Daha çocuğu 
yokken, Hilmi’nin kendine uygun bir eş olmadığını anladığı hâlde, ondan ayrılma-
ya cesaret edemeyişini hiçbir şekilde açıklayamaz. Bir aşk yoktur arada, kocasının 
esip gürlemeleri, zor zamanlarında ona destek çıkmayışları, ailesini hor görüşle-
ri hep sineye çekilir, nedeni bilinmeden. Sanırım “öğrenilmiş çaresizlik”, tam da 
böyle bir şey olsa gerek. Selma’nın yanında, New York’ta altı ay kadar yaşamış olan 
ablası Sevim’in gözlemleri bu konuda çok şey anlatır okura.

Öğrenilmiş çaresizlik sendromu, bir kadını, böyle bir adama bir ömür boyu 
mahkûm edebiliyor demek ki! Demek ki karısına öz saygısını kaybettiren, dünya-
sını karartan böyle erkekler, aslında dünyanın her yerinde mevcut. Dünya, Selma 
gibi daha evliliğinin en başında kocası tarafından psikolojik şiddete maruz kalan, 
ruhu zedelenen ve yıllarca bu eziyete “kader” diyerek katlanan kadınlarla dolu. 
Ama Selma’nın farkı, bu eziyetin yanında, onu teselli edebilecek sağlıklı evlâttan 
mahrum oluşu yazık ki. Kızı bir kas hastalığı yüzünden hiç yürüyememiş, zihni 
çocuk kalmış, onun iyileşmesi için bir umut olarak Amerika’ya göç edildiğinde ai-
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lesinden de uzak düşmüş.

Umut, insanı ayakta tutan bir güçtür. Onu kaybettiğinizde artık derin kuyu-
ların dibine bir yolculuk başlar ruhunuzda. Selma, kızının iyileşmesi için bütün 
umutlarını tükettiğinde, üstelik buna kendi ölümcül hastalığı da eklendiğinde, ar-
tık o kuyunun içine yuvarlanmaya başlamıştır. Giderken arkada bir düşkün çocuk 
bırakmak, bir annenin en büyük kâbusu olsa gerek. Kimsenin böyle bir evlâda 
annesi kadar şefkatle yaklaşamayacağını bilir çünkü. Peki çözüm? Bazen çözüm, o 
kadar kolay değildir, karar vermek o kadar kolay değildir.

Savruluş romanı, tekniğindeki ufak tefek aksaklıklara rağmen, başına gelen 
onca felâketi dirençle kabullenen ve yiğitçe savaşan, saygı duyulacak bir kadını 
anlattığı için okunmalı ve bu kadına, bu kadınlara, Selmalara, Ayşelere, Nejlalara, 
yazarın söylediği gibi, yokluğa karışmasınlar diye selâm yollamalı.

Kendi Gecesinde / İnci Aral

İçindeki Ben’le Yüzleşmek

İnci Aral’ın yıllar evvel ses getiren üçlemesi “Yeni Yalan Zamanlar” içinde yer alan 
Safran Sarı romanını okuyanlar hatırlayacaklardır Hayati karakterini. Tarihî eser 
kaçakçısı Niyazi Bey’in ortağı olan bu yan karakter, Kendi Gecesinde’nin ana ka-
rakterine dönüşmüş. Hayati karakteri, yine aynı üçlemede yer alan Yeşil romanını 
okuyanların hatırlayacakları gibi, Niyazi Bey’in yeğeni Melike ile de kısa bir bir-
liktelik yaşamıştı.

Kendi Gecesinde romanı, “Yeni Yalan Zamanlar” üçlemesinin devamı olma-
makla birlikte, bir yan karaktere yeniden hayat üfleyerek, onu öne çıkarması ile bu 
üçlemenin devamı olarak da okunabilecek, dili akıcı, konusu sürükleyici, zaman 
sıçramaları yapılarak yazılmış, iyi bir roman.

Roman, 6 Mart 2011 tarihinde, yani Hayati’nin 40. doğum gününde başlar. 
Onun Kara’ya seslenişine tanık oluruz ilk sayfalarda. Sonra anlarız ki Kara, aslında 
Hayati’nin içinde yaşattığı, çocukluğundan itibaren var olan, ikinci ben’idir. Kara 
için kahramanımızın kirlenmemiş yanıdır diyebiliriz. İnci Aral, başka romanların-
da da karakterlerinin kişiliklerindeki bölünmüşlüğü, onlara verdiği farklı isimlerle 
okura göstermeye çalışmıştır. Kendi Gecesinde romanında babasının ona hitabın-
da kullandığı Hayati, annesinin verdiği isimle Hayal Ali ve zamanla oluşan ismi 
Hayali, kahramanımızın kişiliğinde oluşan bölünmelerin göstergesi gibidir. Kara 
ise onun çocukluğundan itibaren merak sardığı gölge oyunundaki Karagöz’ün 
oğlu’nun bir anlamda kendi kişiliğine dönüşmüş, dünya çirkefi içinde onun temiz 
kalmasını sağlamış hâlidir. Roman boyunca Hacivat ile Karagöz, bu gölge oyunu, 
kahramanımızın vicdanını, zihnini, yüreğini bir gölge gibi takip eder.

Aslında bu gölge oyununu bir çocuk oyunu olmanın ötesinde, toplumsal ak-
saklıkları hicveden bir araç olarak görür kahramanımız. Bir yetişkin olduğunda 
bile hâlâ ondan vazgeçemeyişi, hatta roman boyunca Hacivat ile Karagöz karak-
terlerini modernize ederek sahne oyununa dönüştürme hayali, onun bu görüşü-
nün göstergesi olarak açıklanabilir. Romanın sonunda bu hayalini gerçekleştir-
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mesi ise çocukluğundan itibaren bir türlü dolduramadığı içindeki o boşluğun da 
kapanmasını sağlıyor. Böylece Hegel’in “insan gecedir” fikrinden yola çıkarsak, bu 
gecenin de aydınlatılmasıdır Hayati’nin içindeki Kara’nın dışarıya çıkması, diğer 
bütün kişiliklerini bastırarak onun vicdanı ile barışmasını sağlaması. Kuşkusuz 
sanatın iyileştirici bir gücü de vardır. Bu güç, annesi onu daha sekiz yaşındayken, 
âşık olduğu bir erkek uğruna terk ettiğinde açılan ve kırk yaşına kadar kanamaya 
devam eden yaraların da onarılmasını sağlar.

Kendi Gecesinde romanı için, bir aşk romanı diyemeyiz. Ama romanın içinde 
aşkın sorgulanması da dikkati çekiyor. Zira Hayati, onu aşkını yaşamak uğruna 
daha sekiz yaşındayken terk eden ve sonra da sefil bir hayat yaşamaya mahkûm 
olan annesinin düştüğü durumu yıllar içinde görmüştür. Aşkın cinsel arzu ile bu 
birlikteliği sevgiyi kapı dışarı ediyor. Oysa sadece arzuya teslim edildiğinde aşk, 
insanları sefalete sürükleyebiliyor, Hayati’nin güzel annesi Yurdanur’un düştüğü 
duruma baktığınızda. Bu yüzden Hayati de aşkın bir saplantı olduğuna, insanı 
düşkün hâle getireceğine inanarak, bu hastalığa yakalanmaktan, böyle bir zafiyete 
düşmekten hep korkuyor.

İnci Aral, bütün romanlarında insanların cinsel kimliklerini irdeleyen cesur 
bir yazar olmuştur. Cinselliğin insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu 
hemen her romanında hissettirmiş, toplumun farklı kesimlerinde, farklı şekiller-
de bastırılsa dahi, yadsınamayacağını savunmuştur. Bu romanında da Hayati’nin 
karmaşık cinsel kimliğinin altını çiziyor. Ancak, cinsel eğilimlerin insan doğasın-
dan kaynaklanan farklı hâllerini verirken, bu romanında cinsel kimlik bunalım-
larını, taşkınlıklarını ve çatışmalarını sanki diğer romanlarından biraz daha fazla 
öne çıkarmış gibi. Belki de bunu, insan doğasında var olan ve kimselerle paylaşıla-
madığından, bir gece gibi insanın ruhuna örtü yaptığı o karanlık tarafı göstermek 
adına yapmıştır.

Roman boyunca değişen toplumun insanı zihinsel erozyona uğratan gücünü 
de gözler önüne seren yazar, özellikle bunu Hayati’nin 70’li yıllarda yaşadığı ço-
cukluğunu, 80’lerdeki ergenlik sancılarını, 90’lı yıllardaki gençliğini verirken yap-
maya çalışmış. Çocukluğunun İstanbul’unu, askerliğini yaparken yaşadığı Doğu 
gerçeğini ve romanın şimdiki zamanını kapsayan Londra’yı, kahramanın hayatı 
üzerinden, değişen, değişirken yozlaşan anlayışlar, küreselleşmenin getirdiği ser-
mayenin bireyi ezen gücünü göstererek yapıyor.

Kendi Gecesinde romanı, insanın kendi içindeki gece ile yüzleşmesini sağlama-
ya çalışan, kahramanın hayatının üzerinden kişisel hesaplaşmaların dökümünün 
de yapıldığı cesur bir roman. Bu kadar cesur bir romanı, kendi gecesiyle yüzleşme-
ye hazır olanlar tercih edebilecektir ancak.

Yaz / Kürşat Başar

Melodram Kıvamında Bir Aşkın Hikâyesi

Romantik bir aşk hikâyesi Yaz. Biraz “love story” tadında bir melodram: Esrarengiz 
tavırlarıyla ilgi çeken farklı bir genç kız ve hayatı tanımamış bir delikanlının, 
Murat ile Emel’in aşkları.
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Bir yaz günü, daha lisede okurken başlar bu aşk; Emel’in İngiltere’ye gidişi, 
ancak yaz tatillerinde dönüşü ile inişli çıkışlı devam eder. Sonunda evlenseler bile, 
Emel’in ölümü ile yarım kalan bir aşk, bu aşkın mucizesi bir kız evlât var, anne-
sine benzeyen ve adı da Emel olan. Romanın bu melodram havasına arka fonda 
yetmişli yıllara damgasını vuran Kıbrıs sorunu, adaya Türk askeri çıkmadan önce 
yaşanan acılar eşlik eder. Zaten roman, Murat’ın daha çok küçükken Kıbrıs’ta ya-
şadığı bu anılarıyla başlar. Bir belgesele de konu olan otobüsün sabah Rum bölge-
sine Türk işçileri taşıması ve bu otobüsün içindeki on bir kişiyle beraber ortadan 
kaybolması olayı, romanın kurgusu içine yerleştirilmiştir. İşte Murat’ın babası da 
o otobüste yer alan kişilerden biridir. Böylece gerçek bir olaydan yola çıkılarak 
oluşturulmuş bir kurgu ile karşı karşıya geliriz. Ancak romanda aslâ nefret söy-
lemlerine yer vermemiş yazar, Emel ile Murat’ın aşklarının önüne geçirmemiş bu 
olayı. Sadece fırsat bulduğunda kötülüğün, her ortamda, her mekânda yeşerebi-
leceğini, insanın sahip olduğu hırs yüzünden şekil değiştirerek devam edeceğini 
vurgulamaya çalışmış bu olayla.

Romana isim olarak seçilen “yaz” kelimesi, çift anlamlı kullanılmış. Murat’la 
Emel’in kaderini belirleyen o yaz mevsimine ve Murat’ın tüm yaşananların kalıcı 
olması için yazıyı aracı kılarak bir romana dönüştürmesine göndermeler yapıyor 
bu kelime.

Sade bir anlatım, geçmişle şimdi arasında gidip gelmeler, romanı okunur kılsa 
da, özellikle Emel’in esrarengiz hâlleri ve bununla bağlantılı olarak aşk üzerine 
söylenenler sık sık tekrar edilirken, sanki farklı kelimelerle aynı şeyler anlatılıyor-
muş hissine kapılabiliyor okuyucu.

Roman bittiğinde ne Emel, ne Murat ne de onların aşkı; bunca acıyı taşıyama-
yıp içine çekilen, kitaplara sığınan, sonunda da intiharı seçen Murat’ın amcası ka-
lıyor belleğimde. Demek ki Yaz romanının en güçlü karakteri, bu yan karaktermiş.

9.75 Santimetrekare / Mehmet Eroğlu

Yaralı Bir Roman

İçinde yoğun olarak melodram barındıran bir başka roman. Ancak Mehmet Eroğlu, 
bu melodramın, romanın ruhunu ele geçirmesine izin vermemiş. Kahramanının 
yüzündeki yaranın ölçüsünden ismini alan 9.75 Santimetrekare romanı, klâsik bir 
melodramla üstkurmacayı birleştirmeyi başarabilmiş, insani değerlerin de altını 
çizebilen güçlü bir roman.

Alkol bağımlısı bir babanın eşini öldürüşü, sahipsiz kalan iki yaşındaki bir ço-
cuğun yetimhanede büyümek zorunda kalışı, çocuktaki anne eksikliği, sevgi aç-
lığı, bu açlığın yol açtığı yaraların iyileşememesi ve çocuğun bütün bir hayatını 
olumsuz yönde etkilemesi, romanın melodram kısmıdır. Hatta romanın sonunda 
beynindeki tümörden kurtulmak için ameliyat olmayı reddedişi, sevdiği kadından 
uzaklaşıp, ondan vazgeçmiş gibi göstererek kendini, ölmek için çocukluğunun geç-
tiği yere gidişi dahi bu melodrama yakışır sahnelerdir. Ancak romanın içinde kah-
ramanın yazdığı romanın da yer alıyor oluşu, okurun zaman zaman bu romanın 
içine çekilmesi ve asıl romanın içinde yer alan bu iç roman vasıtası ile zaman sıç-
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ramaları yapılarak kahramanın askerliğini yaptığı 1990’lı yıllardaki terör olayları-
nın yaşandığı Doğu’ya gidişler, bu melodramı dengeliyor, romanı usta bir yazarın 
elinde trajedinin tuzağına düşmekten kurtarıyor.

Ayrıca romanın içinde çeşitli göndermeler de bulunur: Ahmet’in babasının is-
minin İsa ve annesinin de Meryem oluşu, Ahmet’in beynindeki tümör ile Oğuz 
Atay’a gönderme yapılışı veya Ahmet’in ismini “Ruhu Bereli” koymayı düşündüğü 
iç romandaki çocuk kahraman Zinar’ın adının Türkçe karşılığının “Kaya” oluşu 
üzerinde ısrarla duruluşu, üstelik Ahmet’in kendi çocukluğu ile Zinar arasında 
özdeşlik kuruşu pek çok göndermeleri de beraberinde getirir. Romanın arka fo-
nunda yer alan “gezi olayları” ise romanın gidişatını yönlendirmemekle beraber, 
insani ilişkilerin altını çizmesi açısından önemlidir.

Deliduman / Emrah Serbes

Gezi Olaylarını Kayıt Altına Alan Bir Roman

Romanın merkezinde bulunan Çağlar’ın 17 yaşında olduğuna bakıp da sadece bir 
gençlik romanı sanılmasın Deliduman. Belediye başkanı üçkâğıtçı bir dayı, tapuda 
memur, zayıf kişilikli annesi, yedi yıl önce onları terk eden ateist babası, ona ölü-
müne sadık arkadaşı Mikrop Cengiz, öleli çok olmasına rağmen sözleriyle Çağlar’ı 
hâlâ etkileyen bilge dedesi, unutamadığı eski sevgilisi Çisem, belediyenin kadro-
sunda çalışan, uzaktan akraba son derece saf Ayı Tufan Abi ve dünyaları değişme-
yeceği dokuz yaşındaki kız kardeşi Çiğdem ile küçük bir kıyı kasabasına kocaman 
bir dünyayı sığdırabilmeyi başarmış, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği 
bir roman Deliduman. Emrah Serbes, sanki hiç de ince ayar yapmamış gibi, geli-
şigüzel, öylesine birkaç fırça darbesiyle sanki, bunca insanı, öyle güçlü şahsiyete 
bürümüş, özel kişilikler hâline getirmiş ki roman bittiğinde neredeyse yürek atış-
larını dahi duyabileceğiniz kadar yakınlaştığınızı hissediyorsunuz onlara.

Gezi olayları ise romanda siyasi bir atmosfer yaratmaktan ziyade, hayata dire-
nişi simgeler nitelikte.

Deliduman romanını iki bölüme ayırmak mümkün: Çağlar’ın doğup büyüdü-
ğü kıyı kasabasında o yaz başı yaşadıkları, kız kardeşine dair hayaller, hayatının 
merkezine aldığı 9 yaşındaki Çiğdem’in hayallerini gerçekleştirebilmek adına mü-
cadelesi ve yaşanan bir dolu talihsizlikler, hayal kırıklıkları romanın ilk bölümünü 
oluşturur. Çağlar’ın en yakın arkadaşı Mikrop’un Çiğdem’i hayallerine kavuştur-
mak üzere İstanbul’a kaçırması üzerine, Çağlar’ın da Taksim’e gelerek onları ara-
ması sırasında farkına varmadan gezi olaylarına dahil oluşu, daha sonra bu dire-
nişin, onun hayata direnişi ile bütünleşmesi, romanın ikinci bölümünü oluşturur.

Onca mutsuzluğun, sevgisizliğin içinde, hayatını anlamlandırabilmek için 17 
yaşındaki bu genç, hem kendine, hem de kız kardeşi Çiğdem’e hayal kırıklıkları-
na rağmen bir hayat kurmaya çalışır. Aslında gezi olaylarından ziyade, bir gencin 
hayata direnişini simgeler bu romandaki gezi olayları. Gezi, sadece bu direnişin 
somutlaşmış biçimidir.

Temposunu hiç düşürmeyen, çok konuşkan; ama gevezeliğe de izin vermeyen, 
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zihinleri yormaktan ziyade coşturan bir anlatım; sık sık argoya ve küfürlere baş-
vursa dahi insanı rahatsız etmekten ziyade, gülümseten bir dil. Sanki okumuyor-
sunuz da biri size başından geçenleri bizzat kendi ile dalga geçerek, hüzünlerini 
bal eyleyerek anlatıyor. Dalgacı, hüzünlü, çaresiz, umutlu, inatçı, zaman zaman 
fütursuz, isyankâr, dünyaya söyleyecek çok sözü olan, itiraz eden, ama en çok da 
sevgi dolu o sesi zihninizde değil de yüreğinizde hissediyorsunuz. Üstelik yan ka-
rakterler de Çağlar kadar güçlü çizilmiş romanda. Sadece birkaç defa karşınıza 
çıkan Ayı Tufan Abi bile şahsına münhasır o saflığı ile belediye başkanı dayısı 
üçkâğıtçılığı ile arkadaşı Mikrop Cengiz, sadakati ile öyle güçlü çizilmiş karakter-
ler ki yürek atışlarını duyabiliyorsunuz her birinin.

Roman bittiğinde, uzun zamandır hissetmediğim o duygu çöreklendi içime: 
Sanki çok sevdiğim ve bir süreliğine misafir ettiğim kişileri uğurladım gönül evim-
den, boşlukta kaldım sanki birden, elimden düşürmediğim kitapta, iki gün içinde 
nasıl da alışmışım onlara, bir şaşkınlık, bir hüzün.

Kargaların Çığlığı / Osman Aysu

Beklentilere Cevap Veren Bir Polisiye

Polisiye gerilim türünü sevenleri hayal kırıklığına uğratmayacak, beklentileri kar-
şılayacak, şablona uygun bir roman: Esrarengiz bir mektupla bir gazetecinin maf-
ya / uyuşturucu trafiğinin içine dahil oluşu, acımasız; ama genç ve çok güzel bir 
hanım ağa, aşiret / mafya bağlantısı, içine cinselliğin de serpiştirildiği bir aksiyon, 
idealize edilen tipler. Hemen bütün polisiye gerilim romanlarının özelliği, aksiyo-
nun zirvede tutulması adına, karakterlerin derinleştirilememesi, kahramanların 
tip olmanın ötesine geçememesi, Kargaların Çığlığı romanında da söz konusu. 
Meraklı gazeteci, idealist polis, acımasız mafya babası gibi kalıplaşmış tiplerle ve 
aksiyon filmlerine özgü alışılmış diyaloglarla, klâsik, kalıplaşmış polisiyenin özel-
liğini sürdürmekle yetinmiş olan 234 sayfalık bu roman, polisiye gerilim türüne 
yeni şeyler katamamışsa da okuyucusunun beklentilerini karşılayacak ölçüde he-
yecan ve gerilim yaratmayı başarabiliyor.

Nisan / Fatma Akerson

Ölümü Öldürmek Üzerine Bir Roman

Nisan, edebiyatbilimi üzerine kitaplar da yazmış ve üniversitede dersler veren 
Profesör Fatma Akerson’un ilk romanı. Edebiyatbilimi üzerine uzman bir yazarın, 
hem metin odaklı, hem de yazar odaklı olarak incelenebilecek bu kitabı, edebiyat 
kuramları üzerine yazdıklarına da örnek teşkil edebilecek nitelikte ve bilinçte bir 
roman olmuş. Belki de bu yıl okuduğum en tuhaf roman diyebilirim Nisan için. 
Büyülügerçekliğin, üstkurmacanın, fantastiğin, metinlerarasılığın iç içe geçtiği, 
okuru varoluş üzerine düşünmeye zorlayan yoğun bir roman.

16 yaşında bir genç kız, hayatına anlam katmak için bir öyküsü olsun isterken 
yaşadığı aşkı, bu öykünün çerçevesi hâline getirerek, içine yeni maceralar yerleş-
tirmeye çalışırsa neler olur? Hayatın sıradanlığına katlanamayan Nisan, daha o 
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yaşta bu dünyanın ölümlü olduğunu hissetmişken bunu değiştirmeyi arzuluyor 
şiddetle. Gılgamış gibi, Şehrazat gibi dünyaya adı kazınsın istiyor. Edebiyat bunun 
için bir araçtır sadece. Hatta aşk dahi. “(…) çarpıcı ve kalıcı bir kayıt istiyordum, 
kendime özgü bir kayıt olmalıydı bu. Ama neyi kaydedecektim? Bunun için bir 
öykü kurmalıydım, sonradan başka şeyleri de içine yerleştirebileceğim bir başlan-
gıç öyküm olmalıydı. Kısacası başımdan bir şeyler geçmeliydi” (s. 49)

Aşk ki üzerine yazılmayı en çok hak edendir. Nisan’ın (bu ismin dahi bir kur-
maca olduğunun altı çizilir) 1. bölümde Ayhan’la, 2. bölümde Omar’la ve 3. bö-
lümde mavi gözlü adamla yaşadıkları, aslında sıradanlığın pençesine düşmekten 
duyulan korkuların simgesel göstergesi gibidir. Ölümü dışlamak, yaşamı kalıcı kıl-
mak arzusunu, Gılgamış’tan bu yana insanoğlunun yapmaya çalıştığı şeyi gerçek-
leştirmek ister Nisan da. Onun ölümü öldürmeye çalışmasını; Gılgamış’a, Bin Bir 
Gece Masalları’nın Şehrazat’ına göndermeler yaparak, Nisan’la bu mitos ve ma-
sal kahramanları arasında özdeşlik kurarak yapar yazar. Üstelik sadece Nisan’ın 
geçirdiği süreçle bu mitos ve masalda altı çizilen insan psikolojisinin evrelerinin 
uyumuna dikkat çekmekle kalmaz yazar; Hiroşima Sevgilim, Serseri Âşıklar film-
leri gibi ve kitapta yer alan fotoğraflar gibi edebiyatın dışında, görsel malzemenin 
kullanılması dahi, hepsi de bir edebiyatbilimcisi olan yazarın bu gerçeğe dikkat 
çekmek adına bilinçli tercihidir. “Anlatıcı ya da Şehrazat ya da Gılgamış, uzaya 
bırakılan ve yok olmaya direnen işaretler üretiyorlar. Oysa gerçekte Şehriyar’ın 
yok ettiği, Hiroşima’nın yok ettiği, nelerin nelerin yok ettiği yüz binlerce genç kız 
var, işaretlerin genellemesi içinde eriyip giden. Ben neden yok edilmek istemi-
yordum?” (s. 38) Ancak sıradanlaşmaktan kurtulmak isterken, dünyada kalıcı 
bir iz bırakmak için verilen mücadele sonucu insanın hayattan koptuğunun da 
altı çizilir romanda. Yazar, bu kopukluğun, Nisan’ı -elbette Nisan’ın temsil ettiği 
insanlığı- anlamsız bir dünyaya ittiğini, mutsuz ettiğini, kendini gerçek hayattan 
soyutlamanın bedelinin ağır olduğunu da hissettirmek ister bir taraftan. “O kalıcı 
işaretin bedeli öldürücü. Vazgeç kendi işaretini bırakmaktan, takıl başkalarının 
öykülerine…” (s. 49) Ve öyle bir an gelir ki artık mücadelenin anlamsızlığını kavra-
yan Nisan, sıradan bir hayatı kabullenmek zorunda kalır. “Artık çerçeve öykü falan 
istemiyorum. Sonunda yaşama değmek istiyorum, edebiyatın şaşırtıcılığından çı-
kıp yaşamın şaşırtıcılığına geçmek…” (s. 159)

Zaten yazar kişi, yaşamak istediklerini yaşayamadığı için, bunları yazdıklarıyla 
nesnelleştiren, böylece “yaşayamadığı hayattan intikam alan” kişi değil midir?

Nisan, burada sözün uzamaması adına pek çoğundan söz etmediğim yüksek 
edebiyat ürünleri ile paralellik kurularak okunduğunda daha çok zevk alınabile-
cek, güçlü bir anlatıma sahip, kurgusu ustaca yapılmış bir roman. Umarım 2014 
yılının en iyi romanlarından biri olan Nisan, popüler romanların arasında kaybo-
lup gitmez, yıllar içinde hak ettiği değeri kazanır. Bu, aynı zamanda Türk edebiyatı 
adına da bir kazanç olacaktır.
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Ölü Reşat / Aslı Tohumcu

Geveze Bir Roman

Ölü Reşat, tamamen mizahın ağır bastığı, absürdün öne çıktığı bir roman. 
Doğarken bir başkasının -Reşat’ın- sırasını çalan, bu yüzden hayatı boyunca başı 
kazalardan belâlardan kurtulamayan, Reşat’ın ruhunun musallat olduğu Adnan’ın 
hikâyesi. Tek bir insan ömrüne sığamayacak kadar çok şeyi Adnan’ın hayatına 
sığdırmaya çalışırken yazar, aceleciliğini romanın diline de yansıtmış. Ancak her 
okur, anlatımdaki bu telâşı sevmeyebilir. Zira insanı yoran bir tarafı da var Ölü 
Reşat romanının, bu telâşlı anlatımdan ve uzun cümlelerinden dolayı bir süre son-
ra dikkatiniz dağılabiliyor.

Eğer yazarın okurla paylaşacak bir derdi varsa derinlerinde, absürt anlatıyı ye-
rinde bir tercih kabul edebiliriz. Ama sırf mizahın esnekliğini artırmak içinse, ab-
sürt anlatının bir gevezeliğe dönüşme riski de vardır. İlle de bir ustayla akrabalık 
kurmak gerekirse, Aslı Tohumcu’nun tercih ettiği bu dil ile Latife Tekin’in Sevgili 
Arsız Ölüm romanının dili arasında bir kan bağı kurulabilir.

Yazarın yazma aşamasını romanın bir parçası hâline getirmesi, böylece yaza-
rın, yazar kimliği ile de romanın içinde yer alması, ayrıca romandaki kahramanlar 
kadar Bursa’nın da bir roman kahramanına dönüştürülmeye çalışılması romanın 
dikkat çeken diğer tarafları.

Kuvayi Milliye’nin Hazinesi / Metin Savaş

Yozlaşmaya Absürt Yaklaşan Tezli Bir Roman

Metin Savaş, yaşadığı şehir Balıkesir’i, sadece Kuvayi Milliye’nin Hazinesi roma-
nında değil, neredeyse bütün romanlarında gizli bir kahramana dönüştürmüş, 
usta bir yazardır.

Kuvayi Milliye’nin Hazinesi romanının ismine ve kitabın kapağındaki fotoğra-
fa bakarak, bu romanın tarihî bir roman olduğunu zannetmeyin. İki binli yıllarda 
geçen, çağımızın tüketim çılgınlığına, medyanın dejenerasyona çanak tutan tutu-
muna, gençliğin sıradanlaşan değerlerine göndermelerde bulunan, hem de bunu 
mizahi bir dil kullanarak, hiciv ile absürdü iç içe geçirerek yapan güçlü bir roman 
var karşımızda.

Her şey 24 yaşındaki Ebesiz Doğan’ın istihbaratçı olduğu söylentisini, muzip 
bir arkadaşının Balıkesir’e yayması ile başlar. İletişim fakültesi mezunu olması-
na rağmen, doğru dürüst bir işi olmayan, o yüzden muhasebeci babasına yardım 
ederek, haftada 150 lira harçlık alan biriyken, bütün şehre yayılan bu yalan ha-
ber yüzünden hayatı değişir. Önce gece yarısı gelen kasketli ve yaralı bir adamın 
ona teslim ettiği flaşbellek, ardından sürekli tuhaf bir kılıkla dolaşan Benli Bahri 
ile tanışması, elinden tokmağını bırakmayan Deli Gücük’ün, ana sınıfı öğretmeni 
Özlem’in, Mega Star yarışması birincisi Gamze Şirin’in, fakir bir üniversite öğren-
cisi olan Ütelek’in hayatına girmesi, kendi hâlinde yaşayan, sıradan bir gençken, 
Ebesiz Doğan’ı “seçilmiş” kişiye dönüştürür. İşte bundan sonra romanda olaylar 
zinciri birbirini takip eder.
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1 Ocak 1912 tarihinde başlayan ve Temmuz sonlarına kadar devam eden kur-
gusal zamanda, yaşanan olumlu ve olumsuz olaylar, Ebesiz Doğan’ın hayatını ta-
mamen değiştirirken, aynı zamanda onun rüştünü ispat ederek olgunlaşmasına 
da vesile olacaktır.

496 sayfalık roman boyunca adından sıkça söz edilen ve peşine düşülen Kuvayi 
Milliye’nin hazinesinin ne olduğu veya ne olmadığı da aslında bir muammadır. 
Geçmişte böyle bir hazinenin var olduğu ve Balıkesir’in bir yerlerinde saklı olduğu 
söylense de ve Ebesiz Doğan, onu aramayı roman boyunca sürdürse de zaman 
zaman bu hazinenin bir ruh, bir bilinç olduğu fikri de fısıldanır okura. Yine de bu 
kitap için tarihî roman diyemeyiz. Çünkü bütün bu tarihî içerik, daha ziyade, ça-
ğımızdaki dejenerasyonun altını çizmek adına bir vasıta olmak üzere kullanılmış-
tır. Nedir çağımızı yozlaştıran bu değer(sizlik)ler? Özellikle gençliği eline geçirmiş 
olan medyatik yozlaşmadan başlamalı. Zira bu yozlaşma, beraberinde başka pek 
çok dejenereliği de getiriyor. Tüketim çılgınlığı, incir çekirdeğini doldurmadığı 
hâlde gündemi meşgul eden meselelerle oyalanış, reklâm ve markalaşmanın gücü, 
sahte kahramanlara duyulan ihtiyaç… Tüm bunların karakter olarak karşılıkları 
da yer alır romanın içinde. Medya patronu Deniz Bey’in odasına gelen tüm konuk-
larına sallama çay ikramı ile özellikle televizyon dünyasına yapılan eleştirel içerikli 
göndermeler, Gamze Şirin’in Mega Star şarkı yarışmasına katılarak edindiği şöh-
retle bir markaya dönüşmesi, Gamze Şirin’i kötü yola düşmekten kurtaran Deli 
Gücük’ün elindeki tokmağın “Tokmaklı Gençlik Hareketi”ni başlatması ve genç-
liği peşinden sürüklemesi, Ebesiz Doğan’ın Çin malı elektrikli bir cezvede ısıttı-
ğı su ile bir böceği haşladığını itiraf etmesi üzerine, olayın saptırılarak gençlerin 
Çin mallarını boykot etmeye kadar vardırması gibi ülke gündemini kısa süreliğine 
meşgul ederek zaman kaybına ve bilinç tutulmasına vesile olan ve gerçek hayatta 
karşılığı da olan bu simgesel pek çok absürt şey, romanın içine yerleştirilmiş. Ama 
oldukça kalabalık bir kadroya sahip olduğundan belki, romandaki karakterlerden 
Refih Bey, kurgunun içinde romanın ana damarına yeterince güçlü bağlanamamış 
sanki. Romanda tüketim çılgınlığının bir karşılığı olarak yer alan Ebesiz Doğan’ın 
elli yaşındaki bu memur emeklisi kuzeni, ancak ikincil karakterlerden Özlem vası-
tası ile romanın içinde tutunabilmiştir.

Kuvai Milliye’nin Hazinesi romanında kurgu ve gerçek, absürdün imkânları 
kullanılarak ustaca iç içe geçirilmiştir. Romanın aslında bir kurgusal oyun oldu-
ğunun zaman zaman altının çizilmesi, yazar Metin Savaş’ın da kendini bir yan 
karaktere dönüştürerek kurgunun içine yerleştirmesi ile romanda âdeta oyunun 
içinde bir oyun kurulmuş, böylece postmodernizmin sağladığı özgürlükten de fay-
dalanılmıştır. Özellikle roman kahramanlarının geçmişleri hakkında okurun bil-
gilendirildiği bölümlerde, hikâyenin içinden yeni bir hikâye oluşturulması, daha 
ziyade anlatının ağır bastığı bir masal atmosferinin yaratılması da roman dilini 
zenginleştirmesi açısından yerinde bir tercih olmuş. Günümüzdeki pek çok yazar 
gibi her şeye hâkim anlatıdan uzak duran Metin Savaş, anlatılanı kahramanların 
gözüyle sınırlarken, dildeki monotonluğu kırmak için üçüncü tekil anlatı ile birinci 
tekil anlatıyı da iç içe geçirmiş. Böylece kahraman, kalemi yazarın elinden okura 
hiç fark ettirmeden aktararak, kendi kaderine sahip çıkıyor, müdahale ediyor san-
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ki. Aslında acemi bir yazarın elinde bir risk kabul edilebilecek, romanın hem bir 
kurgu olduğunu hatırlatıp hem de gerçek karakterler kullanarak zihinleri bulan-
dırabilecek böyle karmaşık bir anlatıyı Metin Savaş, öyle ustaca işlemiş ki onun 
bu başarısı karşısında şapka çıkarmalı. Ve keşke diyorum ardından; yazar, tarihî 
roman izlenimi uyandırmayacak, daha farklı bir isim ve kapak tercih etseydi bu 
roman için.

Geleceği Elinden Alınan Adam / Sefa Kaplan

Farklı Bir Oğuz Atay Biyografisi

Sefa Kaplan, geçen yıl Tanpınar’ı anlattığı Geç Kalan Adam kitabı ile biyografi-
ye farklı bir bakış açısı getirmiş, biyografilerde hiç de alışık olmadığımız pastiche 
(pastiş) tekniğini denemiştir. Biçimsel bir taklide dayanan, başka bir yazarın tar-
zını, söylem özelliklerini kullanarak yeni bir eser meydana getirmeye dayanan bu 
tekniği, Sefa Kaplan Oğuz Atay’ın biyografisini yazdığı Geleceği Elinden Alınan 
Adam’da da kullanmış, böylece farklı bir Oğuz Atay biyografisi oluşturmuştur.

Her ne kadar kitabın kapağında, sadece “biyografi” diye yazıyor olsa da, aslın-
da Geleceği Elinden Alınan Adam, çok titiz bir kurgunun içine yerleştirilmiş bir 
Oğuz Atay portresi çizen, “biyografik roman” sıfatıyla anılmayı hak eden bir kitap.

Kitap, Oğuz Atay’ın ölümünden bir yıl önce, 1976 yılında, beyninde tümör ol-
duğunun tespiti üzerine, onun ameliyat edileceği gün başlayarak, geriye gidişler 
hâlinde devam eder. Nasıl ki Sefa Kaplan, Tanpınar’ın biyografisini yazarken, 
pastiş tekniğini kullanarak onun üslûbunu ödünç alıp, bakış açısını kullandıysa, 
Geleceği Elinden Alınan Adam’da da Oğuz Atay’ın kitaplarında hemen dikkati 
çeken ironiyi kullanarak, onun romanlarındaki atmosferi oluşturmaya çalışmış. 
Bu arada Sefa Kaplan, Oğuz Atay’ın hayatında yer alan kişilere yer verirken kita-
bında, onun roman kahramanlarına da bu biyografinin içinde yer vererek, hatta 
kitabın sonunda bu kahramanları bir akşam yemeğinde birleştirerek, bu ironiyi 
sonuna kadar devam ettirmiş. Hüsamettin Tambay, Turgut Özben, Selim Işık gibi 
kahramanların yanında Tutunamayanlar romanında Turgut Özben’in iç sesi olan 
Olric’le Oğuz Atay arasında bu kitabın bölümlerinde zaman zaman karşılıklı iç di-
yaloglar oluşturması ve ardından sözü diğer roman kahramanlarına da getirmesi, 
üstelik yazarın romanlarından, günlüklerinden alıntıların da kitapta yer alması, 
Geleceği Elinden Alınan Adam kitabını okumak isteyen okurlara, öncelikle Oğuz 
Atay’ın eserlerini okumak gerektiği mesajını da veriyor.

Geleceği Elinden Alınan Adam, Oğuz Atay’ın ölümüne yakın bir tarihten baş-
layarak, geriye dönüşler hâlinde ilerleyen; onun çocukluğuna, gençliğine, üniver-
site yıllarındaki can sıkıntılarına, hayal kırıklıklarına ve daha sonraki yıllarda gir-
diği edebi çevrelerde yaşadığı fikir çatışmalarına kadar pek çok detaya dokunarak, 
Oğuz Atay’ın bakış açısından, onun eserlerinde oluşturduğu atmosferin derinlik-
lerinden yol alarak ilerleyen başarılı bir biyografik romandır.
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Vezir / Mürsel Gündoğdu

Bir Biyografiden Büyük Selçuklu Tarihini Okumak

Klâsik bir biyografik roman diyebiliriz Vezir romanı için. Tarihte eşine pek az 
rastlanan bir kişinin, ünlü Siyasetname’nin yazarı Nizamülmülk’ün hayatını konu 
eder.

Yazar Mürsel Gündoğdu’nun onu, “Kalemi kılıçtan keskin Selçuklu veziri” diye 
tanımlaması boşuna değildir. Vezir romanını bitirdiğinizde onun yirmi dokuz yıl-
lık vezirlik hayatında hem Selçuklu Devleti için, hem de bilim adına ne büyük işler 
yaptığını görüyor, hayran olmadan edemiyorsunuz.

Kuşkusuz biyografik romanların hazırlık aşaması, bilgiye ulaşma, bu bilgiyi bir 
kurgunun içinde yoğurup gerçeğe sadık kalınarak roman formuna getirmek çok 
zahmetli bir iş. Hele yazar, böyle bir romanda yararlandığı kaynakları kitabının 
sonunda okuruyla paylaştıysa bir de bu açık yürekliliğe minnet duymalı.

Mürsel Gündoğdu’nun Vezir romanı, kitabın sonundaki kaynakçadan da 
anlaşılacağı üzere çok zengin bir araştırmanın neticesinde yazılmış, başarılı bir 
kurguyla desteklenmiş iyi bir biyografik roman. Bu romanı okuduğunuzda sade-
ce önemli bir vezirin hayatını öğrenmekle kalmıyor, Büyük Selçuklu Devleti’nin 
büyürken nasıl bir yol izlediğini, bu muhteşem Türk devletinin de inişli çıkışlı ma-
cerasını öğreniyorsunuz.

1018-1092 yılları arasında yaşayan Nizamülmülk, yetmiş dört yıllık ömrüne 
Vezir romanında da okuduğumuz üzere, birkaç kişinin ömrünü sığdırabilmiş, ona 
armağan edilen zamanı bereketlice kullanmayı başarabilmiş ender insanlardan 
biri. Üstelik vezir Nizamülmülk, öyle anlaşılıyor ki vizyonu ile bir devletin bekası-
nın sadece kılıçla gerçekleşemeyeceğini daha yolun başında anlamış, devlet teşki-
latında yaptığı düzenlemelerle ve ilme yaptığı yatırımla Türklerde farklı bir devlet 
anlayışının temellerini atmıştır.

Bütün bu hizmetlerine rağmen devletin içinde, sultana en yakın olanlar arasın-
da dahi onu çekemeyenler, sevmeyenler vardır. Sultan Alparslan ve onun ölümü 
ile yerine geçen Sultan Melikşah dönemlerinde, yirmi dokuz yıllık vezirlik hiz-
meti sırasında, her ne kadar devletin kritik anlarında doğru kararlarıyla Selçuklu 
Devleti’ni uçurumlara yuvarlanmaktan kurtarmış olsa da bir gün geliyor kifayet-
siz muhterisler her şeyi yok sayabiliyor. Nizamülmülk de bu insanlık hâllerinden 
nasibini almış biri. Yetmiş dört yaşında, tam olarak kimler tarafından plânlandığı 
aydınlatılamayacak bir suikasta kurban gidiyor yazık ki! Böylece Büyük Selçuklu 
Devleti’nde, bir dönem kapanıyor ve aslâ yeri doldurulamayacak bu büyük devlet 
adamının ölümü ile onun kurduğu onlarca medrese himayesiz kalıyor. Özellikle 
ölümünden önce, sarayda gözden düşmüş olması, ona “baba” diyen Sultan 
Melikşah tarafından dahi tahtına ortak olmaya yeltenmekle suçlanması ne acıdır.

Roman, Nizamülmülk’ün artık ihtişamlı günlerinin bittiği, gözden düştüğü, 
Bağdat seferi sırasında ona suikast düzenlenmesiyle başlar. Yani Vezir’in dünya 
zamanındaki son anları, romanın başlangıcını oluşturur. Bu giriş bölümden son-
ra roman kronolojik bir sıra izleyerek Nizamülmülk’ün henüz daha adının Hasan 
olduğu, yetenekli bir genç olarak umut vaat ettiği yıllardan vezirlik yıllarına doğ-
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ru adım adım ilerler. Bu sırada sadece Nizamülmülk’ün hayatına değil, Büyük 
Selçuklu Devleti’nin de büyümesine tanık olan okur, Nizamülmülk’ün biyografisi 
kadar bir devletin monografisini de okumuş olur.

Yazar Mürsel Gündoğdu, böyle zor bir romanın yazılışını üstlenerek önemli bir 
işi başarmış. Üstelik bu kitabın bir roman olduğunu bize sık sık hatırlatacak şekil-
de, kurgunun yapısından anlatımdaki estetiğe kadar titizlenmesi, biz okurlara bir 
taşla iki kuş vurmanın hazzını da yaşatıyor.

Gece Tayyarede Açıkta / Orhan Bahtiyar

Bir Savaş Pilotunun Biyografisi

Türk havacılık tarihinin yüz akı olan, adı altın harflerle yazılmayı hak eden Vecihi 
Hürkuş’un hayatını konu alan bir romandır Gece Tayyarede Açıkta romanı. 
Birinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren Kafkas Cephesi’nde aktif olarak görev 
yapan ve İstiklâl Harbi’nde özellikle Batı Cephesi’nde savaşı havadan destekle-
yen Türk Tayyare Birliği’nin en gözde pilotudur o. Düşman birliklerinin deyişiyle 
“Kara Tehlike”dir adı.

Orhan Bahtiyar, Gece Tayyarede Açıkta’yı yazarken, belli ki çok yoğun bir ön 
hazırlık yapmış, Birinci Dünya Savaşı’nın ve İstiklâl Harbi tarihinin aktarılışı sıra-
sında nedense hep göz ardı edilmiş Türk Tayyare Birliği’nin kahramanlıklarını en 
ince detaylarına kadar aktarmış okura. Özellikle Pilot Vecihi’nin havada düşman 
uçakları ile karşı karşıya kaldığı durumlarda kullandığı taktikleri ve mücadelesini 
anlatırken, âdeta bir macera romanının sürükleyici anlatımını kullanarak, kahra-
manının yaşadığı gerilimi bizzat okurun da hissetmesini sağlamış.

Roman, 1969 yılının 16 Temmuz günü, insanoğlunun ilk defa aya ayak ba-
sışı ile başlıyor. Yine aynı sahne ile bitiyor. Zira insanoğlunun gökyüzündeki 
hâkimiyetinin, hayallerine sınır tanımadığının da bir ispatı olan o gün, Vecihi 
Hürkuş’un yetmiş üç yıllık ömrünün de sona erdiği gündür. Acı olan, Birinci 
Dünya Savaşı’nda Rus tayyarecilere ve İstiklâl Harbi’nde Yunan tayyarecilere 
korkulu anlar yaşatan, “Kara Tehlike” diye adlandırıldığı gibi, gösterdiği kahra-
manlıklarla, havadaki usta manevralarıyla düşmanının hayranlığını ve takdirini 
dahi kazanan birinin cenazesine çok az kişi katılmıştır. Oysa o, İstiklâl Harbi’nin 
ilk hava hücumunu yapan kişi olmakla beraber yine son uçuşunu da yapan, 
Sakarya Savaşı’nda elli düşman tayyaresine karşı iki tayyare ile meydan okuyan 
Türk Tayyare Birliği’nin en gözü kara pilotudur. Hem makinist, hem pilot olduğu 
için, savaş sırasında düşürülen ve parçalanan düşman uçaklarının hurdaya çıkan 
parçalarını birleştirerek yeni uçaklar yapabilmiş, eldeki imkânlar kısıtlı olmasına 
karşın, yetersiz malzeme ile keşif uçuşları yaparak, cephede savaşan askere hava-
dan destek sağlayabilmiş, Millet Meclisi’nden üç defa takdirname almış, istiklâl 
madalyası sahibi biridir.

Romanı okurken Vecihi Hürkuş’un sabrına, cesaretine, azmine hayran oluyor-
sunuz. Hele Birinci Dünya Savaşı sırasında uçağı düşüp de Ruslara esir düştüğün-
de, altı ay süren o korkunç şartlardaki esaret hayatında aslâ ümidini kaybetmeyişi 
ve Hazar Denizini yüzerek geçip İran üzerinden yeniden ülkesine dönüşü, onda-
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ki bu başarma azmi karşısında hayranlığınızı gizleyemiyorsunuz. Üstelik Orhan 
Bahtiyar’ın akıcı dili de Vecihi Hürkuş’un bu macera filmlerine taş çıkartacak ka-
dar hareketli hayatı ile birleşince Gece Tayyarede Açıkta romanı okurlar için dil-
sel bir şölene dönüşüyor.

Bu romanı okuduğunuzda sadece Vecihi Hürkuş’un hayatı hakkında bilgi edin-
mekle de kalmıyorsunuz; İstiklâl Harbi’nin hep cephelerden anlatılışına alışık olan 
okur, bu kutsal savaşı bir de gökyüzünden, kuşbakışı olarak âdeta kahramanının 
gözünden görmüş olmanın keyfini ve heyecanını da yaşıyor.

Gece Tayyarede Açıkta romanı için söylenecek çok şey var. Ama en iyisi bu 
romanı okuyarak ve pek çok kişinin de okumasını sağlayarak hem Türk tayyareci-
lik tarihine adını altın harflerle yazdıran; ama popüler kültür karşısında neredey-
se unutulmak üzereyken yeniden nefes almaya başlayan bir kahramana, Vecihi 
Hürkuş’a, hayranlık ve takdir dolu bir selâm göndermek, hem de romanın yazarı 
Orhan Bahtiyar’a çok emek isteyen böyle bir romanı yazmasından dolayı teşekkür 
etmek olacaktır.

Gece Tayyarede Açıkta’yı en kısa sürede beyaz perdede görmek isteyecek emi-
nin benim gibi daha pek çok okur olacaktır. Yazarına ve elbette bu kitabı okuyup 
da dünyayı kamera arkasından görme maharetine sahip olanlara duyurulur.

Gölgeler Ve Hayaller Şehrinde / Murat Gülsoy

Beşir Fuat’ı Merkeze Alan Roman

Gölgeler ve Hayaller Şehrinde kitabı, merkezine Beşir Fuat’ı alan tarihî bir ro-
man. Ancak bu tür romanlarda pek de tercih edilmeyen mektup formu kullanıla-
rak farklı bir form oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Roman, birkaç koldan ilerliyor: 1908 yılının Osmanlı’sında, ll. Meşrutiyet’in 
ilânı üzerine yaşanan heyecan, bir “Hasta Adam”ın iyileşme ümidi üzerinden koca 
bir imparatorluğun yıkılmaya yakın ses veren çatırtılarının dünya gündemine et-
kileri arka plânında yer alır romanın. Bu arka plânın önünde ise annesi Fransız, 
babası Türk olan Fuat var. Doğu ile Batı arasında kalmışlığı, kimlik buhranını, 
eşikte bir hayatın zihinlerde yarattığı travmayı Fuat’ın üzerinden anlatır yazar. 
Aslında Doğu ile Batı arasında kalmışlık, sadece Fuat’ın sorunu da değildir ya-
zara göre. Tanzimat sonrası yüzünü Batı’ya dönen Osmanlı aydını da aynı dert-
ten muzdariptir. Avrupa’nın bilimi baş tacı yaparken ferdin mistik yanını ihmal 
eden görkemli medeniyetinin baş döndürücü etkisinde kalan Osmanlı aydınının, 
aslında bir Doğulu olmaktan da aslâ kurtulamayışı, bir sentez yapmanın zorluğu 
yüzünden yaşadığı çözümsüzlük üzerine zihinsel açıdan yaralanması da işlenir ro-
manda.

İşte burada Beşir Fuat girer okurun görüş alanına! Yani Fuat’ın 21 yaşından 
sonra kimliğini tespit edebildiği Türk babası. İlk Türk materyalisti olarak tarihe 
geçen ve daha otuz beşinde yaşadığı bunalım sonucu bileklerini keserek intihar 
eden, bu sırada ölümünü de kayda geçiren bir Türk aydını. Beşir Fuat, romanın 
ikinci yarısında romana dahil olmasına rağmen, sanki onun varlığına hazırlık gi-
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bidir romanın ilk yarısında yaşananlar; ll. Meşrutiyet’in ilânı üzerine Osmanlıda 
esen hava, genç Fuat’ın hisleri, imparatorluğun çok uluslu ortamında çıkan farklı 
sesler… Bu sırada bir şehrin, İstanbul şehrinin içinde bir hayale, hatta hayalete 
dönüşmek vardır Fuat’ın ve onun öleli yirmi yıl olmuş babasının kaderinde. Zira 
bir gölge gibi Fuat’ı takip ederken babasının delirme korkusu, bilimi bir dine dö-
nüştüren zihniyeti; gün gelir, bu gölgeler ve hayaller şehrinde, Müslüman mahal-
lesinde salyangoz satmaya kalkıştığı için unutturulmaya çalışılan, varlığı geçişti-
rilen Beşir Fuat gibi, Fuat da kaybolur gider. Kim bilir belki de İstanbul’un her 
köşesinde saklı olan o sırlardan birine dönüşür.

Bir döneme -Osmanlının ll. Meşrutiyet dönemine- yaslanarak, Doğu ile 
Batı’nın çarpıştığı bir ülkenin sırlarla dolu bir şehrinde, dünyaya belki de erken 
gelmiş bir aydının ve onun gayri meşru oğlunun kaderini iç içe geçirerek veren bu 
romanı yazarken Murat Gülsoy’un mektup tekniğini kullanması yerinde olmuş. 
Zira romanın okunmasını son derece kolaylaştırmış, okuyucunun geçmişi bugüne 
taşıyarak içselleştirmesini sağlamış bu sayede.

Mektuplar, Fuat’ın ömrünün ilk on yılını geçirdiği babasının ülkesine giderken 
Fransa’da bıraktığı yakın arkadaşı Alex’e yazılmış. Ancak Fuat, bu mektupları önce 
bir deftere geçiriyor, sonra da temize çekilmiş hâliyle de Alex’e postalıyor. İşte 
bizim elimizdeki kitap, Fuat’ın mektuplarını yazdığı defterden oluşuyor. Murat 
Gülsoy, romanın başında, bu defterin genç bir hukuk öğrencisi tarafından nasıl 
tesadüfen bir sahafta bulunuşunu, Fransızcadan çevrilişini ve günümüze ulaşması 
sırasında yaşananları okura açıklayan bir önsözü de kurguya dahil ederek bir üst-
kurmaca oluşturmuş. Hatta mektupların içinde de zaman zaman bu gölge anlatı-
cının “çevirenin notu” ibaresi ile okura kılavuzluk etmesine izin verip edebi esere 
tarihî bir belge libasını da giydirerek merakları hep taze tutmayı başarmış.

Gölgeler ve Hayaller Şehrinde için Murat Gülsoy’un en güçlü eseri diyemeyiz. 
Ancak bir devrin atmosferini, yine o devirde yaşamış; biri gerçek, diğeri kurgu 
olan baba oğlun, iki binli yıllara gelindiğinde, artık hayalden ibaret olan; ama göl-
ge olarak da İstanbul şehrinde varlığını sürdürmeye devam eden Fuat ile Beşir 
Fuat’ın dünya macerasını vermesi açısında sürükleyici, akılda kalıcı, okunması 
zevkli bir roman.

Kanije / Mehmet Niyazi

Tiryaki Hasan Paşa ile Bütünleşen Bir Tarihî Roman

Tiryaki Hasan Paşa, ismi Kanije Kalesi ile bütünleşmiş biri. Mehmet Niyazi, 
Kanije romanı ile bu iki ismi, Tiryaki Hasan Paşa ile Kanije Kalesi’ni bir kez daha 
kurgunun içinde bir araya getirmiş, biz okurları 1601 yılının kış aylarına götüre-
rek, seksen beş gün süren o amansız Kanije kuşatmasının ta içine kadar sokarak, 
âdeta bir maceranın içine sürüklemiştir.

Mehmet Niyazi, romanında, bu büyük Osmanlı paşasının Kanije’yi savunur-
ken kullandığı taktikleri, stratejileri, yüz bin kişilik bir Haçlı ordusuna, dokuz bin 
askerle seksen beş gün nasıl direnebildiğini ayrıntıları ile anlatmış.
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Tiryaki Hasan Paşa, uzun bir ömür yaşamış, ömrünün büyük bir kısmını da 
serhat boylarında görev yaparak geçirmiş biri. Mehmet Niyazi’nin romanında 
çizilen Tiryaki Hasan Paşa portresinde gerçeklerden sapılmamış, onu bir roman 
kahramanı yapmak adına özellikleri abartılmamış, tarihî vesikalara sadık kalın-
mış. Zaten Mehmet Niyazi’nin diğer tarihî romanlarını da okumuş olanlar fark 
edeceklerdir ki romanlarında anlattığı tarihî olayların içine her ne kadar kurgu-
sal karakterler yerleştirse de yazar, tarihî gerçeklere her zaman sadık kalmıştır. 
İşte bu yüzden, pek çok yazar, tarihî şahsiyetleri ve olayları kullanarak bir roman 
kurgularken, aslında tarihî roman değil de tarihî verileri kullanarak farklı tür-
de romanlar -macera, fantastik roman gibi- yazarken, Mehmet Niyazi, kurgusal 
karakterlerle de desteklenmiş gerçek anlamda tarihî romanlar kaleme almıştır. 
Çanakkale Mahşeri, Ah Yemen gibi.

Kanije romanında Tiryaki Hasan Paşa’nın başarısı kadar, Osmanlı Devleti’nin 
içinde yaşanan çıkar çatışmalarının, önemli mevkilere gelen yeteneksiz, dirayetsiz 
kişilerin yükselme hırsının, kıskançlıkların, ayak kaydırma oyunlarının koca im-
paratorluğu yavaş yavaş nasıl çökerttiği üzerinde de durulmuştur.

Kanije romanı, heyecanlı savaş betimlemeleri, Mehmet Niyazi’nin estetiği hiç 
göz ardı etmeyen titiz dili ve anlatımı ile özellikle tarihe meraklı okurlar tarafın-
dan bir solukta okunacak, âdeta Kanije Kalesi’nin burçlarında çalan mehterin 
cenk havasıyla okurunu coşturacak bir roman. Üstelik yazarın vicdanlı kalemi, 
Kanije Kalesi için mücadele eden Osmanlı askeri kadar, onun kaşsısında yer alan 
ve Hıristiyanlık için dövüşen Haçlı askerini yazarken de tarafsız bir göz olmaya 
dikkat etmiş, böylece romanın samimiyetini de artırmıştır.

Bitti Bitti Bitmedi / Vedat Türkali

Tarihi Siyasetle İlişkilendiren Bir Roman

Vedat Türkali, Türk edebiyatına başarılı romanları ile katkı sağlamış bir yazar. 
Bitti Bitti Bitmedi ise 1919 doğumlu bir yazarın, 95 yaşında dahi bir roman yazarı 
olarak okurlarına seslenmesi açısından da önemlidir.

Romanın ilk yarısında son derece titiz bir anlatımla karşı karşıyayız; 12 Eylül 
darbesi öncesi ve hemen sonrası siyasi tutuklu olarak Diyarbakır Cezaevi’nde 
üç yıl geçiren bir gencin, cezaevinden çıktıktan sonraki psikolojik sorunları, ha-
yata tutunmakta zorlanışı, karga imgesi de kullanılarak başarıyla yansıtılmış. 
Romanda hem Tarık, hem Murat ismiyle yer alan bu gencin; hem kendi olarak, 
hem de kendisinden uzaklaşarak, birinci tekil ve üçüncü tekil anlatımın iç içe ge-
çirilmesiyle, kişiliğindeki bölünmelerin, zamanda sıçramalar da yapılarak bilinç 
akışıyla verilişi yerinde bir tercih olmuş. Ancak romanın bu ilk yarısından sonra, 
kitabın atmosferi de anlatımdaki kalite de bozuluyor yazık ki.

İkinci yarıda karşılıklı diyaloglarla uzun uzun ansiklopedik açıklamalar yapıl-
ması, bilgi istiflenmesi, kahramanın hayatındaki olayların özet geçilmesi, Vedat 
Türkali okurlarında hayal kırıklı yaratmış olmalı. Üstelik roman kahramanının, 
1915’lerdeki Ermeni olaylarının tanıklığını yapmış kişilerle buluşturularak, onun 
siyasi mahkûmluğu ile bu olayların ilişkilendirilmesinde ve daha yirmilerinin ba-
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şındaki, eğitimi sınırlı bir gence bu olayların anlatılarak ona bunları yazma mis-
yonunun yüklenişinde de bir zorlama, bir yapaylık var. Pek çok okurun, 1915 yı-
lındaki Ermeni tehciri üzerine Vedat Türkali’nin iddialarına katılıp katılmaması 
bir tarafa; romanın ikinci yarısındaki bu yapaylık, bu dayatıcı didaktik anlatım, 
acemilik, maalesef titiz başlayan Bitti Bitti Bitmedi romanının kurgusundaki ve 
anlatımdaki kaliteyi fazlasıyla düşürmüş.

Külhanbeyi / Hakan Kağan

Lale Devri’nin Romanı

Tarihe ilgisi olanlar bilirler ki Lale Devri, Patrona Halil İsyanı ile son bulur. 
Külhanbeyi romanı, bu isyanın tarihe geçmemiş arka yüzünü, isyanın olgunlaşma 
aşamalarını aktarır okura. Patrona Halil’in arkasındaki karanlık yüzler, impara-
torluğun içinde yer alan gizli cemiyetler, ünlü yaz eğlencelerinin ve kış bahçelerin-
de sazlı sözlü helva sohbetlerinin arkasında gizliden gizliye fitne kazanları kayna-
tanlar, kurgu ve gerçeğin harmanlanması ile okura sunulur.

Hakan Kağan, tarihe mal olmuş Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Şair Nedim, 
Patrona Halil gibi şahsiyetler ile bu roman için oluşturulmuş kahramanları iç 
içe geçirerek tarihin arka sokaklarında maceradan maceraya sürüklüyor okur-
larını. Âdeta bir yapbozun parçaları gibi sayfalar ilerledikçe gerilimin de arttığı 
Külhanbeyi romanı, özellikle tarih ile maceranın birleştiği romanlara ilgi duyan 
okurlar için doyulmaz lezzetler sunuyor.

Hikâye dört farklı kişinin gözünden anlatılır: Âdem Efendi (Asıl adı Murat 
Ağa’dır, bir zamanların yeri göğü inleten yeniçeri ağası), Zarif Efendi (Asıl adı Aziz 
Efendi’dir, Enderun’da tahsil görmüş bir ulema), Cihan (on sekizinde daha, ana-
sı babası belli olmayan, külhanda yatıp kalkan bir külhanbeyi) ve Esirci (asıl adı 
Ekrem Efendi’dir, esir alıp satarak zengin olmuş, Murat Ağa’nın can dostu, onun 
biricik aşkı Elmas ile tanışmasının vesilesi). Bu dört kahramanın her birinin anla-
tımı ile roman, farklı bakış açıları kazanır. Her birinin diğeri ile geçmişten gelen, 
okurun da romanın akışı içinde ipuçlarını değerlendirerek keşfettiği bağlantıları 
vardır. Bizler bu dört kahramanın bakış açılarıyla, onların gördüğü, bildiği kada-
rıyla romana dahil oluruz. Romanda on sekiz yılı içine alan bir zaman koridoru 
açılır ki sık sık bu zaman koridorundan geçilip geçmişe doğru bir yolculuk ya-
pılır kahramanların zihinleri aracılığı ile. Bu zaman aralığında Âdem Efendi de, 
Zarif Efendi de İstanbul’u terk etmiş, görünmez olmak için gayret göstermişlerdir. 
Romanın ilerleyen sayfalarında anlıyoruz ki, aslında her ikisi de aynı kişi tarafın-
dan, aynı macerayı yaşamak üzere özel yetiştirilmiş kişilerdir. Çocuklukları aynı 
çatı altında geçmiş, sonra biri yeniçeri ocağına, diğeri Enderun’a bırakılmış, aynı 
davaya hizmet etmek üzere zihinleri yıkanmış iki kardeş.

Zarif Efendi, Patrona Halil’i, İstanbul’un çapulcu takımını, külhanbeylerini, 
ulema sarığının ağırlığını kullanarak örgütlerken -Patrona Halil bu eylemde bir 
maşadır sadece- şehri talan edip karmaşaya sürükleyerek bir kehaneti gerçekleş-
tirme düşündedir. Hâlbuki Murat Ağa’nın on sekiz yıl önce fark edip de İstanbul’u 
terk edişine sebep olan; ama Aziz Efendi’nin kabul etmediği, farkında olmadığı 
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bir şey vardır: “Kehanetler kendi kendini gerçekleştirir.” Aziz Efendiler, Murat 
Ağalar, Cihanlar ve Patrona Haliller bu davada kullanılan birer maşadırlar.

Romanın bekli de en masum karakteri Cihan’dır. Murat Ağa’nın varlığından on 
sekiz yıl sonra haberdar olduğu, Osmanlı’da piç damgasını yiyen ve anasız babasız 
kalıp sokaklara düşen her çocuk gibi külhanda büyüyen, küllerin içinde serpilen, 
sokağın kurallarıyla pişen ve külhanbeyi olan. Osmanlı’nın bıçkın sokak çocuk-
larından biri, on sekiz yıl öncesinin zaman koridorunda sıkışmış olan, babasının 
vicdan azabıdır. Diğer külhanbeyleri gibi, Cihan da kime hizmet ettiğini bilmeden, 
Patrona Halil İsyanı’nın görünen yüzü olduğunda, babası onun kurtarıcısı olur.

Yazarın da söylediği gibi “her işin bir bilinen, bir de bilinmeyen yüzü vardır.” 
İşte Külhanbeyi romanı, varlıkları da yoklukları gibi kimse tarafından fark edil-
meden tarihten silinip gitmiş, Osmanlı’nın sokak çocuklarından oluşan külhan-
beylerinin, tarihe daha sonra “Lâle Devri” diye geçecek olan bir dönemin bilinme-
yen arka yüzünde oynadıkları rolü hatırlatması açısından, okunması gereken bir 
romandır.

Evliya Çelebi / Sultan Polat

Ünlü Türk Seyyahından Bir Roman Kahramanına

18. yüzyılda yaşamış olan ünlü Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi’yi, yazar Sultan 
Polat, bir roman kahramanına dönüştürmüş.

Tarihî roman, konusunu bizzat tarihte yaşanmış olaylardan alır. Bu esnada ya-
zar, o tarihî olaya sadık kalarak, hayali kahramanlar dahi oluşturabilir. Bu roman-
da ise yazar, başta Evliya Çelebi olmak üzere, Kösem Sultan, Lagari Hasan Çelebi, 
Melek Ahmed Paşa, hatta lV. Murat Han gibi pek çok tarihî şahsiyeti son derece 
zekice, kurgusal bir metnin içine yerleştirmiş. O hâlde Evliya Çelebi romanı için, 
kutsal kitaplarda anlatılanlara efsaneleri de katarak oluşturulmuş fantastik bir 
macera romanı diyebiliriz.

Roman boyunca Evliya Çelebi ve onun yol arkadaşı Sancar Bey, Musa 
Peygamber’in içine On Emir’in bulunduğu tabletleri yerleştirdiği sandığı arar, 
Sultan Murat’ın emri üzerine. Evliya Çelebi’yi ve Sancar Bey’i ölümcül tehlikelerle 
karşı karşıya getiren, okurları da soluk kesen bir maceranın içine sürükleyen bu 
sandığı ele geçirmek, aynı zamanda dünyaya hükmedecek güce de sahip olmak de-
mektir. Roman boyunca, Evliya Çelebi ve Sancar Bey, Osmanlı’nın eski görkemine 
yeniden kavuşması ümidiyle, sandığın yerini işaret eden şifreleri bulup çözmeye 
çalışırken, bir taraftan da sandığın peşindeki kötü niyetli kişilerle mücadele etmek 
zorunda kalır.

Roman, yedi bölümden oluşur. Bu yedi bölüm, aynı zamanda Evliya Çelebi’nin 
Ahit Sandığı’nı ararken takip ettiği güzergâhları da gösterir: İstanbul, Bağdat, 
Babil, Şam, Kudüs, Akabe ve Payitahta Dönüş. Ancak bir şeye daha okurun dik-
katini çekmek isterim: Roman boyunca Evliya Çelebi’nin Ahit Sandığı’nı aramak 
üzere gittiği yerler, aynı zamanda onun Seyahatname’sinden okuduğumuz, ge-
zip de kaleme aldığı yerlerdir. Ama yazar, romanda öyle bir atmosfer oluşturmuş 
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ki kurgusal anlamda; Evliya Çelebi, aslında bütün o seyahatlerini, Sultan Murat 
Han tarafından sandığı bulmak üzere görevlendirildiği için yapmış, bu sırada bir 
seyyah kimliğine bürünmüş, o ünlü Seyahatname’sini de bu asıl görevini gizle-
mek üzere bir kılıf olarak kullanmış. Bu son derece zekice kurgulanan romanda, 
Seyahatname gerçeği ile romanın kurgusu başarılı bir şekilde iç içe geçirilmiştir. 
Roman boyunca Evliya Çelebi, bir taraftan gezip gördüğü yerleri yazarken, yani 
tarihe mal olmuş o ünlü Seyahatname’sini oluştururken, bir taraftan da Ahit 
Sandığı’nı aramaktadır. Böylece romanın içine serpiştirilen Seyahatname’den bö-
lümleri okuyan okur, bir taraftan da Doğu’ya doğru seyahat ederek gizli görevi için 
çalışan Evliya Çelebi’nin maceralarına tanıklık eder. Bu durumda Evliya Çelebi 
ve yazar, birlikte ortak bir kitap oluşturuyor sanki. Sanki yazar, romanını kur-
gulamak için Evliya Çelebi’den faydalanırken, Evliya Çelebi de Seyahatname’sini 
okura sunmak için onun romanından faydalanır.

İstanbul Yıldızı / Gül İrepoğlu

Mücevher İnceliğinde Bir Anlatım

İstanbul Yıldızı, anlatımında estetik kaygıları da önemseyen bir roman. 159 say-
falık romanın bütününe baktığınızda, asıl roman kahramanının, yürek biçiminde 
tıraşlanmış, göz alıcı mavilikte ve parlaklıkta olan bir elmas olduğunu görüyor-
sunuz. Adı İstanbul Yıldızı’dır bu mücevherin. Tıpkı İstanbul’un gök kubbesinde 
parıldayan yıldızlar kadar parlak ve bu şehrin mavi sularındaki yakamozlar misali 
göz alıcı. Hindistan’da bir maden yatağından çıkarılmış olmakla beraber, kaderi 
onu İstanbul’a sürüklemiş, İstanbul’daki pek çok kaderi peşinden sürüklesin diye.

Roman, İstanbul Yıldızı’nın yol göstericiliğinde, Kanuni Sultan Süleyman’dan 
günümüze, 500 yılık bir zamanı içine alan bir zamanda yolculuğa çıkarıyor okuru. 
Fark ediyoruz ki yüzyıllar içinde elmasa sahip olduğunu düşünen paşalar, padi-
şahlar, hanım sultanlar, cariyeler yanılmışlar aslında; aslında “İstanbul Yıldızı”, 
bizzat onların iradesine sahip olmuş, ellerinde bir yıldız gibi kayıp giderken ka-
derlerini de değiştirmiştir. İstanbul’daki ilk durağı Kanuni’nin dostu İbrahim 
Paşa’dan, Kösem Sultan’a, Abdülaziz’den ll. Abdülhamit’e kadar, kimseye saadet 
getirmemiş, kimsenin bahtının yıldızı olamamış yazık ki! Bu 500 yıllık macerasını 
yaşarken mavi elmas, bazen bir altın zincirin ucunda bir kolye kisvesinde göğüs-
leri süslemiş, bazen bir altın saatin kapağını mekân tutmuş kendine, gün gelmiş 
Kösem Sultan’ın kulağında, onun gücünü simgeleyen bir küpe olmuş, gün gelmiş 
bir broşa dönüşmüş; ama bu yıldızlar kadar parlak mücevherin ışığı lanetli bir el 
gibi, kime dokunduysa, talihsizlikler yaşatmıştır.

Roman, bir efsane ile başlar. İstanbul Yıldızı romanı da efsanenin içine gizlen-
miş yolu takip ederek, 500 yıllık bir Osmanlı gerçeğini, en güçlü yıllarından zafiyet 
geçirdiği yıllara kadar, ince ince işlemiş. İstanbul Yıldızı da o efsanenin içinden 
çıkarak bir roman kahramanına dönüşmüştür.

Değerli bir mücevher gibi itina ile işlenmiş pırıltılı bir dil, usta bir kurgu ve 
sürükleyici bir macera. Başarılı fantastik / tarihî bir roman için her şeye sahip bir 
roman İstanbul Yıldızı.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 167

Aşk Sır İstanbul / Asuman Güzelce

Aşkın Türlü Hâlleri Üzerine Bir İlk Roman

Asuman Güzelce, öykü kitaplarıyla tanıdığımız bir yazar. Aşk Sır İstanbul yaza-
rın ilk romanı. Öykülerinin naif ve akıcı dilini romanına da taşımış. Kitapta erkek 
kahramanlar olsa da sanki dişil bir roman bu, kadın kahramanların baskın olduğu, 
romanı yönlendirdiği. Zaten romanın merkezinde Çağlayan var. Yani bir kadın.

İnsan çok güzel, alımlı, iyi eğitimli, maddi açıdan tatmin olmuş olsa da bir şey, 
adı konulamayan o şey ruhumuzu rahatsız edebiliyor demek ki. Adı konulama-
dığına göre, ona “sır” diyelim biz. Sırrın adı da “Aşk” olsun hadi. Zira, her şeye 
sahipken, içinizde kocaman bir boşluk, bir kara delik hissediyorsanız, bilin ki aşk 
eksiktir hayatınızda. Ne demiş şair:

Aşk imiş her ne var âlemde

İlim bir kıl u kal imiş ancak

Çağlayan’ın hayatına kocaman bir kara delik açan bu eksik nasıl dolacak? İşte 
o sır’ın saklı olduğu hazine sandığının anahtarı anneannesinin avuçlarında. Halit 
Sırlı’daki anahtar ise dünyevi aşkın anahtarıdır sadece.

Çağlayan evli bir kadındır, kocası ile iletişim kurmakta zorlanan, bir türlü ço-
cuk sahibi de olamayan, bu yüzden de kendini mutsuz hisseden. Ama bir taraftan 
da huzursuzluğunun çok daha derinlerde yattığını sezmektedir. Çocukken yitiril-
miş bir baba, yeniden evlenip Fransa’ya yerleşmiş bir anne ve dünyalar iyisi bir 
anneannenin yanında büyümek, anneanneyi kaybedecek olma düşüncesine bile 
katlanamamak. Aslında eşi ile birbirini tamamlayan bir ilişkileri olsa, yaraları iyi-
leştirmek mümkün olabilecekken, bu şansı yakalayamamış, ruhunun eşini bula-
mamış. Aslında tam da ne istediğini bilemeyen biri Çağlayan.

Duygularına bir anlam yükleyemediği böyle bir zamanda tanışır Halit Sırlı ile. 
Yarım kalan doktorası için tez danışmanlığını yapacak olan genç profesör. Kocası 
yurt dışındayken onunla bir yakınlaşma içine girer. Eşini sevmese de evli, iffetli 
bir kadına yakıştıramaz bu hisleri. Öyle çok mücadele eder ki duygularıyla, Halit 
Sırlı’ya duyduğu tutkulu aşkı bastırabilmek için yüreğini daha derin bir aşkla dol-
durmaya ihtiyaç duyar. Böyle bir anda çıkar karşısına Ahmet Dede. Onu dergâhına 
kabul eder. Nefessiz kaldığı bir anda derin soluklar almak için bir fırsat.

Halit Sırlı ve Ahmet Dede… Aşkın görünen iki yüzü… Biri dünyevi aşkın ateşini 
alevlendirirken, diğeri bu alevi söndürecek, ona huzur verecek olan tasavvufun 
kapılarını aralar.

Romanın üç bölümden oluştuğunu söyleyelim: “İstanbul”, “ Sır” ve “ Aşk” baş-
lıkları altında anlatılanlar, her biri Çağlayan’ın inişli çıkışlı ruh hâlleri ile İstanbul 
şehrinin, ruhumuzda kendimizden dahi sakladıklarımızın ve aşkın ilişkilendirildi-
ği bu 250 sayfalık romanı, bir tasavvuf romanı kabul edebilir miyiz, bilemiyorum. 
Ama bir kadının iç huzursuzluğunu, arayışlarını, kendini bulma çabalarını aktar-
mada başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Keşke romanın birinci bölümünde yer alan 
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ve Çağlayan’ı da hayli etkileyen Nizamettin Yüzbaşı karakterinin diğer bölümlerde 
de varlığını sürdürmesine olanak sağlasaydı yazar. Bu karakter, birinci bölümde 
hayli güçlü çizilmiş olmasına rağmen, romanın geri kalan bölümlerinde bir daha 
karşımıza çıkmıyor nedense.

Kor / Hasan Saraç

İç İçe Geçmiş Yolculukların Romanı

Hasan Saraç’ın Kor romanı, iç içe geçmiş yolculukları işliyor: Konya’ya, tren-
le yapılan bir yolculuk; bu yolculuk sırasında biri kadın, üç kahramanın, onları 
düş kırıklıkları, incinmişlikleri ile hesaplaşmaya yönelten geçmişlerine doğru bir 
yolculuk ve ego, kibir, kıskançlık duygularının sorgulandığı nefisleriyle yaptıkları 
mücadeleyi anlatan içsel yolculuk.

Aristokrat bir İngiliz ailesinden gelen, tasavvuf ve varoluşçuluk üzerine dok-
tora tezi hazırlayan genç ve güzel Evelyn’nin önce Moskova’ya, burada tanıştığı 
profesör vasıtası ile daha sonra Konya’ya düşer yolu. Ona İstanbul’dan itibaren 
Mustafa eşlik edecektir. Nefsiyle en çok başı dertte olan, kendisi ile yüzleşmek-
ten çekinen genç adam. İşinden ayrılmış, nişanlısından ayrılmış, öfkelerini yanlış 
vadilere akıtandır. Aynı trende bulunan Cemal, romanda birinci kişi anlatımı ile 
yer alan tek kişi. Zaten Cemal’in çocukluğu ile başlar roman. Bu, geçmişin hatır-
latılmasıdır aslında. Zira şimdiki zamanda Cemal, yirmi üç yaşında, askerliğini 
yapmış, Konya’da bulunan köyüne gitmek üzere trende bulunan kimsesiz bir genç. 
Geçmişi ile karşılaşmak için dönüyordur, on iki yaşındayken bir yatılı okul kaza-
narak ayrıldığı köyüne. Ona daha on yaşındayken yüz yıllık ney’ini emanet eden, 
Yunus Efendi’nin izini sürecek, böylece kendi geçmişi ile de karşılaşacaktır. Bu üç 
genç, iç içe geçmiş yolculukları esnasında hem kendilerini sorgulamayı, hem de 
yakınındakilere karşı samimiyeti öğrenirler. Her birinin yolu Mevlana’nın türbe-
sinde, Şeb-i Arus günü birleşir. Her biri kalın kabuklarını kırarak, kendilerine ait 
daha önce fark etmedikleri sırları keşfederken, böylece onların içlerinde gerçekle-
şen aydınlanma ile okurun da aydınlanmasını hedeflemiştir yazar. Ancak romanda 
sık sık yer alan malumatfuruş, bir turist edasıyla Konya üzerine, şehirdeki tarihî 
eserler, Mevlana ve Mevlana türbesi üzerine verilen bilgiler; tasavvuf ve tasavvufla 
bütünleşen ney üzerine Ahmet Mithat Efendi’yi aratmayacak aşınmış, klişeleşmiş 
bilgiler verilmesi, bu bilgiler her ne kadar kahramanların karşılıklı konuşmaları 
içinde yer alıyor olsa da romanın dinamik yapısına zarar vermiş yazık ki.
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Bozkır’da Aşk ve İsyan / Mehmet Necati Demircan

Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı / Enver Aysever

Buz Yürekler / Gençosman Denizci

Büyük Deniz Yükseliyor / Uygar Şirin

Büyük Yürüyüş / Metin Köse

Cam Kırıkları / Sacide Kuru

Cehennem Deresi / Gülsen Varol

Cehennem Odası / Ahmet Eraslan

Cehennemden Esen Rüzgar / Tuncay Ataman

Cem Sultan / Hakan Kağan
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Cennet Yolunda On Yıldız / Tuna Ünal

Cennetimizde Buluşalım / Kürşat Şahin

Çark / Mehmet Mollaosmanoğlu

Çılgın ve Özgür / Hıfzı Topuz

Çirken Güzel / Aslıhan Akagöz

Dalgalara Müptela / Sema Mihrican Rasif

Dalgalar / Serdar Rıfat Kırkoğlu

Darrüşehvar Sultan / Sarayda Bir İnci Tanesi / Naşide Gökbudak

Define Sırları / Niyazi Özkan

Defo / Aytaç Ars

Delice Bir Sevda / Zafer Çon

Deliduman / Emrah Serbes

Derin Roman / Şeyma Sevilay Bülbül

Dert Dinleme Uzmanı / Adalet Ağaoğlu

Derviş Hoca / Mehmet Yılmaz

Derviş ve Yol / Siyami Yozgat

Devlet Düşmanı / Erdem Yörük

Direnen Aşk / Ali Bolat

Dirmil Ömürcüsü / Halil Erdem

Doğu(m) / Fikri Tezbaşar

Dokuz Oda Cinayetleri / Ayşe Erbulak

Dördüncü Kadın / Suat Tekin

Duvar / Mustafa Angın

Dünya Ağrısı / Ayfer Tunç

Dünya Kapısı / Ayşegül Kuşçu

Düşleri Çamurdan Adam / Soner Eşberk

Ecel / Funda Özlem Çeran

Ekinler Gece Büyür / Yılmaz Karakoyunlu

El  Mahkum / Mehmet Coşkun

Elçi / Şaban Öz

Elfiya / Belgin Karabulut

Elveda İzmir / Gül Altuna Dayralı

Elveda Rumeli / Ramis Çınar

En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın / Can Gürses

Ene:Sus Ey Nefsim / Fatih Duman

Erguvan Zamanı / Ahmet Erol

Erken Rüya Zamaları / Fatma Erdek



172 / ROMAN

Ferhat ile Şirin / Fatma Şengül Süzer

Filizlenen Hayatlar / Nilgün Erdem

Galiz Kahraman / İhsan Oktay Anar

Gece Gündüz / Necati Göksel

Gece Taşı / Şebnim Pişkin

Geçmişin Yükü / Mehmet Geliç

Gence’den Kars’a / Aynur Yaramazoğlu Aksoylu

Genç Kalan Adam / Sefa Kaplan

General Uçtu / Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Gerçek Rüya Hayal / Zeki Dündar

Gerçek (hiçbir zaman) Yalan Kadar Acıtmaz / Oktay Kocamaz

Gölge Kadınlar / Naşide Gökbudak

Gölgeler ve Hayaller Şehrinde / Murat Gülsoy

Gözlerini Kaçırma / Irmak Zileli

Gülsüm Hanım / Songül A. Yılmaz

Günah / Hiç Birimiz Masum Değiliz / Erdem Yörük

Güneşe Açılan Aynalar /  Zafer Akıncı /  Hakan Yalman

Güneşin Rengi / Mehmet Ali Çiçekçi

Güzel Ayrılık / Ekrem Özdemir

Hareket Vakti / Ertan Avni

Haw / Kemal Varol

Hayalet Ağrı / Ayça Şen

Hayalet Dokunuş / Selçuk Kadri Çiloğlu

Hep O Kadın / Yusuf Karatay

Her Aşk Gibi Yarım / Doğan Yanıcı

Hırsız ve Burjuva / Hüsnü Arkan

Huşu / Eyşan Utku

Hümeyra / Naşide Gökbudak

Hüzün / Ali Haydan Haksal

İçeride Kaç Kişi Var / Çiğdem B.Aka

İçimizde Gizliyiz / Deniz Tulgar

İ / Ercan Körpe

İffet Arayışı / Umut Kozak

İki Renk Aşk / Fatih Murat Arsal

İki Ruh Diriliş / Aysun Çelik

İlk Bakışta Aşk / Kemal Gündüzalp

İnci Tanesi / Erhan Bayladı
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İnsaf / Necmettin Yiğit

İsimsiz / Gönül Çatalcalı

İstanbul Düştü Parvus’un Askerleri / Burak Turna

İstanbul Yıldızı / Gül İrepoğlu

İtaatkar / Karolin Fişekçi

K.a.n / Celal Cem Dengiz

Kaçak / Alper Kaya

Kaderin Çağırdığı Yerdeyim / Ahmet Günbay Yıldız

Kadın Kalbi / Mehmet Ömer Kazancı

Kafamda Bir Tuhaflık / Orhan Pamuk

Kalbin Şehrinde / Mürsel Gündoğdu

Kalenderis’te Aşk / Cengiz Damar

Kalp Yaşlanmaz / Gülşah Kılıç

Kanka / Ahmet Gürsel

Kanlı Beyit / Deniz Erdem

Kanlı Mintan / Hakan Kağan

Kar Aydınlığı / Halil Erdem

Kara Kış Beyaz Düş / Fatma Erdek

Kara Sevdam Balkanlar / Rıza Hekim

Kara Sinek /  Derya Demirel

Karanlık Gökkuşağı / Serdar Yıldız

Karanlıklar Hakimi / Osman Aysu

Karanlıkta İki Ceset / Suphi Varım

Kasımpaşalı / Fehmi Demirağ

Kavara Nuri / Önder Şusaoğlu

Kayıp Gergadanlar / Cem Kalender

Kelebek Gibidir Aşk / Halil Konağı

Kelebekler Kudurarak Ölmez Ki / İlkin Acartay

Kendi Gecesinde / İnci Aral

Kentlerin Kraliçesi / Hakan Senbir

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu

Kesilen Yollar / Özlem Tüm

Kırmalı Etekler / Sevinç Çokum

Kızböcekleri / Tahir Musa Ceylan

Kimliğini Arayan Adam

Kitap Evi / Enis Batur

Kor / Aşkın Merkezi Mevlana’ya Yolculuk / Hasan Saraç
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Korkma Ayrılıktan Aşk Var / M. Faik Özdengül

Korku Yükseliyor / Ömer Tümer

Köksüz Hayatlar / Nuray Çevirmeci

Kömür Bitti / Mehmet Metin Baş

Kör Kalbe Aşk Dokunmaz / Ayşe Ünivar

Köy Düğünü / Hamit Kalfa

Kurt Nefesi / Alper Aksoy

Kutsal Cesaret - İlk Hamle / Mustafa Selimgil

Külhanbeyi / Hakan Kağan

Lahza / Serap Köşkdere

Lal / Sevda Kıdayş

M. Kemal’in Romanı / Yılmaz Gürbüz

Mahfuz / Çobanın Sürüsü / Kubilay Aybat

Maktülün Şansı / Algan Sezgintüre

Mankurt / Yusuf Güldür

Manolya / Kerim Özkan

Manşeti Yıkın /  Doğan Yurdakul

Maske ve Gölge / Serhan Özgen

Medya Senfoni / Fatma Barbarosoğlu

Mevsimleri / Gün Zileli

Mihr / Eylem Tok

Miralay Çıkmazı / Piraye Şengel

Mübadele Günlerinde Aşk / Belgin Karabulut

Mübadil / Handan Öztürk

Mühr / ü Süleyman / Meryem Aybike Sinan

Nazlı Yıldız / Sabahat Sercan Pınar

Nuriye Ana / Hülya Yakut Üstündağ

Nü Peride / Hakan Akdoğan

O Anda / Melike İnci

Ol dedi Oldu / Erhan Bayladı

Onca Mutsuzluk Varken / Meriç Aksu

Ölü Reşat / Aslı Tohumcu

Ölüler Şehri /  Harun Kırlangıç

Ölüm Benden Üç Yaş Büyük / Ahmet Çağlayan

Ölüm Dalgalı Sevda / Sedef Aslan

Ömür Değer / M. Sadık Aslankara

Öteki Bahçe / Ali Kırca
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Özgür Ölüler / Nevzat Güngör

Pembe ve Yusuf / Canan Tan

Piruze ve Oğulları / Sinan Akyüz

Provakatör / Ahmet Haldun Terzioğlu

Romancı / Hakan Yaman

Romantik İroni / Tuba Akyol

Ruhlar Kuyusu / Turgay Güler

Rüyası Bölünenler / Yavuz Ekici

Sabıkalı / İsmet Aci

Sadakat / İnci Aral

Sahilde Zaman Bitti / Yılmaz Karakoyunlu

Sahra / Burcu Demet

Saklanbaç / Defne Suman

Saklı İkiz / Sibel Güler

Saplantı / Gözde Kabasakal

Savaş Ana / Selim Ciprut

Savruluş / Leyla Serpil

Sazan Mevsimi / Selim Ciprut

Sedefkar / Bülent Sapankaya

Sekiz Aralık / Nesrin Gürpınar

Senden Sonra / Nilgün Durdan

Seni Sevmek Sonsuzluğa Dokunmak / Bilal Karabulut

Sevdası Bitmeyen Öğretmen / Zeki Uysal

Sinek Isırıklarının Müellifi / Barış Bıçakçı

Sol Omzuna Güneşi Almadan Gelme / Selçuk Altun

Son Adres / İsmail Kara

Son Av / Ahmet Efe

Son Kehribar / Mehmet Yaşin

Son Kış / Sabri Gülal

Son Vapur - Bir Darbe İki Biat / Hakan Akpınar

Sonbaharda Gül Açar mı? / Semra İşler Cangüleç

Sonu Geldi Sevgilim / Tuna Kiremitçi

Sözyaşları / Gizem Kayahan

Suikast / Bora Akifoğlu

Sultan-ı Naz / Aşkın Ötesi / Süleyman Dama

Suya Düşen Kan / Harun Tokak

Suzan / Metin Atamer
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Süleyman Operasyonu / Burak Turna

Süleyman’ın Kuyuları / Hesna Onbaşı

Şahmelek / Merve Akıncı

Şebperest / Ahmet Ay

Şehrazat / Kenan Taban

Şehrim Aşk / Leyla İpekçi

Taş Yağan Gün / Ali Yıldırımoğlu

Tek Taş Aşk / Müzeyyen Yılmaz

Temmuz Sıcağı / Necla Arpa Gül Açar

Tercüman / Süreyya Evren

Terk Etme Beni / Sevim Asımgil

Tersyüz Cinayet / Gökçer Yeniçeri

Tesadüfen Aşk / Başak Kızıltan

Tevafuk / Merve Aydın

Tohumdaki Kan / Gündoğan Dağral

Tozlu Sandık / Ferda Udül Kayci

Töre ve Cinayet /  İsmail Malatya

Turnalar Sıcak İklimlere Göçüyordu / Hacer Yeni

Tuşba Yolunda / Müştehir Karakaya

Tutku ve Dantel / Suna Uysal

Umut,Bir Şehir Uzaklarda / Mustafa Nuri Asmaz

Üç Aşk / Özlem Eryılmaz

Vaka-i Osmanlı / Sedat Eroğlu

Valizimizde Gölgeler / Serkan Koktay

Ya Ölünce Bitmiyorsa / Selami Çapın

Yabancı / Tolga Aydoğan

Yağmur Kanla Başladı / Üstün İnanç

Yakası Kürklü Yeşil Parke / Süreyya Köle

Yalnız Adam / Levent Bilgi

Yalnızca Yalnızım / Mehmet Ali Kılınç

Yanılgı / Esra Pakkan

Yanılgı / Gürsol Uysal

Yasak Sevdalar / Bilge Karaduman

Yaş On Yedi / İpek Ongun

Yaz / Kürşat Başar

Yemen Sızısı / Mehmet Sami Sepitçi

Yemin / Fatih Murat Arsal
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Yeşil Kuyu / Sercan Gördüm

Yetiştirilmiş Hayatlar / Demirhan Kadıoğlu

Yine Doğdu Tanyıldızı / Gürsel Korat

Yol Gösterici / Burkay Erdoğdu

Yüzbaşının Oğlu / Nedim Gürsel

Yüzleşme / Yaşar Okulmuş

Yüzsüz Hayat / Adnan Gerger

Zalha’nın Oğlu / Ümmet Yücel

Zamanla Randevu / Orhan Yeniaras

Zor Kadın / Fatih Murat Arsal

Züleyha / Murat Saydan

Zümrüd-ü Anka’nın Ölümü / Selçuk Kızıldağ





dilimiz

İbrahim Demirci





OSMANLI TÜRKÇESİNDEN DOLMUŞ TÜRKÇESİNE
İbrahim Demirci

“Elif” sadece bin yılı aşkın süredir tanıdığımız, sevdiğimiz, kullandığımız Arap 
yazısının ilk harfi olmakla kalmamış, yüzyıllardır binlerce kızımızın özel adı da 
olmuştur. Karacaoğlan’ın “İncecikten bir kar yağar / tozar Elif Elif diye” baş-
layan ünlü semaisi, türkü olarak söylenegeldiği gibi şarkı olarak da bestelenmiş 
ve çok sevilmiştir. Biçimiyle birliği ve doğruluğu temsil eden bu güzel harf, “elifi 
görse mertek sanır” deyiminde bilginin simgesi gibidir. Bu topraklarda kim bilir 
kaç âşık ve şair, aşkın veya hayatın darbeleriyle “elif kaddim dâl oldu” diyerek, 
dimdik boyunun nasıl eğilip iki büklüm olduğunu dile getirmiştir. Sevgilinin kaş-
larını “ra” harfine, ağzını “mim” harfine benzetenler olduğu gibi “lâmelif”i masi-
vayı süpürecek bir süpürgeye benzetenler de olmuştur. “Cim karnında bir nokta” 
olmayacak ölçüde değersiz kimselere hadlerini bildirmek için “Lâmı cimi yok!” 
demek gerekmiştir. Âsaf Hâlet, bir şiir kitabına “He” adını vermiş, “Henin iki gözü 
iki çeşme” derken, “Âh mine’l-‘aşk!” levhalarındaki o iki gözlü güzel “he” harfini 
de düşünmüş ve düşündürmüştür. Nedim, “sin” harfinin dişlerinin sevgiliyi inci-
tebileceğinden söz etmiştir.

“Bir oğlum olsa gitse hocaya / Okuya okuya çıksa heceye / Muştucular gelse 
bizim bacıya” diyerek oğul hasretini dile getiren kadın veya erkeğin hayalinde-
ki hocanın Kur’an hocası, hecenin Kur’an hecesi olduğunda şüphe yoktur. Bazı 
insanların mimlenmesi, bir şeye yahut bir yere mim koymak, altını çizmek veya 
üstünü çizmek kadar “mühim” olmaya devam etmektedir.

Elif dedim be dedim  
Kız ben sana ne dedim  
Kuş kanadı kalem olsa  
Yazılmaz benim derdim 
 
Elifim noktalandı  
Az derdim çokçalandı  
Yetiş anam yetiş babam  
Çeyizim bohçalandı

Kütahya türküsünün bu sözleri, bu ülkede “elifbe”nin ne denli benimsendiği-
ni göstermeye tek başına yeter. Bunca sözün gerekçesi, 2014 yılında ülkemizde 
dil bahsinde en kayda değer gelişmenin Osmanlı Türkçesi etrafındaki tartışmalar 
olmasıdır. Antalya’da toplanan XIX. Millî Eğitim Şurasında alınan tavsiye karar-
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larından birinde İmam Hatip Liselerinde de Osmanlı Türkçesinin zorunlu ders-
ler arasına alınmasının önerilmiş olması tartışmanın fitilini ateşlemiş, siyasetçi-
ler başta olmak üzere çeşitli çevrelerden çok tuhaf tepkiler fışkırmıştır. Bunların 
çoğunda bilgisizlik, önyargı, kültür yabancılığı ve düşmanlığı, kavram kargaşası, 
en vahimi de “cehalet aşkı” dikkat çekmiştir. Tartıştığını sananların çoğu, yazık 
ki hangi zeminde ne söylediklerini bilmeyecek derecede konuya yabancıydılar: 
“Osmanlıca, Osmanlıca dili, Osmanlıca Türkçesi” gibi tuhaf ifadelerle karşılaştık. 
Çocuklarımıza dilimizin bin yılı aşkın süreyle yazıldığı, on binlerce esere ulaşma-
larına aracılık edecek bir anahtarın verilmesinden ibaret olan öneriyi, asıl zemi-
ninden kaydırmak için atılan taklalar, çeşitli derelerden getirilen kirli sular akıl 
çelici, mide bulandırıcı, umut kırıcı, insanı çileden çıkarıcı tuhaflıklar içeriyordu. 
“Madem öyle, Köktürkçeyi de zorunlu ders yapalım!” diyenlere bile rastlandı. 
Üzüm yemekle bağcı dövmek arasındaki mesafe açıldıkça açıldı. Bu geniş mesafe-
de keyifle at koşturanlardan bazıları, Osmanlı yazısını öğrenmekle “arşiv uzmanı” 
olmayı bile isteye karıştırdılar.

Bu arada ülkemizde genel olarak dil öğretiminin -anadili öğretimi başta olmak 
üzere- pek çok kusur, yanlışlık ve başarısızlık barındırdığı unutulmuş veya göz 
ardı edilmiş oldu. Bu başarısızlığın temel etkenlerinden biri, ülkemiz çocuklarının 
gerçekliğe bakışını küçük yaşlardan başlayarak sakatlayan, bir kişiyi yüceltmeye 
ve kutsamaya dayalı anlayıştır. Yıllardan beri süren ve 12 Eylül 1980 darbesinden 
sonra bir çeşit yerleşiklik kazanan bu anlayış, gerçeklik algısını öylesine çarpıt-
makta, dil ve düşünce sağlığını öylesine zedelemektedir ki bu ülkenin önde gelen 
yazarlarından biri, Haldun Taner, 1981 yılında -100. yıl hengâmesinde- “Tabiî, 
bunu tek başına yapmadı. (…) Bu zaferde (…) ulusun payı da büyüktür,” gibi cüm-
leler kurmak ihtiyacını hissetmiştir. Bu cümle ve benzerleri, gülünç de bulunabilir, 
acıklı da. Ama olağan ve sağlıklı olmadığı besbelli. Bir üniversitede Aziz Nesin’in 
babasının Mustafa Kemal’i sevmediğini -âdeta özür dileyerek ve utanarak- an-
latan bir öğrenciye, bir kız öğrencinin “Çarpılmamış mı?” diye tepki göstermesi, 
durumun vahametini göstermeye yeter. Psikolog ve pedagoglarımızın bu olguyu 
görmezden gelmeleri veya yok saymaları da, bu ilkel, çağdışı tuhaflığı pekiştiren 
bir garabettir.

Türkiye’de mesleği gereği Osmanlı Türkçesini bilmeleri gerekenlerin yetersiz-
liklerine ilişkin çok sayıda örnek vardır. Bu örneklere 2014 yılında eklenen biri, 
çeşitli açılardan üzerinde durulmayı hak ediyor.

Everest Yayınları, 2014 yılında Abdülhamid ve Sherlock Holmes adlı bir ro-
man yayınladı. Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Ayşe Şahin 
ve E. Şule Ayva’nın yayına hazırladıkları roman 905 sayfa. Sözlükle birlikte sayfa 
sayısı 923’e ulaşıyor. Seval Şahin’in önsözünden şunu öğreniyoruz: “Latin harfle-
riyle ilk defa yayınlanan bu eser, öncellikle 2011 Nisan’ından bu yana yürütmek-
te olduğumuz Türk Edebiyatında Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi 1884-1928 
başlıklı TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi sayesinde gün ışığına çıktı.”

Abdülhamid düşmanlığında ve İngiliz dostluğunda sınır tanımayan Yervant 
Odyan’ın “Latin harfleriyle ilk defa yayınlanan bu eser”ini okurken, hazırlayıcıla-
rın Türkçe bilgi(sizlik)leri ve özensizlikleri beni sık sık dehşete düşürdü. Romanın 
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bir bölümünde doğru okunmuş ve yazılmış bazı kelimelerin başka bir bölümde 
yanlış okunmuş ve yazılmış olduğunu görünce gülümsemekten kendimi alama-
dım. Demek ki yayıncı da görevini yapmamış; yazım ve tutarlılık denetimini ihmal 
etmiş.

Eserin Osmanlı harfleriyle yayınlanan ilk baskısını görmeksizin fark edilebile-
cek birkaç okuma yanlışına bakalım: “(…) muharebe hakkında iki ve gayet ehem-
miyetli telgraflar bulunmaktaydı.” (s. 18) “iki ve gayet ehemmiyetli telgraflar” ne 
demek? Ermeni yazarımız bile böyle bir tuhaflık yapmaz; “iki” şeklinde okunup 
yazılan kelime “yeni” olmalı: “(…) muharebe hakkında yeni ve gayet ehemmiyetli 
telgraflar bulunmaktaydı.”

“Şühut-perest” (s. 54) ne demek? Bunun “şehvet-perest” olacağı besbelli.

“tekrara yanına çağırarak” (s. 77). Cümlenin bütününe bakınca “tekrara” değil 
“tekraren” olduğu, olması gerektiği anlaşılıyor.

“Zalimin gözleri (…) bir hiddet ve haşiye ile parladı.” (s. 104) “Bir hiddet ve 
haşiye” ne demek? Bu “bir hiddet-i vahşiyye” olmalı: Vahşi öfke.

“Gizli bir vakit.” (s. 361) Sözün akışından anlaşıldığına göre burada “gizli bir 
vakit” yok, “gizli bir kuvvet” var.

“İttihaz edilmiş olan şu firar.” (s. 398) Burada ittihaz edilen şey “firar”dan çok, 
“karar”a benziyor. Basım sırasında “kaf” yerine “fe” konmuş olsa bile dikkatli bir 
okuyucu bunu fark etmez mi?

“Binaenaleyh mevti anı ölmüştür.” (s. 715) Aman Allah’ım, bu nasıl Türkçe? 
“Binaenaleyh mevti âni olmuştur” cümlesini okuyabilmek çok mu zor?

Romanı yeni yazıya aktaranların Türkçe cümle konusundaki ciddiyetsizlik ve 
özensizliklerine Osmanlı Türkçesine ilişkin yanlış yaklaşımları da eklenmiş sık 
sık. Olmadık yerlerde “tamlama” bulunduğu vehmine kapılabilmişler. “Defter-i 
husûsi kamaranızda mıdır?” (s. 639) “Defter” “hususi” değil, “kamara” “hususi”: 
“Defter hususi kamaranızda mıdır?”

“Tevakkuf” yerine “tevaffuk”, “terettüp” yerine “tertip”, “bilistifade” yerine 
“bilâ-istifade”, “muhakkak” yerine “muhık”, “silk” yerine “sülk”, “tahrirat” yerine 
“taharriyat”, “ticariyye” yerine “tüccariye”, “düstur” yerine “destur”, “mahza” yeri-
ne “mahaza” … yazılabilmiş.

“Müttehim” suçlayandır, “müttehem” suçlanan. Bu iki kelime arasındaki ayrı-
mı bilmeyen veya göz ardı eden araştırmacılarımız, bu özensizlik veya bilgisizliği 
sözlük bölümüne de yansıtmışlar: “Müttehim: Töhmetli, suçlu, kabahatli.” Bu ke-
limeye bu anlamı hangi cesaretle ve nasıl yakıştırabildiler?

Sözlük bölümündeki tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Birkaç örnek:

Nigâh-ı istiğrâb: Garip bakışma. (“Garipseyen bakış” olmalıydı.)

Müterâkib-i fırsat: Fırsatların çok olması. (“Fırsat kollayan” olmalıydı.)

Harf-i vâhid: İlk harf. (“Tek harf, bir harf” olmalıydı.)

Ders-i âm: Senelik ders. (“Camilerde ders verme ve bu dersi veren hoca” ol-
malıydı.)
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Ahali-i kurrâ: Hafızlar. (“Ahali-i kura”, “köy halkı” olmalıydı.)

Elbette “su-i misal misal olmaz.” Kötü örnek, örnek değildir. Ancak bu ve buna 
benzer örnekler, Osmanlı Türkçesinin zorluğunu değil, ana dili öğretiminin yeter-
sizliğini, yayıncılarımızın sorumsuzluğunu, eleştiri kurumunun etkisizliğini ve / 
veya işlevsizliğini yüzümüze çarpmaktadır.

“Faili meçhul” cinayetler ile “fail-i meçhul”leri karıştırabilen zihinler, “hatt-ı 
müdafaa” ile “hattı müdafaayı” da kolayca karıştırırlar. Savunma çizgisi ile çizgiyi 
savunma arasındaki fark, önemsiz bir fark değildir.

Bu yazı üzerinde çalışırken Ankara’da Gölbaşı-Ulus minibüslerinden birinde 
şoförün yolculara şöyle seslendiğini işittim: “Terminal, Aşti, garajda inecek yolcu-
lar hazırlansın!” Aynı yer için üç kelime: 1. Terminal, 2. Aşti (Ankara Şehirler arası 
Terminal İşletmesi), 3. Garaj. Bolluk ve zenginlik alâmeti midir bu durum, karga-
şa yahut karmaşa belirtisi mi? Yoksa aynı anda iki ihtimal de söz konusu olabilir 
mi? Belki bu üç ihtimale dördüncüsü, beşincisi eklenebilir. “Bâb-ı Âlînin yüksek 
kapısından mürur edip geçer iken yek bir atlı süvariye tesadüfen rast gelen” ata-
larımızla alay etmemiz de mümkün, onları tanımaya ve anlamaya çalışmamız da. 
Küçümseme, alay, tahkir, tezyif, istihza ve istiskal dönemini bitirip hürmet, takdir, 
tecessüs, tetkik, tahkik, tefahhus devrine geçebilecek miyiz?
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BU YAZIYI AĞIR AĞIR OKUYUN, 
YOKSA NEFESİNİZ TIKANABİLİR!
Murat Bardakçı

Kim demiş “Türkçenin şu andaki mevcut kelimeleri ile felsefe yapılamaz” diye?

Yapılır efendim, yapılır; bal gibi yapılır!

Meselâ, Hegel’in Tinin Görüngübilimi’ni Türkçe mi okumak istediniz, işte bu-
yurun:

“(...) İyi tikel özne ile onun istencinin özsel yanı olarak ilişkilidir, ve böylelikle 
istenç yükümlülüğünü tam olarak bu ilişkide bulur. Tikellik İyiden ayrı olduğu ve 
öznel istence düştüğü için, İyi ilk olarak yalnızca evrensel soyut özsellik belirle-
nimini, Ödev belirlenimini taşır; bu belirlenimi nedeniyle, Ödevin Ödev uğruna 
yapılması gerekir.”

Tinin Görüngübilimi’ni böylesine pırıl pırıl ve billûr gibi bir üslûpla anlatan 
bu “Türkçe” felsefe metnini vallahi ben uydurmadım; felsefi bir yayından aldım 
ve noktalamasına, hattâ büyük-küçük harf kullanımındaki tuhaflığa kadar aynen 
naklettim!

Anlamadınız yahut beğenmediniz ise yaka düğmenizi gevşetin, zihninizi boşal-
tın, derin bir nefes alın ve şimdi de yine aynı kitaptan nakledeceğim şu metnin bir 
tadına bakıverin lutfen:

Erek ve Edimsel Özdeşlik!

“(...) Söylenmiş olanlar Usun ereksel etkinlik olduğu söylenerek de anlatılabilir. 
Sözde bir Doğanın yanlış tanınmış düşüncenin üzerine yükseltilmesi, ve herşey-
den önce dışsal erekselliğin yadsınması genel olarak Erek biçiminin saygınlığına 
gölge düşürmüştür. Gene de, Aristoteles’in de Doğayı ereksel etkinlik olarak ta-
nımladığı anlamda, erek dolaysız ve dingin olandır, devimsizdir ki öz-devimlidir, 
ve böylece Öznedir. Onun devinme kuvveti, soyut olarak alındığında, kendiiçin-
varlık ya da arı olumsuzluktur. Sonuç başlangıç olanla aynıdır, çünkü başlangıç 
erektir; ya da, edimsel olan kendi Kavramı ile aynıdır, çünkü dolaysız olan, erek 
olarak, ‘kendi’yi ya da arı edimselliği kendi içinde taşır. Yerine getirilmiş erek ya 
da varolan edimsel ise devim ve açınmış ‘oluş’tur; ama tam olarak bu dinginliksiz-
lik ‘kendi’dir; ve ‘kendi’ başlangıcın o dolaysızlık ve yalınlığı gibidir, çünkü sonuç-
tur, kendi içine geri dönmüş olandır, - kendi içine geri dönmüş olan ise yalnızca 
‘kendi’dir ve ‘kendi’ kendisi ile bağıntılı özdeşlik ve yalınlıktır.”
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Yine mi anlamadınız? Yahu siz cahil misiniz, Türkçe mi bilmiyorsunuz yoksa 
idrak probleminiz falan mı var?

Bu Türkçe ise Ben de Brad Pitt’im

Şimdi sevabına son bir örnek daha vereyim:

“(...) Burada Schelling’in olumsuza, belirlenime, ayrıma geçemeyen Özdeşlik 
felsefesi eleştiriliyor. Bu soyut özdeşlik Spinoza’nın Tözü için de benzer sorunlar 
yaratır. Onda da Töz belirlenimsiz olmak zorunda olduğu için, belirlenime geçiş 
Tözün kendi eytişimi yoluyla değil ama dışsal olarak yapılır. Saltığı göreli olanın 
soyut karşıtı olarak görmek Hegel’e kişisel bir Saltık kavramını yükleyenlerin de 
içine düştükleri yanılgıdır. Bu sözde eleştiriler Hegel’in neden söz ettiğini bile 
anlayamazlar ve onda Saltık kavramını başat kavram olarak, bir tür arke olarak 
alırlar. Hegel’in dizgesinde Saltık dizgenin herhangi bir kavramıdır, çünkü tüm 
kavramlar dizgenin eşit ölçüde zorunlu bileşenleridirler.”

İşin şakası bir tarafa, birilerinin günlerden buyana “Felsefe bahislerinin ifade 
edilebildiği Türkçe” diye tutturdukları sözüm ona “dil”, işte budur! Kuru, kupku-
ru, âhenksiz, zevksiz, telâffuzda bile zorlanacağınız takır tukur bir hırıltılar yığını! 
“Kelime” olduğu iddia edilen böyle gevelemelerin nerede ise tamamı entelektü-
el görünüp hava atabilme maksadı ile uydurulmuş bir abukluklar silsilesidir ve 
meselenin daha tuhaf olan bir diğer tarafı da bu takırtıların “felsefe” diye ortaya 
sürülmesi, üstelik bu garabetin meslek, yani para kazanma vasıtası olmasıdır!

(Habertürk, 29.12.2014)
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DİL MESELESİ, DİL YARASI 
Atilla Yayla

Klâsik liberaller dil hakkında konuşmayı ve yazmayı sever. D. Hume, A. Smith, 
C. Menger, F. A. Hayek geleneğine göre dil kendiliğinden doğan düzenin en güzel 
örneklerinden biri. Bir düzen bir kurallar bütünüdür. İnsanların davranışları bu 
kurallarla regüle edilir. Böylece insanların hayatlarına öngörülebilirlik kazandırı-
lır. Bireyler buna dayanarak başka insanlarla, bilhassa tanımadıklarıyla, güvene 
dayalı ve faydalı sonuçlar üreten ilişkiler geliştirebilirler. Buraya kadar olanı belki 
de birçok kimse kabul edecektir. Evrimci klâsik liberal geleneğin söz gelimi rasyo-
nalist liberal geleneklerden ve diğer tüm rasyonalist fikir çizgilerinden farklılığı bu 
düzenin doğuşunu izahta ortaya çıkar. Çoğu yaklaşım bir düzen varsa o düzenin 
bir de kurucusu olması gerekir diye düşünür. Buna göre, kurucu fiilî anlamda teş-
his edilebilir bir otorite, soyut anlamda aklın yaptığı kurgular olmalıdır. Evrimci 
klâsik liberaller böyle düşünmez. Onların anlayışına göre bir düzen onu yaratan 
belirgin bir otorite olmadan da ortaya çıkabilir. Düzen içinde yer alanlar banisi ol-
mayan kurallara uymak suretiyle düzenin ortaya çıkmasını sağlar ve düzenin par-
çası olur. Dil bu tür düzenlerin en ilginç ve güçlü örneklerinden biridir. Her dil ke-
lime sıralanmasıyla ilgili bir kurallar bütünüdür. Dilleri birbirinden farklılaştıran 
kelimeler değil, kelimelerin dizilişidir. Daha da ilginci, dil kurallarına uymak için 
dilin kurallarını bilmenin ve izah edebilmenin gerekli olmaması. Bir dil ortamında 
doğan ve büyüyen kişiler, o dilin kurallarıyla ilgili hiçbir tahsil görmedikleri hâlde 
dili gayet iyi konuşabilir, kullanabilir. Bu yüzden bütün diller bir çeşit mucizedir 
ve her dile saygı göstermek gerekir.

Türkçe diller arasında bir dil. Uzunca bir geçmişi ve kendine mahsus özellikleri 
var. Ne var ki Türkçenin 20. yüzyıldaki tarihi tam bir talihsizlik. Önce zora daya-
lı bir alfabe değişikliği ve ardından gelen yine zora dayalı ırkçı mantıklı sadeleş-
tirme çabaları Türkçeyi erozyona uğrattı. Bu yüzden nesiller arasındaki kültürel 
süreklilik de önemli ölçüde kesildi. Türkçenin ifade kabiliyeti çok geriledi. Bugün 
ülkemizde şahit olunan fikir çoraklığının en önemli sebeplerinden biri bu. Bugün, 
meselâ, Öztürkçe denen ne olduğu belli olmayan dili esas alarak yazılan veya çev-
rilen bir felsefe kitabını okumak ve anlamak neredeyse imkânsız.

Çeviri yapmak meşgalelerim arasında olduğu için durumu yakından biliyo-
rum. Bir örnekle anlatayım. Hayek birçok önemli esere imza atan büyük bir filozof. 
Kendimi onun öğrencisi addettiğim için eserlerini mümkün olduğunca Türkçeye 
aktarmaya ve aktartmaya çalışıyorum. Hayek, eserlerini ortalama 15 bin kelime 
kullanarak yazıyor. Biz ise aynı eserleri yaklaşık 3000 kelimeyle çevirmeye çalışı-
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yoruz. Olmak, yapmak gibi mastarlardan kelimeler uydurmaya çalışıyor veya daha 
önce uydurulmuş saçma sapan kelimeleri kullanıyoruz. Ancak bu çeviri eserleri 
okuyanlar aynı eserlerin orijinalini okudukları zaman aldıkları bilginin ve hazzın 
yarısını bile alamıyor.

Daha somut bir örnek vereyim. Hayek’in 1944’te yayınlanan Kölelik Yolu 
adlı ölümsüz eseri 15 bölümden oluşmakta. Kitabın ilk 8 bölümü merhum Aydın 
Yalçın’ın önerisi ve teşvikiyle 1948’te Turhan Feyzioğlu tarafından çevrildi ve 
Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi’nde yayımlandı. Geri kalan 7 bölümü ise merhum 
Yıldıray Arsan ve bu fakir tarafından çevrildi. Bizim çevirimizin de ülkenin orta-
lama standartları açısından gayet başarılı olduğuna inanıyorum. Kitabı okuyanlar 
bunu teslim edeceklerdir. Ancak itiraf etmek zorundayım ki Feyzioğlu hocanın çe-
virdiği bölümler anlam ve ifade zenginliği bakımından bizimkinden çok daha ba-
şarılı. Diğer faktörleri sabit varsayarsak, bunun yegâne sebebi, ilk 8 bölümün çev-
rildiği 1940’lardaki Türkçe ile kalan 7 bölümün çevrildiği 1990’lardaki Türkçenin 
ifade kabiliyeti arasındaki farklılık.

İşte bu gerçeklerin ışığında Osmanlıcanın daha fazla öğrenilmesi yolunda 
atılacak; ama gönüllülüğe dayanacak ve öğrencilerin tercih yelpazesini daralt-
mayacak şekilde plânlanacak adımları destekliyorum. Hatta daha fazlasının ol-
masını temenni ediyorum. Yeni bir harf değişikliğine gitmek 1920’lerdeki suçu 
ve cinayeti tekrarlamak olur. Ama mevcut alfabeyi kullanarak mümkün olduğu 
ölçüde 1940’ların diline dönmeye çalışmak lâzım. Elbette bu süreçte başı çekme-
si gereken büyük yazarlar, şairler, akademisyenler olacaktır. Kamu tekelindeki 
eğitim bazı okullarda ciddi bir Osmanlı Türkçesi eğitimi vererek buna bir ölçüde 
yardımcı olabilir. Ancak sonunda yapılması gerekeni gerçekleştirecek olan sivil 
toplumdur. İşin sahibi sivil toplum olmazsa hem başarıya ulaşılamaz, hem doğru 
istikametteki hiçbir kazanım kalıcı olamaz.

Dil meselesini ciddiye alıp, dil yarasına çare bulmaya çalışmalıyız.

(Yeni Şafak, 13.12.2014)
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2014 YILINDA DENEME TAHTASINA YAZILANLAR
Hüseyin Akın

Türlerin iç içe girdiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Öyküden şiire, şiirden öyküye doğ-
ru yumuşak geçişler yapan metinlere bolca rastladığımız gibi öykü-deneme karı-
şımı metinlere de rastlıyoruz. Modern öykünün “olay” örgüsünden kurtulup içe 
çekilmesi; birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahıslar çevresinde sınırlı alanda dola-
şım göstermesi yanı sıra denemenin başına buyruk serazat karakteri türler arası 
geçişkenliği kolaylaştırmaktadır. Deneme ve öykü gibi hayata daha yakın duran 
yazın türleri birbirleriyle dikkat çekici biçimde ünsiyet oluşturmaktadır. Hayatla 
edebiyatın iç içeliği hayatla yoğun temas içerisinde olan türlerin de kaynaşması-
nı sağlıyor. 18. yüzyıl İngiliz yazarlarından Samuel Johnson’un yaptığı “deneme” 
tanımı bu iç içeliğe gerekçe gibidir. Samuel Johnson’a göre, “Deneme düzensiz, 
az çok karanlık, belli bir türe sokulmayan bir yazı parçasıdır.” Denemenin karan-
lık olarak nitelendirilmesine sübjektif bir yargı deyip geçelim. Düzensiz ve belli 
bir türe sokulamaması denemenin özgün tarafıdır. Zira düzensizlikte bir düzen, 
hiçbir türe benzememesinde ise diğer türlere yakın olmasına rağmen bu yakınlığı 
nevi şahsına münhasır kılmak açısından bir “özgünlük” vardır. Bu geçişli karak-
terinden dolayı olsa gerek, bugün deneme yazan kalemlerin önemli bir kısmı hu-
susen denemeci vasfıyla tanınan kişiler değil, şair ve öykücü kimlikleriyle bilinen 
kişilerdir.

2014 yılında yayınlanan denemelere baktığımızda da bu durumun sürdüğünü 
görmekteyiz. Daha çok öykü, şiir ya da roman gibi dallarda temayüz etmiş kişile-
rin bir soluklanma alanı olarak denemeyi seçmeleri dikkat çekicidir. Bir yazarda 
ismi anıldığı zaman zihinlerde ilk akla gelen yazınsal taraf neyse o yazar başka ne 
yazarsa yazsın yeri okuyucunun zihninde oturttuğu yerdir. Evet, Ahmet Hâşim 
iyi bir denemecidir; lâkin okuyucu onu bir daha hiç kaldırmamacasına zihninde 
şair koltuğuna oturtmuştur. Suut Kemal Yetkin, Nurullah Ataç gibi kalemler ise 
adları anıldıkları ilk anda denemeci kişilikleriyle hafızamızdaki yerlerinden âdeta 
gözlerini açıp kafalarını kaldırırlar. Bugüne gelince, ilk anda denemeci yönleriyle 
zihnimizde beliren yazarların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Türler içerisin-
de denemenin arada kalmışlığından bahsedebiliriz. Oysa nasıl şiirin ve hikâyenin 
kendine özgülüğü söz konusu ise denemenin de nevi şahsına münhasır bir tarafı 
vardır. Deneme ile anlatmanız gereken bir durumu şiirle ya da öykü ile anlata-
mazsınız. Deneme yazarlığının bu arada kalmışlığı biraz da bu türün karakteriyle 
alâkalıdır. Kolay kolay bir tanıma sığmayacak denli serazat yapısı denemeyi ih-
tiyaç hissedildiğinde müracaat edilen bir dal hâline getirmiştir. Bunun yanı sıra, 
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düzyazı çeşitleri arasında da tam bir mutabakat ve sınır olmaması, söz gelimi ne-
yin makale, hangi yazının köşe yazısı, hangisinin deneme ya da biyografi olduğu 
konusunda kesin bir çizgi olmaması da bu arada kalmışlığın sebepleri arasında 
sayılabilir. Nurdan Gürbilek gibi didaktik deneme yazarları da bu belirsizliğe atıf-
ta bulunurlar. Nurdan Gürbilek, Ev Ödevi kitabındaki yazılarının birer inceleme 
mi, eleştiri mi yoksa deneme mi olduğu konusunda kararsızlığını dile getirirken 
deneyim olarak edebiyat eksenli olması hasebiyle deneme demenin daha uygun 
olduğunu söyler.

Eleştiri de aslen bir deneme çeşidi olmasına rağmen her nedense eleştiriden 
bağımsız bir şekilde kullanılır hâle gelmiştir. Hâlbuki her eleştiri denemeci tavrı-
na ihtiyaç duyar, bir göz ve bakış açısı gerektirir. Bu tarafıyla da her eleştiri edebi 
bir denemedir. Eleştiri kelimesi sadece menfi tarafıyla kullanılan bir kelimeye dö-
nüştürüldüğü için bir eserin olumlu yönleriyle ele alınması hiç hesaba katılma-
maktadır. Bir yazarın eksi ve artılarıyla bir esere kendi deneyimleri doğrultusunda 
eğilmesi eleştiri yönlü bir denemedir. 2014 yılında yayınlanan deneme alanındaki 
eserleri derleyip incelemeye tâbi tutarken esas aldığımız noktalar şunlar oldu:

Deneme yazarı olarak bilinen isimlerin bu sene içerisinde yazdıkları eserler. 
Bu eserlerin önceki yazdıklarından içerik ya da teknik farkı. Deneme yazarının 
değişen ve gelişen fikir dünyasına paralel olarak yazdıklarındaki değişim ve dö-
nüşümler.

Edebiyatın değişik alanlarında temayüz edip aynı zamanda deneme molası ve-
ren ya da denemeyi öykü ya da şiirinin artık malzemesi olarak değerlendirenler. 
Denemecinin deneyimi sanırım biraz da adıyla özdeşleşen şiir, öykü ya da roman 
gibi kimliğini bulduğu edebi ilgi alanlarıdır. Bu alanlardaki ustalık denemeye 
enerji katıp rezerv sağlamaktadır.

Denemeye adının çağrıştırdığı nahif bir yazma gayretiyle başlayanların eser-
leri. Bu eserlerde belirgin olan taraf “deneme” kelimesinin iddiasızlığının yazara 
verdiği cesarete dayanmış olmasıdır. İlk deneyimle “deneme” kelimesinin kusur-
ları bağışlayan tarafı birbirini tolere etmektedir.

Vatan Yahut İnternet

Mustafa Kutlu, Dergâh Yayınları

Mustafa Kutlu’nun 2014 Haziran ayında çıkan deneme kitabı. 20 yıllık süreç için-
de Yeni Şafak gazetesinde yazdığı köşe yazılarından derlenmiş. Değişmeyi peşin-
den sürükleyen gelişmeyle beraber memleketin hâli pür melâlini biraz hüzün ve 
biraz da “hayrolsun” dileğini içinde mahfuz tutarak dile getiriyor. Aslında oku-
yucuyla dertleşiyor demek daha doğru olur. Bu dertleşmede ne ümitsizlik var, ne 
hüsran. Dünyanın değişen dengesine, yozlaşan insan ilişkilerine bakarak “binmi-
şiz bir alâmete” diyor; ama gerisini getirmiyor. Bazı kötümser yazarların yaptığı 
gibi okuyucu zihnini “gidiyoruz kıyamete” ümitsizliği ile bir başına bırakıp aradan 
sıvışmıyor. Sohbet ve hikâye dilinin etkisi görülen denemelerde modern tekno-
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lojik Batı medeniyetinin mimariden insan ilişkilerine kadar içimize sirayet eden 
etkisini gözler önüne sererek bir tür “aynada iskeletini görme” cesaretine sahip in-
sanları kendileriyle yüzleşmeye davet ediyor. Bu yüzleşme aynı zamanda gelişme, 
ilerleme, büyüme, çağdaşlaşma gibi taşa, toprağa, kuma, çakıla, demire, çimen-
toya sinmiş olan yalanı fark etme fırsatı sunuyor. Bir tarafta masallarımız, des-
tanlarımız, efsanelerimiz, Nene Hatunlarımız, Deli Dumrullarımız, ilâhilerimiz, 
mevlitlerimiz, Hacı Arif Bey’imiz, Selimiye’miz, Mevlana’mız, Yunus’umuz, fırın-
dan çıkan Vakfıkebir ekmeğimiz, Diyarbakır karpuzumuz, Pervari balımız, Tatar 
böreğimiz, Çerkez tavuğumuz, Arapaşımız… diğer tarafta yüksek yüksek binaları-
mız, sitelerimiz, gökdelenlerimiz, kaybolan renklerimiz, kokularımız, nev zuhur 
korkularımız, çocukluğumuzla “şehirleri bayındır gösteren yalan”lar.

Mustafa Kutlu’nun gazete köşe yazarlığı alışıldık köşe yazarlığın çok ötesinde. 
Bu yazılar denemenin yazarına bağlı bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Zira köşe yazısı olmakla deneme vasfını kaybetmeden, günlük gün-
demlerin albenisine kanmadan yazarına bağlı gündemini muhafaza ediyor. Belli 
bir bütünlük içerisinde birbirini tamamlayan cümleler gibi Vatan Yahut İnternet 
kitabı okuyucu zihninde askıda kalma ihtimali olan soruyu da cevaplamadan geç-
miyor. Mustafa Kutlu çağcıl Batı medeniyetine ve kapitalizme karşı duruşumuzu 
ayarlamak konusunda oldukça net ve direk konuşuyor: “Ya yakayı kaptıracağız ya 
karşı çıkacağız.” Mustafa Kutlu’nun bütün yazdıkları gibi bu denemeleri de aynı 
bağlamda bir yerli duruş refleksi ve bir karşı çıkış denemesi sayılabilir.

Dem Bu Demdir

Mustafa Kutlu, Dergâh Yayınları

Mustafa Kutlu’nun 2014 yılında yayınlanan ikinci deneme kitabı (Eylül, 2014). 
30 yıllık yazı serüvenini anarak başlıyor kitaba Kutlu. Neye niyet neye kısmet ka-
bilinden, ressam olmak için uğraşırken nasıl birden yazar olduğuna şaşkınlığını 
dile getiriyor. “Kuşlar da kaderle uçar” sözüne yaslanarak yazının da bir kader ve 
nasip işi olduğunu inceden hissettirmeye çalışıyor. Bu kitaptaki denemelerde de 
başat tema bize ait dünyanın hızla hayatımızdan çekilmesidir. Önce birer birer 
kesilen ağaçlar, o güzelim akasya ağacı, sonra ortadan kalkan sokaklar, park yeri 
hâline gelen kaldırımlar. Daralan yaşam alanlarımız. Mekânların dönüştürülüp 
turizme tahsis edilmesi sebebiyle sohbet mekânları da kayıplara karıştı. Sohbetten 
önce sohbethaneler çekildi hayatımızdan. Gününü gün etme felsefesini hayat tar-
zı hâline getirmiş insanların arasında başka bir gezegenden gelmiş gibiyiz. Çok 
çabuk adapte oluyoruz böylesi hayatlara yine de. Oysa kirazın tadı da iğdenin ko-
kusu da bize yaşama sevinci verdiği kadar öbür dünyadan esintiler taşıyan frag-
manlardır da. Kutlu’nun Dem Bu Demdir denemelerinde önceki denemelerinde 
olduğu gibi belirgin duygu, dünyanın gelip geçiciliği ve bu gelip geçiciliğe rağmen 
insanın ebedi imiş gibi ihtiras içinde yaşamasıdır. Bütün koşuşturma ve dünyayı 
daha bayındır kılma gayreti insanı daha bir zalim, daha bir zavallı hâle getirirken, 
dünyayı da daha bir yaşanmaz kılmakta. Erguvan, iğde ve kavak ağaçlarının ha-
yatımızdan çekilmesiyle edebiyatın, şiirin kan kaybedip gözden düşmesi arasında 
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çok sıkı bir ilişki var. Bu konforlu ortamda edebiyat fındık fıstık yiyerek hoşça 
vakit geçirmeye yarayan bir etkinliktir. Mustafa Kutlu’nun denemelerinde kızaran 
nar, patlayan tomurcuk, gülümseyen güneşin yanı sıra birden faizler, repolar ve 
temiz eller operasyonu karşınıza çıkıp dengenizi bozabilir. Bu denge bozumu bir 
tür okuyucuyu silkeleyip kendine getirmek gibi bir etki oluşturuyor. Bu denemeler 
Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde bolca rastlanan ara cümlelerin bir araya gelmiş 
şekli gibi. Nasıl hikâyeyi kesip aralarda deneme kabilinden hatırlatmalarda bulu-
nuyor ve bunu da çoğunlukla hikâye kişilerinin ağzından sunuyorsa, denemelerin-
de de yer yer hikâye ara cümleleri bu görevi görüyor. Bir hikâyecinin hikâyeden 
kalkışı herhâlde ancak böyle olur.

Kalemin Yükü

Hüseyin Su, Şûle Yayınları

Hüseyin Su, Hece dergisinde on sekiz yıllık bir zaman içinde yayımlanan yazı-
larını Kalemin Yükü adıyla kitaplaştırdı. Kitabın ismi Nuri Pakdil’in Edebiyat 
dergisinde sorumluluğa işaret olarak kullandığı bir ifadeden esinlenilerek konul-
muş. Kalemin Yükü, denemelerinde düşünce ve duyarlığımızı besleyen portreler 
yazarın bakış açısıyla okuyucuya sunuluyor. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Atasoy 
Müftüoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Muhammed İkbal, Fethi Gemuhluoğlu, Rasim 
Özdenören ve Nurettin Topçu gibi düşünce ve estetik dünyamızda iz bırakmış 
öncü şahsiyetler edebi, insani ve aksiyoner kişilikleriyle dikkatimize yaklaştırı-
lıyor. Bu isimler aynı zamanda yazarın yazdıklarında pay sahibi olan kişilikler. 
Bir tür duygu ve duyarlığının malzemeleri sayılan bu isimleri yazma serüvenine 
yeni başlayanların ilgi ve dikkatine sunuyor. Sözü edilen isimlerin her birinin aynı 
zamanda yazarlık niteliğinin olmuş olması yazma ile yaşama arasındaki ilişkinin 
nasıl olması gerektiği hakkında da dolaylı bir fikir veriyor. Bu denemeleri okudu-
ğumuzda yazarla yazarın izini sürdüğü yazarlar arasındaki ilişkiye bakarak tüm-
den gelime ulaşıyoruz. Hüseyin Su, öykücü kimliği ile zihnimizde daha muhkem 
bir zemine oturmuş oluyor. Bir portreyi aşina olduğumuz bir kişinin kaleminden 
okuduğumuzda gözden kaçırdıklarımızı görmemizi sağlayan üçüncü bir göz mis-
yonu görüyor.

Yazı ve Yazgı

Hüseyin Su, Şûle Yayınları

2014 yılının yazın alanında bir başka güzelliği Hüseyin Su tarafından kaleme alı-
nan Yazı ve Yazgı denemeleri oldu. Bu denemeler yazarın yazmak ve okumak üze-
rine düşüncelerini ortaya koyarken bir yandan da yazı ile ahlâk arasındaki kopmaz 
ilişkiyi ele alıyor. Yazmanın gayesi ve muhatabının da irdelendiği kitapta yazının 
yazan üzerindeki etkisi üzerinde durularak hakikat şu cümle ile hülasa ediliyor: 
“Yazı muhatabından önce yazarını terbiye eder.”
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Yazarların yazdıklarına yabancılaştıkları bir zamanda yaşadığımız hesaba ka-
tıldığında Hüseyin Su’nun bu denemelerinin çok öğretici ve bir o kadar da eğiti-
ci olduğunu teslim etmek gerekiyor. İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümü 
“Silahlı Sayfalar” adını alıyor. Bu bölümde yazar sağlıklı bir fikir dünyasına, kafa 
yapısına sahip olmak için olması gerekenler üzerinde durulmuş. Kitabın ismini 
alan (Yazı ve Yazgı) ikinci bölümde ise yazar yazmak eylemi ve yazmak hikâyeleri 
üzerinde yazının sınanan ve denenen gücünü ortaya koyuyor. Bu meyanda ikinci 
bölümün başlıklarından bazıları: Yazının Gücü, Yazar ve Yazı Mekânları, Yazı Bir 
İç Kaledir, Yazı Emri ve Yazma Cüreti… Hüseyin Su’nun 2014’te çıkan birbirini 
bütünleyen iki deneme kitabı aslında okur-yazar olanların el rehberi mahiyetinde. 
Okumanın olduğu kadar yazmanın da kendine göre ilkeleri olduğunu, çoktandır 
unuttuğumuz bir gerçeği kendine özgü ağırbaşlı bir üslûpla ele alıyor. Adresini 
şaşıranlar ve evinin yolunu unutanlar öncelikli olarak okumalı.

İşçinin Varlık Problemi

Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler 

Demet Ş. Dinler, Metis Yayınları

Birikim dergisinde yazdığı yazılarıyla tanıdığımız bir isim Demet Dinler. Daha çok 
geri dönüşüm işçileri ile ilgili yazdıklarıyla biliniyor. Yaşayan işçi öykülerini an-
latması bakımından oldukça özgün ve yeni denemeler içeriyor Demet Dinler’in 
kitabı. İlk öykü Ankara’nın Kurtuluş semtinin bir mahallesinde geçiyor. Yazar 
bu mahallede çok sayıda kâğıt ve hurda toplayıcısının kaldığı depoya yöneltiyor 
dikkatlerini. Burada yoksulluk ve işsizlik nedeniyle toplayıcılık yaparak geçinen 
göçmen işçiler, evdeki baba baskısından ya da işyerindeki usta baskısından kaçıp 
gelen çocuk yaşta işçilerin hikâyelerini dinliyor. Yazarın kendine durak olarak seç-
tiği ikinci mekân Ankara’nın Yıldız semtinde yer alan bir kâğıt deposu. Üçüncü ve 
son istasyon atık kâğıt işçilerinin aileleriyle yaşadıkları Ankara’nın bir gecekondu 
muhiti. Kâğıt işçilerini yazarak direnmeye nasıl davet ettiğini okuyoruz bu öykü-
lerden. Daha doğrusu buna denemeleşmiş hikâyelerden demek daha isabetli olur. 
İşçinin Varlık Problemi’ni oluşturan denemelerde yazar sınıf, ezilme, mağduriyet 
ve erkeklik meselesini duygu, performans, eylem ve örgütlenme bağlamında ele 
alıyor. Bir yanıyla kuramsal ve akademik diğer yanıyla anlatıya dönük ve edebi. 
Kitapta yer alan başlıklara baktığımızda alışıldık deneme konularından çok farklı 
olarak zor meselelerin denemeleştirdiğini görüyoruz. Kitap şu başlıkları içeriyor: 
İşçinin Varlık Problemi, Sınıf, Beden ve Performans, İşçi Sınıf Atlayınca, Kolektif 
Eylem ve Duygular, Sendika Koltuğu, Pavyon Kapısı, Doğulu İşçi Liderine Batılı 
Akademisyenden Mektup, Piyasada, İşyerinde ve Sokakta Sınıfı Kuran Duygular… 
Bir yazar ve aynı zamanda akademisyenin tezini yazarken en insani duygu olan 
etkilemek ve etkilenmek suretiyle işçi sorunlarını denemeye dönüştürmesidir bu 
kitap.
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Karekök Hayat

Ahmet Sabri Genç, Şûle Yayınları

Ahmet Sabri Genç oldukça velut bir kalem. Deneme yazılarını genelde Karabatak 
dergisinde yazıyor. Önceki yıllarda yayınlanmış üç deneme kitabı daha var. Bu 
kitabı diğer kitaplarının üzerinde seyrediyor. Denemenin görünmeyeni ya da 
kamufle edileni ortaya çıkarmak gibi bir görevi olduğunu da hatırlıyoruz bu ki-
tabı okurken. Ayrıntı olmadığı hâlde ayrıntı hâline getirilmiş önemli meseleleri 
dikkatimize sunuyor. Felsefeci akademisyen hüviyetiyle de iyi bir denemeci olu-
nabileceğini, akademizme sapmadan da iyi bir yazar olunacağını ispat ediyor. 
Sabri Genç’in deneme başlıkları oldukça vurucu. Kitabın kapısı önünde duranları 
içeriye çağırıyor gibi. Her yazı bir ayet, bir atasözü ya da hikemi bir giriş cüm-
lesiyle başlıyor. Yazarın en az kitabın ismi kadar özgün deneme başlıklarından 
bazıları şunlar: Kediler de Hacca Giderler, Kârdan Erimeyen Adamlar, Gardiyanın 
Cebindeki Anahtar, Şeytan Sarhoş Olduğunda… Bilgi, deneyim, hatıra ve nahif 
eleştirel yaklaşımla örülü kitap 2014’ün yazınsal güzellikleri arasına girmeyi faz-
lasıyla hak ediyor.

Ey Kelime… ve Ey Ses…

İsmail Bingöl, Ülke Yayınları

2014 yılında deneme yayınında öne çıkan yayınevlerinden biri de Dergâh Yayınları 
bünyesinde eserler yayınlayan Ülke Yayınları oldu. Ülke Yayınları Ülke-Edebiyat 
dizisinde birçok yazarın kitaplarını yayınladı. Bu isimlerden biri de İsmail Bingöl. 
Daha önce, yaşadığı şehir olan Erzurum’la ilgili yazdığı portre ve denemeleri içe-
ren Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum (1999) kitabıyla tanıdığımız Bingöl’ün 
Mart 2014’te çıkan yeni kitabı Ey Kelime… ve Ey Ses… kitabı için yazarın zengin 
ruh ikliminin dışa vurumu diyebiliriz. Kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci bö-
lüm, Sevgi Yazıları’nda peygamber sevgisi, ilâhi sevgi, beşerî sevgi gibi sevginin 
farklı tonlarını oldukça akıcı bir üslûpla kaleme alan yazar ikinci bölümü “Şehir 
Yazıları”na ayırmış. Bu bölümde de içimizde ve dışımızda yer alan şehirleri tanı-
tıp zihnimizi gitmediğimiz ama özlediğimiz ya da gittiğimiz hâlde görmediğimiz 
şehirlerin gâh ara sokaklarında, gâh çarşılarında gezdiriyor. Yazarın bütün yazıla-
rında değişmez refakatçisi ise şiir. Üçüncü bölümde yazının ve kelimelerin dünya-
sından kesitler sunan yazar, özellikle yeni yazmaya başlayan gençler için kılavuz 
olacak mahiyette belirlemeler yapıyor. Son bölüm oldukça yalın ve anlaşılır bir 
üslûpla insan şiir ilişkisini ele alıyor. İsmail Bingöl yaşamak adına denediklerini 
bu kitapta okuyucuyla paylaşmış.
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Susarak Konuşalım

Ali Çolak, Zaman Kitap

Usta denemeci Ali Çolak’ın iletişim çağının lafazanlığına karşı susmayı önceleyen 
makalesini denemelerine ad yaptığı kitabı 2014 yılının matbu güzellikleri ara-
sında yer aldı. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümü otobiyografik özellik 
taşıyan anne, baba, büyük anne gibi geçip giden zamanın ardından hafızamıza 
açılan asûde bir bahçeyi konu alıyor. Bu yüzden bu bölüme “Hatırlama Bahçesi” 
demiş. Bir bakıma Latife Tekin’in Unutma Bahçesi’ne tersinden selâm çakmış. 
Eşya-insan ilişkisinin ve insanların nesneleri ifade etme biçimlerinin yer aldığı 
“Pek Şirindir Dilleri” başlıklı ikinci bölümde nesneler ve oturdukları mekânlar iş-
leniyor. Üçüncü bölümde ise doğal ortamından gittikçe uzaklaşan modern şehir 
hayatının insana yaptığı fenalıklar bir tür dertleşme biçiminde okuyucuya sunu-
luyor. Her şeyin tabii olanından yalıtılmış bir dünya ile bu dünyada kalabalıklar 
içerisinde yalnızlık yaşayan insanın dilsizliğidir anlatılan. Çok konuşmanın, çok 
temas edip aşırı iletişim kurmanın oluşturduğu dilsizlik “susarak konuşma” dedi-
ğimiz derinliği gündemimizden çıkarmış. Oysa susmak insanı pekâlâ bir kargaşa-
dan kurtarabilir. Çolak “Dar Vakitler” adını verdiği son bölümde gelişme ile bir-
likte gelen değişme ve değişmeden neşet eden dönüşmeye dikkat çekiyor. Birçoğu 
Zaman gazetesinde yayınlanan bu denemeler ahenkli bir birliktelik oluşturmuş. 
Geçip giden zamanın arkasından bir çift söz söylemeyi kafaya koyup da bir türlü 
fırsatını bulamayanlar için öncelikle okunulması gereken bir kitap.

Kalemin Yazgısı

Selvigül Kandoğmuş Şahin, Okur Kitap 

Selvigül Kandoğmuş öykücü kimliğiyle tanıdığımız bir yazar. Öyküsünü deneme-
de dinlendirip demlendiriyor. Öykünün penceresi, balkonu veya dışa açılan tarafı 
ne ise deneme de birazcık o. 2011 yılında Söz Buğusu adıyla bir deneme kitabı-
nın daha olduğunu biliyoruz. Kandoğmuş’un denemelerinde ilk bakışta da son 
bakışta da İslami duyarlığın yoğunluğu dikkatlerden kaçmıyor. Kimi denemeleri 
okuduğumuzda bir öyküden çıkmış, bir hikâyede sabahlamış gibi oluyorsunuz. 
Kandoğmuş’un birçok denemesinde bu öyküden denemeye doğru seyreden geçiş-
liliği görebiliyoruz. Soma faciasından Abdülkadir Molla’nın idam edilmesine, yal-
nız yürek Ayşe Şasa’nın ruh macerasından Aliya İzzet Begoviç’e kadar ülke, dünya 
ve insanlık güncelini ustalıkla yansıtıyor kitabına. Bu kitap bir hikâye yazarının 
hikâyesine son noktayı koyduktan sonra kanayan kalbi, ezilen yüreği, ağrıyan ak-
lıdır.
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Cemreler

Elif Sönmezışık, Çağrı Yayınları

Kaleme, kâğıda, hokkaya, divite ve mürekkebe ünsiyet kesbetmiş bir yazarın ilk 
denemesi. Deneme kelimesiyle o denli uyumlu ve bir o kadar da samimi ve sıcak. 
Elif Sönmezışık edebiyata deneme ile giriş yapanlardan. Çiçeği burnunda bir yazar 
için bu hem zor, hem de iddialı bir yazınsal teşebbüs. Zira yaşadığımız insanlık 
ortamları şiiri, romanı ve hikâyeyi dönüştürücü ve değiştirici buluyor. Yazmaya 
denemeden başlayanlar için ise bu konuda sonu umutsuzluğa doğru uzanan bir 
sessizlik olduğu inkâr edilemez. Elif Sönmezışık’ın Cemreler kitabı ilk kitap ol-
ması hasebiyle benzerlerinden ayrı bir yerde durduğunu daha ilk sayfalarda his-
settiriyor. Başlıklar yazının sağlamlığının en güvenilir tanığı gibi. Kitapta altını 
çizmeye kıyamadığım için seçtiğim yazılardan bazıları şunlar: Şahsi Ölmelerimizle 
Tanışmak, Kavgasız Sanat, Şaheserlerden Rol Çalmak, Kulak Savaşları, Tüm za-
manların Kısacık Hikâyesi, Hisler Küreselleşmez… Bir yazarın okuma, görme ve 
düşünme serüveninin dile gelişi olan Cemreler kitabı üç cemreden oluşuyor. İlk 
cemre belli ki yazarın kalbine, ikinci cemre aklına üçüncü cemre ise kalemine düş-
müş. Bundan sonrası özlenen mevsimi kapıda beklemek.

Kalbimin Putlarını Temizliyorum

Ayşe Büşra Erkeç, Paradoks Yayınları

Bir ilk kitap daha. Biraz öfkeli; ama durulmasını biliyor. Ayşe Büşra Erkeç de kâğıt 
ve mürekkep kokusu alanlardan. Henüz uzun yola çıkmaya hüküm giymemiş. Bu 
ikinci kitapta belli olacak. Kitapta 56 deneme var. Bir ilk deneme kitabı için biraz 
fazla bir sayı. Yazarın olup biten karşısındaki med cezirleri daha baskın. İnsan 
keşke biraz da didaktik özellikte denemelere yer verilseydi demeden edemiyor. 
Bu tür şeyler denemenin doğasında bulunan hoşgörü içerisinde kaybolur gider 
gitmesine de, fakat konu çerçevesini geniş tutması bir deneme yazarı için daha 
çok okunma fırsatı demektir. Ayşe Büşra Erkeç yazıya biraz daha temkinli ve he-
yecan dozajını ayarlamış bir şekilde girip titiz davrandığında içindeki rezervleri 
daha iyi kullanabilecektir. Hem böylelikle putlardan temizlenmiş kalbiyle daha 
özgün cümleler kurabilecektir. Bu kitap böyle bir kudret ve yeteneğin onda var 
olduğuna işarettir.

2014 Yılında Çıkan Deneme Kitapları

Adem Özbay, Sensiz Kelimeler Sözlüğü, Az Kitap, Mayıs 2014

Adalet Ağaoğlu, Geçerken, Everest Yayınları, Ağustos 2014

Ahmet Bozkurt, Orpheus’un Bakışı, Ayrıntı Yayınları, Mayıs 2014

Ahmet Cemal, Önce Şairleri Yaktılar, Can Yayınları, Ağustos 2014

Ahmet Cemal, Biz Sevmeyi Ne Zaman Unuttuk?, Ağustos 2014
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Ahmet Mahir Peşken, Eşyalarımın Şarkısı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Ocak 2014

Ahmet Günbay Yıldız, Aşk Diye Bir Şey, Timaş Yayınları, Aralık 2014

Ali Çolak, Bir Bahçe Düşü, Ötüken Yayınları, 2014

Ali Çolak, Susarak Konuşalım, Zaman Kitap, 2014 

Ayhan Aydın, Hayat Neden Güzeldir, Pegem Akademi Yayıncılık, Ağustos 2014

Ahmet Batman, Bana İkizimizi Anlat, Destek Yayınları, Kasım 2014

Adalet Ağaoğlu, Karşılaşmalar, Everest Yayınları, Eylül 2014

Ataol Behramoğlu, Yalancının Ampülü, Kırmızı Kedi Yayınları, Eylül 2014

Aziz Nesin, Okuma Güncesi, Nesin Yayınları, Eylül 2014

Aydın Boysan, Neşeli Konuklar, İş Bankası Yayınları, Kasım 2014

Belkıs Altuniş Gürsoy, Şimdi Mola Zamanı, Ötüken Yayınları, Mayıs 2014

Beşir Ayvazoğlu, Yunus Ne Hoş Demişsin, Kapı Yayınları, Şubat 2014

Candan Ünal, Böyle Bitmez Ama Git, Az Kitap, Şubat 2014

Caroline Alexander, Akhilleus’u Öldüren Savaş, İletişim Yayıncılık, Kasım 2014

Cem Kızıltuğ, Doku, Timaş Yayınları, Ekim 2014

Cemal Süreya, Türkçe Bilenin İşi Rast Gider, Yapı Kredi Yayınlar, Eylül 2014

Cüneyt Özdemir, Eğlencesini Yitiren Ülke, Doğan Kitap, Ekim 2014

Çetin Altan, Enseyi Karartmayın, Everest Yayınları, Kasım 2014

Daver Darende, Çınarların Gölgesinde, Telgrafhane Yayınları, Kasım 2014

Deep Tone, Sade ve Derin, İkinci Adam Yayınları, Ocak 2014

Demet Ş. Dinler, İşçinin Varlık Problemi, Metis Yayınları, Ekim 2014

Dolce Vita, Aşkım Kapışmak, İnkılâp Kitapevi, Mayıs 2014

Elif Sönmezışık, Cemreler, Çağrı Yayınları, Aralık 2014

Enis Batur, Oktay Rıfat’a Doğru, Sel Yayınları, Kasım 2014

Enis Batur, Yazının Sınır Boyuna Yolculuk, Sel Yayıncılık, Eylül 2014

Enis Batur, Dalgınlık Kursları, Kırmızı Kedi Yayınları, Eylül 2014

Enis Batur, Davalı, Norgunk Yayınları, Haziran 2014

Enis Batur, Mürekkep Zaman, Kırmızı Kedi Yayınları, Temmuz 2014

Enis Batur, Son Modernler, Sel Yayıncılık, Şubat 2014

Feridun Andaç, Öykü Yazmak Hikâye Anlatmak, Ceres Yayınları, Eylül 2014

Feridun Andaç, Anonimleşen Edebiyat, Varlık Yayınları, Kasım 2014

Feyza Hepçilingirler, Bu Dağların Karı Erimez, Everest Yayınları, Nisan 2014

Feyza Hepçilingirler, Arada Aşk Var, Everest Yayınları, Nisan 2014

Gündüz Vassaf, Medeniyet, Kültür, Sanat, İletişim Yayınları, Ocak 2014

Güven Akgün, Kalbim İntiharla Sunar, Nemesis Kitap, Nisan 2014

Halit Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair, Özgür Yayınları, Mart 2014
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Haydar Ergülen, Vefa Bazen Unutmaktır, Kırmızı Kedi Yayınları, Eylül 2014

Hayko Bağdat, Salyangoz, İnkılâp Kitabevi, Eylül 2014

Hüseyin Akın, Kaybolmak İçin Nereye Gitmeli, Ülke Edebiyat, Şubat 2014

Hüseyin Akın, Yalan Dünyanın Yanlış İşleri, Ülke Edebiyat, Mart 2014 

Hüseyin Akın, Hu Dönüşü, Ülke Edebiyat, Nisan 2014

İbrahim Coşkun Akyüz, Hayal Kırıklıklarıma Teşekkür Ederim, Epilson Yayınları,             
Mart 2014

İsmail Bingöl, Ey Kelime… ve Ey Ses…, Ülke Edebiyat, Mart 2014 

İsmail Kılıçarslan, Gelecek ve Diğer Meseleler, Profil Yayınları, Şubat 2014

İsmet Özel, Üç Mesele, Tiyo Yayınevi, Şubat 2014

John Berger, Görme Duyusu, Ağora Kitap, Mayıs 2014

Jorge Lois Borges, Tartışmalar, İletişim Yayınları, Haziran 2014

Jorge Lois Borges, Yedi Gece, İletişim Yayınevi, Eylül 2014

John Perry, Erteleme Sanatı, Sel Yayıncılık, Ağustos 2014

Jules Renard, Yazmak Üzerine Notlar, Sel Yayıncılık, Ağustos 2014

Lesley Alderman, Zaman Kitabı, Paloma Yayınları, Kasım 2014

Marcel Proust, Okuma Günleri, Aylak Adam Yayınları, Şubat 2014

M. Kemal Aydın, Daracık Bir Mavi, Meserret Yayınları, Temmuz 2014

M. Sabri Genç, Karekök Hayat, Şûle Yayınları, Mayıs 2014 

Mehmet Deveci, Yürüyelim mi Biraz, Bengisu Yayınları, Mayıs 2014

Mehmet Ercan, Dudak Payım, Hayy Kitap, Mart 2014

Mehmet Erdoğan, Eleştiri Denemeleri, Ülke Edebiyat, 2014

Mehmet Rıfat, Otantik Snoplar, Yapı Kredi Yayınları, Eylül 2014

Mehmet Ali Kılınç, Yalnızca Yalnızım, Destek Yayınları, Ocak 2014

Murathan Mungan, 189 Sayfa, Metis Yayıncılık, Ocak 2014

Mustafa Kara, Gönül Mektupları, Dergâh Yayınları, Aralık 2014

Mustafa Kutlu, Vatan Yahut İnternet, Dergâh Yayınları, Haziran 2014

Mustafa Kutlu, Dem Bu Demdir, Dergâh Yayınları, Ekim 2014

Mustafa Ulusoy, Evlilikler, Yalnızlıklar, Umutlar, Kapı Yayınları, Ekim 2014

Münevver Ayaşlı, İstanbul-Dersaadet, Timaş Yayınları, Şubat 2014

Nazan Bekiroğlu, Kelime Defteri, Timaş Yayınları, Eylül 2014

Nedim Gürsel, Acı Hayatlar, Doğan Kitap, Ekim 2014

Nuri Pakdil, Bir Yazarın Notları 3, Edebiyat Dergisi Yayınları, Şubat 2014

Nuri Pakdil, Bir Yazarın Notları 4, Edebiyat Dergisi Yayınları, Şubat 2014

Oğuz Demiralp, Tanpınar’a Biraz Huzur Verelim, Yapı Kredi Yayınları , Eylül 2014

Oğuz Demiralp, Okuya Yaza Geçiyor Ömür, Yapı Kredi Yayınları, Mart 2014
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Ömer Faruk Dönmez, Ab-ı Hayat, İz Yayıncılık, Mart 2014

Özgür Gümüşsoy, Kaos, Yakın Plan Yayınları, Ocak 2014

Patrick Süskind, Aşk ve Ölüm Üzerine, Can Yayınları, Kasım 2014

Paul Lafargue, Burjuvazi Öldürür, Zeplin Kitap, Eylül 2014

Peter Tohey, Can Sıkıntısının Eğlenceli Tarihi, Doğan Kitap, Aralık 2014

Perihan Mağden, Tehlikeli Temayüller, Everest Yayınları, Nisan 2014 

Refik Halit Karay, Doğuştan Kadıncıl, İnkılâp Kitabevi, Kasım 2014

Refik Halit Karay, Bu Gazeteciler, İnkılâp Kitabevi, Kasım 2014

Richard Sennett, Yabancı, Metis Yayıncılık, Ekim 2014

Roland Barthes, Dilin Çalışma Sesi, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2014

Rukiye Yıldız Erdoğmuş, Cebimde Yıllar Var, Lore Kitap, Aralık 2014

Sabahattin Ali, Marko Paşa Yazıları ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 2014

Saadettin Ökten, Fincanımda Kola Var, Tuti Kitap, Mayıs 2014

Salah Birsel, Yapıştırma Bıyık, Sel Yayıncılık, Şubat 2014

Selim İleri, İstanbul Mayısta Bir Akşamdı, Everest Yayınları, Ocak 2014

Selvigül Kandoğmuş Şahin, Kalemin Yazgısı, Okur Kitaplığı, Aralık 2014 

Semih Gümüş, Okumak ve Yazmak, Notos Yayınları, Eylül 2014

Serkan Özel, Canın Sağolsun, Destek Yayınları, Kasım 2014

Serkan Özel, Kapalı Gişe Yalnızlık, Destek Yayınları, Nisan 2014

Simon Garfield, Mektup, Domingo Yayınları, Ekim 2014

Stephen Grosz, İncelenen Hayatlar, Yapı Kredi Yayınları, Şubat 2014

Süleyman Güden, Sıram Geldi, Nörokey Yayınları, Eylül 2014

Şükrü Erbaş, Çekilme Suları, Kırmızı Kedi Yayınları, Kasım 2014

Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Yayınları, Mayıs 2014

Tarık Dursun K., Ve Yağmur Denize Yağar, Ceres Yayınları, Eylül 2014

Tezer Özlü, Yeryüzüne Dayanabilmek, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2014

Türkan Yeşilyurt, Nâzım Hikmet ve Yergi, Yasak Meyve Yayınları, Temmuz 2014

Umberto Eco, Düşman Yaratmak, Doğan Kitap, Eylül 2014

Yaşar Kemal, Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üzerine, Yapı Kredi Yayınları, Eylül 2014

Yılmaz Özdil, İsim Şehir Artist, Doğan Kitap, Mayıs 2014

Yiğit Bener, Kusursuz Gezinti, Can Yayınları, Mayıs 2014

Zafer Doğan, Orhan Pamuk Edebiyat’ında Tarih ve Kimlik Söylemi, İthaki 
Yayınları, Aralık 2014



2014’TE ELEŞTİRİ
Yakup Altıyaprak

Ülkemizde eleştirinin yapılamadığı, eleştirinin olmadığı düşüncesi edebiyat çev-
relerinde sürekli ifade edilen bir klişe. Buna karşı bazı yazarlarımız zaman zaman 
çeşitli çalışmaları gündeme getirerek bu klişenin yanlışlığını, çok da inandırıcı 
olma çabası gütmeden dile getiriyorlar. İdeal bir eleştiri metodu veya ideal bir 
eleştirmen var mı, varsa nasıl, sadece tek bir bakış açısıyla bütün bir edebi külli-
yatı değerlendirmek ne kadar etkili ve isabetli? Ülkemizde eleştirinin olmadığını 
söyleyenler bu konuda doyurucu bir açıklama yapmıyorlar. Hatta bir adım daha 
ileri giderek “Nedir bu eleştiri?”diye sorup yeni olmasa da daha kapsamlı bir tar-
tışmaya ihtiyaç duymuyor değiliz.

Tüm bu soruları şimdilik bir kenara bırakırsak eleştiri türünün ülkemizdeki 
yeri, olup olmadığı veya ne ölçüde olduğu konusundaki yargıya ancak mevcut 
varolanlığı ortaya koyarak bir ölçüde ulaşabiliriz. Edebiyat geleneğimize baktığı-
mızda öncelikle eleştirinin klâsik edebiyatımızda doğrudan bir karşılığını göremi-
yoruz. Romanın karşılığını mesneviye, hikâyeyi halk hikâyelerine bağlamak gibi 
bir alışkanlığımız var. Fakat eleştiriyi bağlayabileceğimiz böyle bir edebi türümüz 
yok. Dolayısıyla modern edebiyat tarihimizde eleştirinin roman ve hikâye gibi 
müstakil bir edebi tür olarak değil de daha ziyade deneme, gezi yazısı gibi, âdeta 
bir yan tür olarak geliştiğini söyleyebiliriz.

Genelde eleştiriye özelde de şiir eleştirisine baktığımızda bu işin ya akademis-
yenler ya da şairler tarafından yapıldığını görüyoruz. Akademisyenler eleştiriye 
bir yerde iş olarak baktıklarından, iyi niyetli olanlar da akademik çerçevenin dı-
şına çıkamadıklarından o kanaldan çıkan eserler sınırlı oluyor. Şairlerin yaptığı 
çalışmalar da genellikle ya mevcut güncele ya da belli bir alana yönelik oldukları 
için sistematik bir nitelik kazanamıyor ve lokal çalışmalar olarak dergilerde kalı-
yorlar. Bu alandaki yazıların büyük bir kısmı kitaplaşmadan unutulup gidiyorlar. 
Bu alanın incelenip derlenmesinin eleştiri dünyamıza ciddi bir zenginlik katacağı-
nı düşünüyorum. Şu da gözlemleniyor ki şairler genelde bu alandaki çalışmalarını 
-belki de şiirlerini olumsuz etkilediğini düşündüklerindendir- pek ilerletmiyorlar. 
Bunun dışında sadece eleştirmen olarak anılacak isimler sınırlı. Bizim eleştiri ge-
leneğimiz Nâmık Kemallerden, Tahrib-i Harabatlardan beri bu şekilde ilerlemek-
te.

Eleştiri geleneğimizin bir diğer özelliği ise edebiyat geleneğimizi şekillendiren 
siyasi kamplaşma havası. Tevfik Fikret - Mehmet Âkif öncülüyle sembolize edi-
len ve Cumhuriyet tarihimiz boyunca süregelen siyasi kamplaşma havası çok defa 
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edebi eserin önünde gidiyor. Bu siyasi kamplaşmaya ekleyebileceğimiz bir diğer 
unsursa bazen aynı kamptan gözükenler arasında da görülebilen; edebi beğenile-
rin kısır tartışmalara dönüştüğü, kişisel değerlendirmelerin ve kaprislerin edebi 
eserin önünde gittiği mikro kamplaşmalar. Belki de artık edebiyatımızın doğası 
olarak kabul etmemiz gereken bu yapılar eleştiri geleneğimizi olumsuz etkiliyor.

Tüm bunları bir yana bırakıp meseleye iyi niyetli bakarsak bugünün parçalan-
mış zihin algısının yansımalarından oluşan edebi türleri, aynı tür içindeki çeşit-
lilikleri bütünüyle kavrayıp değerlendirebilecek bir “üst akıl” mümkün mü? Her 
şeyin bütünlüğünü yitirdiği, parçalanan hayat algısı içinde farklılıkların her geçen 
gün derinleştiği günümüzde bu çok parçalanmışlığın tek bir bakış açısıyla kav-
ranmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla eleştiri alanındaki bu 
dağınıklık var olan gerçekliğin yansımasından başka bir şey değil.

Bir de şu sorulabilir: Niçin eleştiri? Olmasa olmaz mı? Edebi eserin kendisi, 
kendini savunmaya yetmiyor mu? Niçin sanat eserini belli bir bakış açısının içi-
ne hapsedip sınırlandırma, eleştiriyle onu kuşatma ihtiyacı hissediyoruz? Kendi 
kendisi olarak kalması yeterli değil mi? Eleştiriyi sistematik olarak göremediği-
miz dönemlerde ya da geleneksel edebiyatımızda niçin böyle bir birime ihtiyaç 
duymadık? Niçin eleştiri bu kadar sık gündeme gelmedi? Zannımca bu durum bi-
raz da edebiyatın modern yapısıyla ilgili. Modern şiir biraz da eleştiriyle ilerliyor. 
Modern sanatın avangard yapısının ve âdeta edebiyatın hayatın dışında halktan 
kopuk özerk bir alan olarak kalmasının bir sonucu bu durum. Üstelik toplumcu ve 
halkçı olduğunu iddia eden sanatçılar da aşamadı bu durumu. Modern şiirin önce 
okura, sonra da daha sıradan halka ulaşmasında eleştiriye ihtiyaç var gibi. Sanat 
eserinin kendisini ifade edemediği, okuyucuya tam olarak ulaşamadığı yerde onu 
daha açık kılacak böyle bir disipline, alana, bir ara türe ihtiyaç var sanki.

2014 yılı şiir eleştirisini oluştururken eleştiriyle ilgili yukarıdaki tespitlerimiz 
bizim yaptığımız çalışma için de geçerli. Her ne kadar başlık ve çalışma bir total-
lik içerse de ortaya çıkan eser bizim bakış açımızın ve kavrayışımızın bir sonucu. 
Dolayısıyla eksiklikleri baştan kabul ederek bu çalışmayı yaptık. 2014 yılı eleştiri 
bölümünü hazırlarken bu alanda yayınlanmış kitapları esas aldık. Bunun sebebi 
kitapların daha derli toplu bilgi vermesi ve bütünlük içermesiydi. Dergilerde sayı-
ca çok olmasa da eleştiri alanında güzel yazılar çıktı bu sene. Fakat tüm dergileri 
takip edip tarama imkânımız olmadığı için onlara değinmedik. 2014 yılında eleşti-
ri alanında sayıca az da olsa nitelik bakımından güçlü eserler verildi. Şimdi eleştiri 
alanında bu yılın öne çıkan kitaplarını daha yakından tanıyalım.

Tahlil Tahrip İnşa / Hayriye Ünal

Tahlil Tahrip İnşa, Hayriye Ünal’ın Hece Yayınları’ndan çıkan kitabının adı. Otuz 
dört şair hakkında kırk yazıdan oluşan kitap oldukça geniş hacimli ve bir boşluğu 
dolduruyor muhakkak. Hayriye Ünal, kitabı için: “Bu kitap on beş yıla yayılmış 
şiir eleştirilerimin kaydıdır” diyor. Her ne kadar gözden geçirilmiş olsa da on beş 
yılık bir sürecin ürünü olduğu için olsa gerek, kitabın bir merkezden yola çıkılarak 
yazılan metinler olmadığı hemen göze çarpıyor. Yazıların ağırlıkları birbirinden 
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farklı. Fakat yazar yazılarını bir araya getirirken oldukça sistematik bir bütünlük 
kurmuş ve birbirinden çok farklı tarzlarda yazılan bu yazılar kitap sistematiği 
içinde bir bütünlük oluşturmuşlar. İlk yazı olan “Şiir Alesta”yla âdeta bir “önsöz” 
gibi kitabına giriş yapan yazar bu yazısında modern şiir anlayışını açıklayarak son 
dönem şiirimizin geçirdiği evrelere değiniyor. Otuz dört şair hakkındaki yazılar; 
Mehmet Âkif, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi üzerinden Orhan Veli 
ve “Garip”e uzanıyor. Oradan İkinci Yeni üzerinden seksen kuşağı şairlerine de-
ğinen yazar günümüze gelen bir kronolojik sırayı takip ediyor. Bu arada İslâmcı 
akımın şairleri, bazı bağımsız ve sosyalist şairler ve döneminde anılsa da sonradan 
unutulmuş şairlerden de söz ediyor. Kronolojik olarak oluşturulan bu bütünselliği 
şairlerin işlenmesinde göremiyoruz. Yazılar genellikle dönemsel ve tek izlekten 
yola çıkılarak yazılmış. Bununla birlikte müstakil yazılar da var. Cahit Zarifoğlu, 
İkinci Yeni şairleri ve seksen kuşağı şairleri için ayrılan bölümler daha hacimli ve 
kitabın ana omurgasını oluşturuyor.

“Şiir eleştirisi, seçmeyi, ayıklamayı, yok edilebileni yok etmeyi hedeflemeli. 
Öncü olanı vurgulamayı, zengin kaynağı işaretleyip şiire emek verenlerin oraya 
yönelişlerini sağlamalı” diyen yazarın ön plâna aldıkları elbette bu anlayışın bir 
ürünü. Kitabında kasten bırakılmış dönülebilir boşluklar bıraktığını söyleyen 
yazara göre eleştirinin cazip tarafı bu tamamlanmamışlığı. Belki bu tamamlan-
mamışlığı, tüm yazı türleri için genişletip yazının doğal bir parçası olarak da dü-
şünebiliriz. Tahlil Tahrip İnşa’ya, süren bir çalışmanın ilk cildi denilebileceğini 
söyleyen yazar devamı olan kitapta farklı eğilimlerdeki örneklerle günümüzün ve 
yaşayan şiirimizin değerlendirmesini yapacağının müjdesini veriyor. Muhakkak, 
yapılacak böyle bir çalışma Tahlil Tahrip İnşa’nın değerini daha da artıracak.

Şiirin İpek Sesi / Cevat Akkanat

Cevat Akkanat’ın kitabı Şiirin İpek Sesi, Okur Kitaplığı eleştiri dizisinden çıktı. 
Kitaptaki yazılar daha çok deneme havası içinde. Zaten dergi ve gazete yazılarının 
toplamından oluşuyor kitap. Kitapta yazar kendine özgü üslûbu ile edebiyat dün-
yasının güncel meselelerini işlemiş. Yazar, kitabının daha ilk sayfalarında Hasan 
bin Sabit’in gayri müslim şairlere karşı mücadelelerini dile getirerek İslâm’ın hem 
şiire, hem de diğer sanatlara verdiği önemi vurgular ve İslâm’ın yaşanmasında 
sözü Allah için kullanan şair ve yazarların katkısının olacağını belirtir.

Edebiyat yıllıklarından dergilere, kitaplardan matbaalarda yaşanan sorunlara 
pek çok konuya değinmiş yazar kitabında. Şiirde dil bilincinin önemi, sipariş yazı-
lan şiirlerdeki kuruluk, şiirin katline yönelik kalıplaşan kurumların yanı sıra çıkar 
ilişkisi gözetmeksizin bir araya gelen samimi şiir dostlarının çalışmaları da yazarın 
kitabında işlediği konulardan. Özellikle İslâmi kesimde sanat alanındaki vefasız-
lığa, bazen bir komplekse dönüşen kendi dışındakilere değer verirken kendinden 
olanları görmezden gelme tavrına da somut olaylardan yola çıkarak eleştirilerde 
bulunmuş yazar. “İlhami Çiçek İçin” yazısında “İslâmi medya genç yaşta Hakk’ın 
rahmetine kavuşan bu şairimize ne kadar sahip çıkıyor? Genç okuyucu İlhami 
Çiçek’ten ne kadar haberli?” diye sorarak vefasızlığı eleştirir. Yine yazar İslâm tan-
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danslı bazı kuruluşların da yaptıkları organizasyonlarda ve yayınlarda zaman za-
man kendi değerlerini görmezden gelerek kendi dışındakilere atıfta bulunmasını 
eleştirir. Cevat Akkanat, işlediği konularda çok sistematik, müstakil değerlendir-
meler yapmasa da kitabında değindiği yazar ve şairler oldukça fazla: Nazir Akalın, 
Arif Ay, Müştehir Karakaya, Mehmet Aycı, Yaşar Bedri, Cahit Koytak, Gökhan 
Akçiçek, İsmail Karakurt, Nurettin Durman, Süleyman Çobanoğlu...

Daha çok deneme havasında oluşan, analizler yapma kaygısı olmayan kitabın 
bence en önemli yanı Akkanat’ın edebi eseri değerlendirirken ortaya koyduğu sa-
hici, samimi ve içten çizgisi. Akkanat’a göre şiir ve sanat ancak o çizgiyi koruduğu 
sürece anlam kazanıyor.

Şiirin Saçağı Altında / Ali Emre

Ali Emre’nin poetik ve eleştirel yazılarını içeren Şiirin Saçağı Altında, İz 
Yayıncılık’tan çıktı. Kitap; şiirin yapısı, oluşumu, bu süreçteki içsel deneyim, 
şairlerin kişilik yapıları, yeterli donanıma sahip olmadan şiir konusunda iddialı 
olanlardan, günümüz şiirinin sorunlarına ve içeriğine, oradan edebiyatımızın di-
ğer meselelerine kadar pek çok konuda fikir veren oldukça geniş bir perspektifin 
ürünü. Yazar, kitabını oluştururken kendi içsel tecrübelerinden de yararlanmış. 
Tüm bu konudaki görüşlerini ortaya koyarken şiir ve edebiyat konusundaki ahlâki 
duruşunu hiçbir zaman kaybetmemiş ve her fırsatta okuyucuyla paylaşmış.

Ali Emre günümüz şiirine oldukça pozitif bakan bir bakış açısına sahip. Gerçi 
günümüz şiirinin eksikliklerini açık bir şekilde ifade etmekten sakınmıyor. Ona 
göre günümüz şairlerinin çoğunda bütüncül bir bakış açısı, dil bilinci, yöntem 
sorgulaması yok. Dağınıklık ve temelsizlik birçok alanda egemen.Yığma şiir ya-
zıyorlar ve gevşek bir örgüden kurtulamıyorlar. Olumsuz hayat koşullarının da 
etkisiyle şiir üzerine düşünme konusunda yeterli zaman bulamıyorlar. Bütün bu 
sorunlarına, kırılmalarına, körlüklerine rağmen günümüz şiiri canlı ve çok uzamlı 
bir nitelik taşıyor. “Dünyanın en iyi, en diri, en çoğul ve gürültülü şiirlerinden biri 
bu ülkede yazılıyor bugün” diyor yazar. Ona göre asıl sorun, bu şiirin bir ya da 
birkaç başlık altında toplanmasının mümkün olmaması. Yatay ve dikey açılımlar 
vardır günümüz şiirinde. Belli havzalara hapsolup kalmayan, dağınık bir şiirdir 
günümüz şiiri. Kendisini kuşatıp anlamlandırabilecek bir eleştiri geleneği de yok-
tur günümüz şiirinin. Dolayısıyla kendisi hakkında kendisi konuşmak zorunda-
dır. Fakat bu çoğulluk şiir okuyucusunun seçeneklerini de artırmaktadır. Hayatta 
olan, yaşları ve şiir tarzları birbirine yakın ve birbirinden çok farklı yüzden fazla 
şairin ismini bir çırpıda sayar yazar. Böylece şiirin çok farklı ve renkli kanallar-
dan ilerlediğini ileri sürer. Sağlıklı, iyi niyetli, günceli kuşatan eleştirel çabaların 
yetersizliği sorunların kavranıp konuşulmasını zorlaştırsa da ülkede yazılan şiir; 
yeniliğini, yaratıcılığını ve iddiasını sürdürebilen bir şiirdir.

Tüm bu tespitlerinin yanı sıra yazar edebiyatımızın farklı konularına ve dö-
nemlerine de değinmiştir. Doksanlar şiirini de geniş bir şekilde pek çok şairiyle 
inceleyen yazar doksanların panoramasını yapmaya çalışır. Yazara göre doksanlar 
şiiri hem bir kopuşun, hem de süreğenliliğin şiiridir. Her durumda günümüz şii-
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rine katkısı büyüktür. Doksanlarda oluşan şiir tavırlarını belirlemeye çalışan ya-
zar; ironi, şiirde çok seslilik, şiirde argo ve hiciv, deneysel şiir, edebiyat ve iktidar 
konularına da kitabında değinmiş. “Eleştiri mi İyiliği Emretmek mi?” yazısıyla da 
hâlihazırdaki eleştiriye nasıl bakmamız gerektiğini gündeme getirerek bize özgü 
eleştirinin argümanlarının nasıl olması gerektiğini de tartışmaya açar.

Neticede insani bir etkinlik olan şiirle; ölümlülüğün, geçiciliğin, unutuluşun 
burcuna bir çentik atmanın düşünüldüğünü söyleyen yazar, şiir değerlendirme-
lerine de kendi zihnimizde, ruhumuzda olup bitenleri düşünerek, gözlemleyerek 
başladığımızı belirtir ve şiiri en iyi açıklayan, ona bütüncül bir değer biçen sahici 
ufuklar kazandıran unsurun da son tahlil de başka bir şiir olduğunu söyler.

Eserinde dinî kriterleri esas alan yazar Müslüman bir kişinin edebiyat alanında 
da en genel ifadeyle vahyin kaydı altında olduğunu, bütün yapıp etmelerimizde 
temel ilkelerin “ahlâkilik” ve “adalet” olduğunu belirterek onları anlamsızlaştıran 
her şeyin kökten reddedilmesi gerektiğini söyleyerek hem edebiyatın, hem de ha-
yatın temel kriterini oluşturur.

Yazma Sevinci / Mustafa Aydoğan

Yazma Sevinci, Mustafa Aydoğan’ın şiir, edebiyat ve sanat üzerine denemeler ve 
söyleşilerden oluşan kitabının adı. Edebiyat Ortamı Yayınları’ndan çıkan kitap altı 
bölümden oluşuyor. Kitabın ağırlığını oluşturan birinci ve ikici bölümlerde, özel-
likle de birinci bölüm “Poetik Sevinç”te şiirin oluşumu, şiir - şair ilişkisi, sanat ese-
ri - okur, sanatta ben - biz ilişkisi üzerine yazarın oldukça içten, sahici bir üslûpla 
oluşturduğu orijinal görüşlerine rastlanıyor. Bu metinlerdeki ifadelerin bazılarına 
belki daha önce rastladık. Fakat yazarın üslûbundaki samimiyet ve içtenlik oku-
yucuda onları sanki ilk defa duyuyormuş havası oluşturuyor. Yer yer âdeta bir şiir 
metafiziği yapmaya çalışıyor yazar. Ve idealistçe bir tutum söz konusu: “Şiir, enin-
de sonunda, ‘yazılan’ değil, ‘kendini yazdıran’ bir şeydir. Diğer bir ifadeyle, şiir 
şairin emrinde değil, şair şiirin emrindedir.” “Yazılmış, son noktası yeni konmuş 
bir şiiri okumak kadar, şairine haz veren pek az şey vardır.” Bu cümleler yazarın 
tutumunu gösteren iki küçük alıntıdır. Özellikle bu bölümdeki yazıların dönülüp 
tekrar tekrar okunması gerek.

Kitabın ikinci bölümü “Sanatın Boyutları”nda ise yazı - yazar ilişkisini alışılmış 
özne - nesne diyalektiğinin dışında daha varoluşsal bir tarzda ele alan yazar, ya-
zıyı sahibinin ortaya koyduğu bir şey olarak değil de âdeta kendi kendini eyleyen, 
kendini arayan, kendini ortaya koyan, yazardan ve konudan önce düşüncede va-
rolan ve yazarla buluşan bir şey olarak işler. Ürün - yazar ilişkisi, edebiyat - iktidar 
ilişkisi bağlamında ürünün yaşaması, ertelenmiş yazı, sanatçının kavgası konu-
sunda da yazarın kendince yaklaşımları bu bölümde işlenmiş. Sanatta “ben” “biz” 
ilişkisine de değinen yazar sanatın “ben”de doğduğunu; ama “biz”de yaşadığını 
belirterek bunu bir çocuğun doğumuna benzetir. Ana rahmi doğum yeridir yaşa-
ma yeri değil. Ana rahminde kalan çocuk nasıl sadece kendisinin değil, annesinin 
de ölümüne sebep oluyorsa sanat eserinin doğduğu yerde kalması onun ölümü 
demektir.
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“Sanatçının Tutumu” adlı üçüncü bölümde yazar sanatçının sanatı ve kişiliğiy-
le onu çevreleyen hayata karşı duruşunu işlemeye çalışır. Mehmet Âkif’in eseri ve 
ahlâklılığı, Jean Genet, Arthur Rimbaud, Thomas Bernard’ın hayatları ve sana-
tıyla Batı hayatının doğurduğu olumsuz yaşam tarzları arasındaki ilişki üzerinde 
durur. Sezai Karakoç’un yaşamı ve misyonu arasındaki ilişkiye dikkat çekerek sa-
natçının hayat değerleri karşısındaki refleksinin sanatının gücünü oluşturacağını 
belirtir. Edebiyatımızda özellikle de Batı edebiyatının ve düşüncesinin etkisiyle 
üslûbun bozulduğunu, Batılı kavrayışla hareket edersek ahlâki olanın geri plâna 
itileceğini belirten yazar, sanatsal yeteneğin kendi başına mevcut olan bir şey ol-
duğunu edeple bağ kurulmadan da üstün eserler verilebileceğini, özellikle Batı’da 
bunun örneklerinin çok olduğunu söyleyerek edepli olmanın Müslüman olmanın 
bir gereği ve sonucu olduğunu belirterek ekler: “Müslüman şairin ‘sorunlu’ bir 
kişiliğe değil, ‘sorumlu’ bir kişiliğe sahip olması gerekir. Sanırım mesele, sanatçı 
olmaktan önce insan olmak, Müslüman olabilmek meselesidir.”

Kitabın dördüncü bölümü olan “Dergi” bölümünde yazar dergiciliğin sorunla-
rını tüm yönleriyle ortaya seriyor. “Yeni bir dergi çıkıyorsa yeni bir dünya kurulu-
yor demektir” diyen yazar dergilerin eksikliklerine, şair - dergi ilişkisine, dergiler-
de sık sık görülen dosyacılık sorununa, her dergide görülen şairlere kadar pek çok 
konuya kendince yaklaşımlarda bulunuyor.

Kitabın “Şair ve Şiiri” bölümünde ise yaklaşık on beş şair hakkında yazı var. 
“Âkif İnan, Alâeddin Özdenören, Arif Ay, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Cahit 
Yeşilyurt, Cahit Zarifoğlu, Ece Ayhan, Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Bayazıt, İlhan 
Berk, İsmet Özel, Ahmet Muhip Dranas, M. Ragıp Karcı, Emre Değer” gibi şairler 
üzerine yazılan bu yazıların bazıları bütüncül müstakil değerlendirmeler şeklinde. 
Bir çırpıda okunabilen bu yazılar çok derin çözümlemelere gitmeden sıradan bir 
okuyucuya bile bu şairler hakkında doyurucu yaklaşımlar sunabiliyor.

Kitabın son bölümü ise yazarla gerçekleştirilmiş söyleşilerden oluşuyor. 
“Yazma Sevinci” yazı-şiir-sanatçı arasındaki ilişkiyi alışılmışın dışında sınırları 
zorlayarak derinlemesine çözümlemesi, bu çözümleme sırasında kitabın bütü-
nüne hâkim olan içten ve samimi havası ve üslubu, edebiyatın problematiklerini 
işlerken çok yönlü ve sistematik bakış açısıyla hem okura edebi zevki yüksek do-
yurucu yaklaşımlar sunuyor, hem de Türk edebiyatının pek çok konusuna yakla-
şımlarda bulunuyor.

Okuya Yaza Geçiyor Ömür Bitmiyor Kitap / Oğuz Demiralp

Okuya Yaza Geçiyor Ömür, Bitmiyor Kitap, Oğuz Demiralp’in Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıkan ve denemelerini bir araya getirdiği kitabının adı. Otuzdan 
fazla denemeden oluşan kitap 1979’dan 2012’ye kadar olan otuz yıldan fazla bir 
süreci de içine alıyor.

Oğuz Demiralp’in kitabı hikâyeden romana, felsefeden şiire çok geniş bir alana 
yayılıyor. Yazarın konu olarak seçtiği alanlara hâkimiyeti ve bu konuları işlerken 
doyurucu bir bilgiyi de okuruyla paylaşması hem yazıları sağlam bir zemine otur-
tuyor, hem de okura eksik olduğu alanlarda bilgi sunarak yazıların okunmasını 
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kolaylaştırıyor. Böylece hiç duymadığımız bir yazar hakkındaki yazı dahi rahat-
ça anlaşılır bir duruma geliyor. Edebiyatımızdaki şair, romancı ve hikâyecilerden 
Batı düşüncesinde ve edebiyatında isim yapmış çok değişik kişiler hakkında ya-
zılmış doyurucu yazılar, yazarın bizim edebiyatımıza olduğu kadar Batı edebiya-
tına ve düşüncesine de vukufunu ortaya koyuyor. Batı düşüncesindeki metinler; 
Jean-Jacques Rousseau’dan Albet Camus’ye, Kafka’dan Rilke’ye , varoluşçuluk-
tan Walter Benjamin’e, Madam Bovary’den, son dönem romancılardan Robert 
Walser’e, Samuel Beckett’den Emily Dickinson’a uzanan birbirinden çok farklı 
köşe taşları üzerine yazılmış.

Bizim edebiyatımıza gelince, bu çok yönlülük, romandan hikâyeye, eleştiri-
den şiire aynı şekilde geniş bir alanda ilerliyor. Sabahattin Ali’nin romanların-
dan Orhan Pamuk’a, İhsan Oktay Anar, Ferit Edgü’den Selçuk Baran roman ve 
hikâyelerine uzanır bu geniş alan. Şiir üzerine olan yazılarsa Mehmet Taner’in şiir 
kitabının tanıtıldığı Ocak 1979 tarihli “Doktora Gerek Yok” yazısıyla başlayıp yine 
Mehmet Taner üzerine yazılmış Temmuz 2012 tarihli “Bun Sözleri” yazısıyla bi-
tiyor. Bu arada; Turgut Uyar, Ziya Osman Saba, Cahit Külebi, Ece Ayhan, Sezai 
Karakoç, Cemal Süreya üzerine yazılmış bazen tek şiirden hareket eden, bazen 
de müstakil özellikler gösteren yazılar var. Demiralp’in Ahmet Hâşim ve Yahya 
Kemal üzerine yazdığı analitik olmayan denemeleri de her iki şair için rahat oku-
nan; fakat güzel tespitleri olan yazılar. Yazar, Hâşim’in daha çok şiirini merkez 
alan “Mutlak Melankolik” yazısında Hâşim’in iç dünyasındaki karanlık - aydınlık 
çatışmasına ve şatafatlı dilinin altındaki “yaşamanın trajik duygusuna” işaret et-
miş, Yahya Kemal hakkında ise ikisi soruşturmalara verilen cevapları içeren ya-
zılarla “Yahya Kemal ve İstanbul” adlı metinde, Yahya Kemal’in yaşayışındaki ve 
düşünce dünyasındaki çelişkilerini, şiirinin oluşumunu ve şiirde gerçekleştirdiği 
misyonu mekân üzerinden de hareket ederek güzel çözümlemiş ve şairin iç dünya-
sına farklı bir yaklaşımda bulunmaya çalışmıştır.

Oğuz Demiralp’in kitabı girift çözümlemeler yaptığı yerlerde bile rahatça oku-
nan üslûbuyla, edebiyatın ve düşüncenin değişik alanlarına değinen çeşitliliğiyle 
ve işlediği konularda çözümlemenin yanı sıra okuyucuya sunduğu bilgiyle okun-
ması gereken bir kitap.

İkinci Yeni’nin Boy Aynası / Orhan Sarıkaya

İkinci Yeni’nin Boy Aynası, yazarın İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümündeki doktora tezinin yeniden oluşturulmuş şekli. Kitap Hece 
Yayınları’ndan çıktı. İkinci Yeniyle ilgili yapılan akademik çalışmaların bu hare-
ketin şiir dili üzerinde yoğunlaştığını belirten yazar, İkinci Yeniyi modern insa-
nın görünümleri noktasında müstakil olarak inceleyen yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde herhangi bir akademik çalışma bulunmadığını belirtiyor. Dolayısıyla 
böyle bir boşluğu doldurmayı hedefleyen çalışmasında modern insanın görünüm-
lerini ele alan şairlerin tematik tutumunu işleyen şiirlerini inceliyor. İkinci Yeniyle 
birlikte şiire giren insan tipinin evrensel bir görünüm kazandığını belirten yazar 
bu görünümün arka plânında birey ve toplum arasındaki farkların belirginleşme-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 209

sini tetikleyen modern süreçler olduğunu söylüyor. O yüzden modernlikle ilgili 
kavramları tanımlayıp anlaşılır hâle getirerek, modern insanın problemlerinin 
kaynağı ve çözümü konusunda girişimlerde bulunuyor. Bunu yaparken de modern 
insana ait temel görünümleri ve durumları İkinci Yeni şairlerin eserlerinden yola 
çıkarak ortaya koymaya çalışıyor.

Çalışmasında akademik disiplin çerçevesinde bir iddia ve ispat doğrultusunda 
hareket eden yazar eserinin giriş kısmında, bu hareketi ortaya çıkaran modern ya-
şam koşullarının birey üzerinde oluşturduğu olumsuz tasvirler üzerinde duruldu-
ğunu söylüyor. Bu tasvirler neticesinde insanın seküler bir dünyayla baş başa kal-
masının sebebi olarak geleneğin ve dinin referanslarının modernizm tarafından 
reddedilmesi sonucuna ulaşır. Bu yüzden kitabın ikinci bölümü İkinci Yeni şair-
lerin eserlerinde modern insanın varlık ve varlık-ötesi karşısındaki görünümleri-
nin tespit edilip incelenmesine ayrılır. Buradan da Varlık’a bakışta moderniteyle 
birlikte ciddi bir değişim yaşandığı sonucuna ulaşılır. Üçüncü ve son bölümde de 
“İkinci Yeni Şairlerin Şiirlerinde Modern İnsanın Görünümleri” başlığı altında 
yalnızlık, yabancılaşma, aşırı uyum - uyumsuzluk gibi konular üzerinde durulur.

Yazarın eserini meydana getirirken ufuklarının kuşatılması çok zor olan bir 
akımı gücü yettiğince hem de akademik bir düzleme çekerek kuşatmaya çalışması 
sırasında ortaya koyduğu çözümleme tarzına ve oluşturduğu kavramlara itirazlar 
imkân dahilinde olsa da İkinci Yeninin Boy Aynası, ortaya koyduğu geniş malze-
meden dolayı bu alandaki çalışmalar arasında yerini alabilecek gibi görünüyor.





nesillerin mirası

Osman Özbahçe





MAVERA’NIN TARİHÎ ROLÜ
Rasim Özdenören’le Sanat Hayatı Üzerine
Osman Özbahçe

Osman Özbahçe: Sizin yazı hayatınıza baktığımızda, Zarifoğlu, Alaeddin 
Özdenören, Erdem Bayazıt ve Âkif İnan’a baktığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. 
Siz buna ne dersiniz? Necip Fazıl’la gelen bir çizgi var. Sezai Karakoç’la bu çiz-
gi daha da güçleniyor ve boyutlanıyor; ama Mavera dergisiyle çoğullaşıyor. Yani 
çoğulculuk, çoğullaşma Mavera’yla sağlanıyor. Mavera’nın işlevi bu. Mavera’yla 
bu çizgi tek çizgi olmaktan çıkıp toplum bütününe, genele yayılan bir çizgiye dö-
nüşüyor. Bence bunu sizin kuşak yapıyor. Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, 
Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Âkif İnan. Mesele böyle konulmalıyken bu 
çizgi Mavera’ya geliş sürecinde yaşanan kırgınlıklar şeklinde ele alınıyor. Meselâ, 
Edebiyat dergisi çıkarken Sezai Karakoç’la yaşanan kırgınlık, Mavera çıkarken de 
Nuri Pakdil’le yaşanan kırgınlık şeklinde ele alınıyor. Oysa burada deterministik 
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bir akış var gibi geliyor bana. Yani siz Edebiyat dergisini çıkarmasaydınız, Mavera 
dergisini çıkarmasaydınız da yaşanacak bir durum var. Bir patlama noktasına gel-
miş bu tek çizgi. Oradan bir kuşak, bir dönem tazyik edecekti, siz fışkırdınız, sizin 
kuşak fışkırdı. Burada da işin çabuklaşması veya başarılabilmesinde beş kişinin 
edebiyattaki yetenekleri ve ısrarları kadar birbirleriyle arkadaşlıkları da önemli 
bence. Eğer bu beş arkadaş birlikte hareket etmeseydi, tekil bireyler hâlinde ede-
biyatta yer alsalardı bu çoğullaşma sağlanamayabilirdi. Ama meselâ Necip Fazıl’a 
tek kişi hareketi diyoruz, Sezai Karakoç’a tek kişi hareketi diyoruz, sizin kuşağa 
kadar bu tek çizgi hareketi de doğru bir hareketti bence. Çünkü Necip Fazıl veya 
Karakoç çıktığında da ortada kimse yok. Bunlar üstün yetenekleriyle tek başlarına 
karşılarındaki büyük yapıya karşı mücadele edebilen yetenekli insanlar. Onların 
emekleri ve yetenekleri bir yerde böyle bir çoğullaşmayı doğal olarak sağlayacaktı. 
Mavera’nın işlevi ve sizin kuşağın tarihî rolü hakkında ne dersiniz?

Rasim Özdenören: Şimdi bir defa, konuşmanın arasında, böyle deterministik 
bir çizgi görünüyor dedin.

Özbahçe: Çıkışınız kader gibi bir şeydi, yani siz çıkacaktınız, mecburen.

Özdenören: Evet.

Özbahçe: Karakoç’la, Pakdil’le kırgınlık yaşasanız da, yaşamasanız da böyle bir 
şey olacaktı.

Özdenören: Evet, fakat bir defa sosyal ve siyasal olaylarda determinizm diye bir 
şey yok, hatta şimdi belki fizik olaylarda bile determinizmin olmadığı söyleniyor.

Bunun gelişmesi şöyle: Biz Büyük Doğu’yu biliyoruz, her ne kadar onun başlan-
gıcında bulunmasak, yaşımız hasebiyle çıkış döneminde bulunamasak bile, Necip 
Fazıl’ı tanıdıktan sonra Büyük Doğu’nun niye zaman zaman, devir devir açılıp ka-
pandığını, sebeplerini biliyoruz. Diriliş dergisi Necip Fazıl’dan beslenmiş ve Necip 
Fazıl’ın hemen hemen bütün geleneğini tevarüs etmiş bir dergi ve bir görüş, bir 
akım, artık adına ne dersek. Diriliş dergisi o geleneği tamamen tevarüs etmiş va-
ziyette, zaman zaman çıkar, zaman zaman çıkmaz. Edebiyat dergisinin ise biz ku-
rucuları arasında yer aldık. Pakdil, Erdem, Âkif, ben... Derginin kuruluşunda pay 
sahibi olan dört kişi, birbirlerinin birikimine, görüşlerine itibar ederek yola çıktık.

Şimdi bu üç tecrübe; edebiyatın fikir alanındaki bu üç tecrübesinin içinde bulun-
dum. Diriliş’in başlangıcındaki 1960 yılındaki ilk iki sayısı hariç, 1966-67 döne-
minde ki asıl Diriliş dergisinin çıkışını o döneme bağlayabiliriz, içinde bulundum. 
Fiilen işin içindeydik. Ne var ki, yıllar sonra, Sezai Abinin bir şikâyeti vaki oldu: 
“Bu dergi tümüyle benim üzerimde kaldı, derginin tashihini bile ben yapıyorum” 
deyince, ben de sürekli onun yanında olduğunu bildiğim bir arkadaşın adını söyle-
yerek dedim o var ya, ona ver yürütsün bu işleri. Dedi ki, “Ona” dedi “verirsem altı 
ay sonra dergiyi kendisinin çıkardığını zanneder.” O zaman ben kendi kanaatime 
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bir çeki düzen verdim. Şimdi bunları söyleyince bunlarla biraz sonra söyleyecek-
lerim arasında bir illiyet bağı kurmaya çalışanlar çıkabilir. Biraz sonra söyleye-
ceklerimle bunlar arasında bir illiyet bağı yok, yani Mavera dergisinin çıkışıyla. 
Onların sebepleri ayrı; ortamı, çıkış sebebi ayrı.

Edebiyat dergisi de bazı aylar aksayarak çıkıyordu. Biz dergiyi Nuri Pakdil’in inisi-
yatifine bıraktığımızda; başlangıçta onun inisiyatifinde değildi, fakat Nuri Pakdil, 
biraz uzak durmaya başlayınca, dedik ki Nuri Abi herhâlde bizim koşuşturmaca-
mızdan memnun değil, muhtemelen kendisi koşuşturmak istiyor, nitekim doğru 
teşhis etmişiz, o kendisi koşuşturmak istiyormuş. Matbaayla görüşmek, konuş-
mak, matbaacıya nükteler yapmak; onun hazzettiği işler arasında... Nuri Pakdil 
sahada fiilen bulunmak istiyor... Dergi onun hazırlığına tâbiydi. O hazır olduğu 
anda hemen etrafına talimat vermekten hoşlanır, “Arkadaşlar, baylar, yarın yazı-
ları getirin dergiyi çıkarıyoruz” der. 

Sezai Karakoç’un çıkardığı dergide de, Diriliş dergisinde de biz aynı durumu 
gördük. Sezai Abi hazır olduğunda dergi çıkardı. Aynı şey, Necip Fazıl’ın, Büyük 
Doğu’su için de geçerliydi, üstat hazır olduğunda, hazır olduğu sürece dergi mun-
tazam çıkar, değilse dergi süresiz tatile girer.

Şimdi bütün bu tecrübenin içinden birebir geçmiş olan tek arkadaş bendim, bu 
beş kişinin arasında. Mavera dergisinin çıkışına biz bir araya gelip oturup karar 
vermiş değiliz. Her ne kadar Cahit, Mavera’nın çıktığı sıralarda öyle yazdıysa da 
Cahit’in dediği gibi değildi olay. Cahit’in yazdığı şuydu: Kahvelerde oturup top-
lanırdık bir dergimiz olsa, nasıl çıkarsak falan diye, haftalar aylar boyunca bunu 
böyle düşündük, konuştuk. Hayır, öyle bir düşünme konuşma mevcut değildi. Bu 
belki çok geç söylenmiş bir cümle olabilir.

Zaman zaman sağda solda söylemiş olabilirim yahut ne bileyim kayıtlara alınmış 
ise yahut anlattığımız ortamlardaki arkadaşlar akıllarında tutmuş ise gerek kamu-
ya açık ortamlarda, gerek kendi aramızdaki özel toplantılarda söylediğim şey şu: 
Mavera dergisinin çıkışı bir nevi kamuoyunun itmesiyle oldu.

Etraftan bize; Maraş’tan, Antep’ten, Adana’dan, Ankara’nın içinden, Eskişehir’den, 
Erzurum’dan, İstanbul’dan, muhtelif şehirlerden gelen giden arkadaşlar artık bir 
dergi, yeni bir derginin çıkmasına ihtiyaç var deniyor idi. Ben de diyordum ki eğer 
yeni bir dergi çıkacak ise bu öbür dergiler gibi olmamalı... Dergilerin başlangıçta 
idarehaneleri bile yoktu. Yönetim yerleri bile belli değildi. Belki Necip Fazıl’ın, 
Üstadın belli bir yeri vardı diyebiliriz. Ama bu dergi, Mavera, eğer çıkacaksa evve-
la belli bir yeri olsun, bizim kendi evlerimizi artık yönetim yeri olmaktan çıkarma-
mız lâzım. Bu amatörlükten, perişanlıktan kurtulmamız lâzım, diyordum.

Cahit bir gün geldi dedi ki yeri buldum. Bir arkadaş bize yer veriyor. Dedim ki 
kimmiş o arkadaş? Şimdi bunlar yer veririz derler iki sayı sonra dergiye müdahale 
etmeye kalkışırlar. Buraya yer veren adam, entelektüel bir yanı olsa bile, bilhassa 
bu entelektüel yanını göstermek için dergiye müdahale etmek ister dedim. Dedi ki 
yok, hayır, ben tanıyorum o arkadaşı, böyle bir yönü yok. Halı ticaretiyle meşgul 
bu arkadaş. Oradan ayrılıyormuş, oranın da yıllık kirasını ödemiş, geriye kalan 
birkaç aylık süreyi de siz tamamlayın diye bize terk ediyor, yılbaşında da mukavele 
süresi tamlanacağı için mal sahibi yeni mukaveleyi sizinle yapar. Ben de dedim ki 
bizimle ya yapar, ya yapmaz. İstediği parayı bakalım biz ödeyebilecek miyiz, öde-
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yemeyecek miyiz? Velhasıl kendi aramızda yaptığımız bu konuşmalardan sonra o 
arkadaşla da konuştuk. Bana da itminan geldi. O arkadaşın adı Saim Altınbaş’tı. 
Öyle bir niyeti yokmuş. Allah rızası için, orayı boş bırakacağıma gelin siz oturun 
dedi. İlk yerimiz oraydı. Bayındır Sokak, 30 numaralı daire, dükkân, 30 C. Böylece 
yer bulmuş olduk. Bir nal bulunmuş oldu, bir atla üç nala sıra geldi. Gene arkadaş-
lara dedim ki altı aylık yazımız hazır olmalı. Ben kendim de dahil olmak üzere her-
kes altı aylık yazısını getirsin elimde göreyim, görmeksizin bu işe bulaşmayalım. 
Çıkacaksak aksamadan çıkmalıyız, biz evvelki dergilerin tecrübesini de biliyoruz, 
parası ve yazısı olduğu zaman çıkar, ikisinden birisi eksik ise dergi akim kalır, 
ne zamana kadar, para ve yazı bulununcaya kadar. Biz dedim öyle olmamalıyız. 
Disiplinli olmalıyız. Çıkacaksak başından itibaren ayın birinde bu dergi abonesi-
nin ve okuyucusunun elinde olmalı. Bu şartla varsanız yola beraber koyulabiliriz, 
değilse beni dedim teşebbüste aranızda görmeyin; sadece talep ettiğinizde size 
yazı verecek birisi olarak görün, dedim. Bunları kısmen daha önceki konuşma-
larda da anlatmıştım muhtelif yerlerde, kelime kelime olmasa bile bu ilkelerimi-
zi anlattık, dergide de ilân ettik zaman zaman. Ben söylüyorum Cahit de bunları 
kaleme alıyordu rahmetli; dergiyi işte şöyle çıkartacağız, böyle olacak falan diye 
kendi üslûbuyla dermeyan ediyordu dergide. Yazılar da birikti; ama dediğim gibi 
altı aylık olmasa bile ilânlar falan yapıldığı için mecburen 1976 yılının Aralık’ında 
çıkmaya başladık. Niye Aralık? Aralık veya Şubat olsun istiyorduk; çünkü milâdi 
yılbaşıyla çakışmasını istemedik. Bir mahsuru var mıydı? Yoktu. Ama bir jest miy-
di? Bilen için bir jestti. Nitekim o tarihte Fethi Abi, niye bir ay daha bekleyip de 
Ocak ayında çıkarmaya başlamadınız diye sorduğunda ona da, abi dedim ya 76’nın 
Aralık’ı olmalıydı yahut da 77’nin Şubat’ı olmalıydı. 1 Ocak yılbaşı gibi göründü-
ğü için biz onunla örtüşmek istemedik. Bir öncesinde veya bir sonrasında olsun, 
onunla örtüşmesin. İyi kötü İslâm’ın bir geleneği. Haram mı, hayır. Böyle bir şey 
söz konusu değil, ona riayet etmeyenler kötü mü yapıyor, hayır öyle bir durum da 
yok. Bu da bir tavır olarak; Mavera dergisinin bir tavrı olarak bulunsun dedik. 
Derginin çıkış ilkesini disiplini açısından böylece dermeyan ettik. Muhteva açı-
sından da, derginin muhtevasını arkadaşlarla istişare yaparak konuşup görüşerek 
belirledik... Diyelim ki derginin baş kısımlarına şiir koyacaksak her şairin gelen 
her şiirini beğensek bile hemen yayınlamayalım. Tanımadığımız şairlerden şiirler 
gelirse onlarla yazışalım, şiirini beğendik; fakat tek şiirle kalmasın, bize gönder-
meye devam edin, belli bir sayıya ulaştıktan sonra, beş on tane biriktikten son-
ra yayımlayalım, hem o şair hakkında derli topu bir bilgi verilmiş olsun, hem de 
bu dergi; Mavera dergisi bir şairler ve yazarlar mezarlığına dönüşmesin dedik. 
Nitekim Mavera’da yazısı, şiiri yayımlanmış olanlardan fireyi hemen hemen hiç 
hatırlamıyorum. Orada imzası bir defa görünmüş ise o imza tescilli; tarafımızdan 
tescilli olarak daha sonra da görülmeye devam etmiştir. Şöyle veya böyle, efendim, 
başarısını devam ettirmiştir, ettirmemiştir, o artık kişinin kendi performansına 
bağlı kalmıştır... Derginin arka kısımlarına dedik edebiyatın aktüalitesiyle ilgili 
yazılar koyalım. Yahut öyle yazılar olabilir ki derginin gövdesinde çok az yer kap-
lar; fakat bir fikirdir, bir görüştür, bir saplamadır, bir saptamadır, bir vuruştur, tek 
vuruşluk bir metindir, bu metinleri de dedik zayi etmeyelim. Hatta bunu bilinçli 
olarak derginin arka taraflarında “Çeşitlemeler” başlığı altında yayımlayalım, bu 
başlığın vaftiz babası da fakirdir. Bu başlık altında o yazıları, o haberleri, o şe-
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kilde değerlendirelim dedik, o da çok işe yaradı. Nitekim Cahit serbest atışlarını 
hep orda yaptı. Bir süre geçtikten sonra, dergiyi nasıl daha cazip hale getirebiliriz 
okuyucu indinde? Benim daha önceki tecrübemden, bir arkadaşımızla beraber; 
Ahmet Kutluay’la beraber 1964, 65 veya 66, o yıllarda Yeni İstiklâl gazetesinde 
hazırladığımız edebiyat sayfalarında okuyucu mektupları yazıyorduk. O mek-
tupların okuyucu indinde büyük rağbet gördüğünü fark etmiştim. Okuyucu bize 
metin gönderiyor; hikâye, yazı, şiir gönderiyor biz onlara cevap veriyoruz. Cevap 
verdiğimiz kişi daha sonra başka yazılarını gönderiyor. Onlar arasından meselâ o 
tarihte bize şiir, yazı gönderenler arasından sonradan temayüz etmiş isimler oldu. 
Bunu dedik Mavera dergisinde de devam ettirebiliriz. Cahit sen bunu yapabilir-
sin, senin üslûbun buna müsait dedim. Cahit de başarıyla, iyi bir başarıyla yaptı o 
işi, hatta onunla yetinmedi, sadece derginin arkasında yazı yazmakla yetinmedi, 
mektupla da, şahsi mektuplarla da onlara cevap verdi. Meselâ diyordu ki şiirini, 
yazısını beğenmediğine, sen orada bizim temsilcimiz ol. Biz sana dergi göndere-
lim, işte beş tane, on beş tane, sen yazıyı bırak derginin satışına bak, diyordu özel 
mektuplarla. Türkiye’nin, hatta dünyanın muhtelif yerlerinden gelen mektuplarla 
bu şekilde irtibat kurmak suretiyle derginin oralara gönderilmesini sağladı. Genel 
dağıtımcıya veremiyorduk çünkü dağıtımcı altı ay sonra parasını ödeyeceğini söy-
lüyor, halbuki bu dergi her ay o parayı döndürmek zorunda. Altı aylık sermayemiz 
yoktu ki altı ay bekleyelim de altı ay sonra genel dağıtıcı bize hesabı ödesin. O 
zorunluluk dolayısıyla genel dağıtımcıya veremiyorduk dergiyi.

Özbahçe: Mavera’nın kendisi gibi başka dergilere yol açtığını düşünüyor musu-
nuz? Sizin gibi, yazarları piyasaya çıkardığını, yani ortamı, nasıl diyeceğiz abi…

Özdenören: Şimdi şöyle söyleyeyim, ilkelerimizden birisi bu söylediğim şeylerdi, 
yani derginin kendi iç dinamikleriyle ilgili. Bu dergi muntazam çıkmalıdır, şunlara 
şunlara riayet etmelidir, ayın birinde çıkması bir ilke, bu ilkeye ya sadık kalırsın 
yahut ilkesizim dersin. Paran olduğu zaman çıkar, gelişigüzel bir zamana dağılır-
sın. Biz bu ilkeyi koyarken şunu da göze aldık: Dergi icabında bir yaprak bile olsa 
çıksın. Bir tek yaprak.

Özbahçe: Zamanında çıksın.

Özdenören: Evet, zamanında çıksın. Mavera amblemini, başlığını basalım, bir 
tek benim yazımla, Cahit’in şiiriyle, herhangi bir arkadaşımızın yazısıyla, şiiriyle... 
Diyelim ki hiç yazı bulamadık, o zaman yazı bulmak da zordu. 70’li yılların orta-
larında, 80’li yıllarda, öyle etraftan kolay kolay kaliteli yazılar da beklemiyorduk. 
Nitekim işte dergi ortada. Dergide kimin ne yazdığı ortada. Benim bahsettiğim 
dergi, 1976’dan 84’e kadar, Ankara’da çıkma süreci. İstanbul’a gittikten sonraki 
dergiyle ilgilenmiyorum ben. O tümüyle benim ilgimin ve bilgimin dışında. O da 
Mavera adıyla çıktı; ama bizim ilkelerimize sadık kalmadılar orda.

Özbahçe: Çoğullaşmayı diyorduk, Mavera’nın ve sizin kuşağın yol açtığı.
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Özdenören: Çoğullaşmayı diyorduk, şimdi... Necip Fazıl, Üstat, kendisinin dı-
şında bir başka dergi çıktığında, bir başka şair çıktığında ona kucak açacak pozis-
yondaydı. Tavır almıyordu, menfi bir tavır almıyordu. Fakat o sosyal ve entelek-
tüel ortam kurulu değildi İslâmi camiada. Böyle bir bilinç de yoktu aslında. Necip 
Fazıl’ın Müslümanlığı, nasıl söylesem, bütün bunlar muhataralı tespitler. Kurulu 
düzenin içinde; kurulu düzenin kendi iç dinamikleri içinde dermeyan edilmiş bir 
muhalefet. Kurulu düzeni dönüştürmeye matuf bir muhalefet. Arz edebiliyor mu-
yum? Kavraması bazılarına zor gelebilir.

Özbahçe: Biraz daha açabilir misiniz?

Özdenören: Bunu bu şekilde söyleyip bırakalım. Bizim dermeyan ettiğimiz mu-
halefet ise reddiyeci bir muhalefet... Büyük Doğu’nun, kendisi dışında, kendisiyle 
gerek paslaşarak gerek zıtlaşarak bir dergi çıkmasını, çıkmamasını umursayan bi-
risi değil Necip Fazıl. Nitekim Sezai Karakoç, Diriliş dergisini çıkarmaya başladı-
ğında hiç gocunmadı. Sadece şaşırdı. Meselâ, Şahdamar kitabı çıktığında 1962 
yılında, onunla ilgili bir yazısı vardır Son Posta gazetesinde.

Özbahçe: Hatırlıyor musunuz yazıyı?

Özdenören: Tabii. 62 yılının Nisan ayında Son Posta gazetesinde çıktı. Şu meal-
de bir cümleyle başlıyordu: Bir şair baba, oğlunun da şiir yazdığını görünce nasıl 
bir şaşkınlık yaşarsa Sezai’nin Şahdamar kitabını görünce ben de aynı şaşkınlığı 
yaşadım, diyor. Kısa bir yazıydı; Sezai Karakoç’un, kendi şiir telakkisine uzak du-
ran bir şiir yazdığını ima ediyordu, ben ihtiyatlı olarak zikrediyorum bunları. O 
yazıyı bulmak mümkün...

Özbahçe: Hece dışında yazdığı için?

Özdenören: Hece dışında yazdığı için.

Özbahçe: Hece dışında kabul etmiyor çünkü.

Özdenören: Evet, ölçüsüz ve vezinsiz yazdığı için. Hece ölçüsüyle yazdığı şiir de 
“Kar” şiiri. Nasıldı o şiir? “Allah kar gibi gökten yağınca.”

Özbahçe: “Beni anlayacaksın.”

Özdenören: “Benim bu şiirimi anlayacaksın.” 
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Özbahçe: Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın… Öyle bir şeydi.

Özdenören: Evet öyle bir şeydi. Orda da Üstat kendine göre bir düzeltme yapıyor 
ve diyor ki keşke onu öyle demeseydi de “her şeyi onu anlayınca anlayacaksın” 
deseydi diyor. Yani Allah’ı anlayınca manasında, halbuki bence Sezai Karakoç’un 
öyle demesi tasavvufa daha yakın. Üstadın bunu anlamaması kabil değil. “Ben” 
şiirinde: “Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum; / Ölü ve Münker - 
Nekir; baş dönmesi, uçurum” diyen bir şair oradaki ben’i anlamaz olur mu? Üstat, 
orada “ben, hep ben” diyor; ama düz kafaların anladığı gibi kendi benini öne çıkar-
ma durum söz konusu değil. Tamamen vahdet-i vücûdu terennüm ediyor. Sezai 
Karakoç’un “Kar” şiirinde de ben demesi; her şeyi beni anlayınca anlayacaksın 
demesi, tasavvufi manada vahdet-i vücuda delalet ediyor, ben öyle düşünüyorum. 
Zaten şirin büyüklüğü de bu çok anlamlılığı bağlamında ortaya çıkıyor. Dört köşe 
bir şiir, bir kere okuduğun zaman yeni anlamlar yükleyemediğin şiir, şiir olur mu? 
Olmaz. Başka bir şeydir.

Özbahçe: Her okuyuşta yeniden yorumlanabilmeli?

Özdenören: Evet, tabii. Şiir her okuyuşta ve her farklı konjonktürde manası isti-
halelere uğrayan bir metindir. Bir defa okuduktan sonra bir daha okuma ihtiyacını 
hissetmiyorsan o zaten başka bir şeydir, başka bir metindir. Şiire açık değildir o.

Özbahçe: Biz tekrar Mavera’ya dönersek...

Özdenören: Evet, oraya dönersek... Biz Mavera’da şu ilkeyi kabul ettik: Sezai 
Karakoç Edebiyat dergisi çıktığında kırıldı. Edebiyat dergisi, Mavera dergisi çık-
tığında kırıldı. Dedik ya bu kırgınlıklar yanlış. Diriliş dergisiyle Edebiyat dergisi... 
Edebiyat dergisi, Diriliş dergisine reddiye olarak çıkmadı; onun fikrine, o fikre 
farklı kulvarda, farklı bir anlayışla, farklı bir retorikle ifade etmenin zeminini açtı. 
Bu zemin, Sezai Karakoç’un bugünden geriye baktığımızda, onun retoriğini çoğalt-
maya matuftu. O çoğalma yeni bir zeminde yeni bir retorikle gerçekleştirilebilirdi. 
Bunu anlatmaya çalışıyorum ben, arz edebiliyor muyum? Biz bundan sonra bize 
dergi talebiyle, dergi çıkarma talebiyle gelen her arkadaşa kucak açalım, evimizi 
açalım, gönlümüzü açalım, diyorum. Şu masada nice derginin çıkma hazırlıkları 
kotarıldı. Çıkış dergisi, Ankara İmam Hatip Okulunun dergisi Çıkış, bizlerle istişa-
re edilerek kotarıldı. 1968... Efendim, Aylık Dergi’nin istişaresi haftalar boyunca 
bu evde kotarıldı. Forum dergisinden, Varlık dergisinden, Yeditepe dergisinden 
başlayıp elimdeki bütün arşivi arkadaşların hizmetine açtım. Derginin mizanpajı 
böyle olabilir, başlık şöyle olabilir, muhtevası bu olabilir, günlerce, haftalarca mü-
zakeresi yapıldıktan sonra... İsimleri aklıma gelmiyor, Ramazan’ın çıkardığı dergi 
hangisiydi?

Özbahçe: Kayıtlar.



220 /  NESİLLERİN MİRASI 

Özdenören: Kayıtlar dergisi. Efendim, Ebubekir’in çıkardığı?

Özbahçe: Yönelişler.

Özdenören: Yönelişler dergisi. Ona yazı, mülâkat vererek, manen destek çı-
karak katkı sağladık. Bütün bu dergilere, ya başlangıçta istişare etmek suretiyle 
yahut yazı istediklerinde elimizden gelen katkıyı sağlamak suretiyle yardımcı ol-
maya çalıştık. Dedik ki bu dergi tek kalmamalı, Mavera dergisi... Başka dergi-
lerle, bunların her biri birbirine fikren muhalefet de etse. Dövüş çekiş, hakaret 
demiyorum; eleştiri manasında, kendi adının hakkını veren eleştiri manasında, 
muhalefet de etseler, bizler birbirimize canlılık sağlayabiliriz. Dolayısıyla hatta şu 
cümleyi de kullandığımı bugünkü gibi biliyorum: Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 
İki olalım, üç olalım, beş olalım, çoğalalım ve Mavera’da yer bulamayan ötekinde 
bulsun, söyle, Aylık Dergi’de bulsun, orda yer bulamayan Yönelişler’de bulsun, 
Yönelişler’de bulamayan Kıyam’da, Kayıtlar’da... Ne bileyim şu an isimlerini bile 
aklımıza getiremediğimiz bir sayı, iki sayı çıkıp kapanan dergiler oldu. Bunun or-
tamını biz hazırlayalım dedim, bunu geliştirmeye çalışalım. Gelişme dedim de... 
Gelişme dergisi madem, ona başka bir referansta bulunayım, Gelişme dergisi 
Cahit’le bir mülâkat yapmıştı, çok da güzel bir mülâkat. Cahit’in askerliğindeyken, 
Sarıkamış’tayken, çok güzel bir mülâkattı. Onu devam ettirmek istediler. Nabi 
Avcı’yla Ahmet Kot, Eskişehir’den Ankara’ya geldiler yahut da öğrenci miydiler şu 
anda tam hatırımda değil. Ama sanki Eskişehir’den gelmişler gibi düşünüyorum, 
benimle mülâkat yapmak istediler. Henüz Mavera dergisi yok ortalarda o tarihte. 
1974 veya 75 yılı olabilir. Dedim ki Nuri Abi hazır değil aramızdan birinin mülâkat 
vermesine. Meselâ, aramızdan herhangi birini överlerse ona uyarıda bulunuyor, 
aman ha, sen onlara bakma, onlar bizi birbirimizden ayırmak için bunu yapıyor, 
diyordu. Meselâ, beni bir defasında böyle uyardı, birinin bir yazısı dolayımında, 
yazı nerede çıkmıştı şu an emin olamıyorum...

Özbahçe: Hareket olabilir mi?

Özdenören: Olabilir... Hatırımda değil. Arşivlerde mevcut söylediğim yazı. 1973, 
74, o yıllarda yayımlanmış olan bir yazı. Beni Edebiyat dergisinin diğer yazar-
larından ayırıyor. Ben onun niçin ayırdığını biliyorum. Ben derginin içindeyken, 
Edebiyat dergisinde yazı yazarken bir bakıma Nuri Pakdil’in görüşlerine hem iti-
bar, hem ittiba ediyorum; fakat bir bakıma da Nuri Pakdil’in kullanmayacağı ke-
limelere de yer veriyorum yazılarımda. O tam öz Türkçe istiyor, şimdi ben tam öz 
Türkçe kullanmaya çalışıyorum. Şartlar değişti, ortam değişti.

Özbahçe: Bu sefer o eski kelimeleri kullanıyor.

Özdenören: Evet, meselâ geçende dedi ki yazını beğendim; ama kuşak demiş-
sin dedi, kuşağı beğenmiyorum, kuşak dedi belimize bağladığımız nesnenin adı. 
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Halbuki kuşak aynı zamanda nesil manasında da kullanılıyor, yani aynı kuşağın 
içinde olma manasında, gökkuşağı gibi. Neyse lafı dağıtmayalım; o yazı yayım-
landıktan sonra ona cevap verdi Nuri Abi. Beni de uyardı, sen sakın ola ki onların 
sözüne bakma, onlar bizi birbirimizden ayırmak istiyor diye. Ben hiç onun gibi 
algılamamıştım, öyle ayrılma falan diye bir şey de aklımdan geçmemişti. Benzer 
bir olayı Sezai Karakoç’la yaşadık, onu da birkaç defa anlattım bazı yerlerde; 
ama şimdi yeri geldi tekrarlamış olayım. Yıl 75, Erdem Bayazıt’la İstanbul’dan 
Ankara’ya geliyoruz. Sezai Karakoç da bizi yolculuyor. Kadıköy’deki Gazanfer 
Bilge otobüsüyle Ankara’ya geliyoruz. Ayaküstü, otobüsün hareketine birkaç daki-
ka kala, Diriliş’e yazı gönder, dedi. Abi dedim elimde yazı yok. Olsa bile gönderip 
göndermemekte tereddüt ediyorum, dedim. Ben şimdi yazı gönderirsem Nuri Abi 
ekibin dağıldığı; Edebiyat dergisi ekibinin dağıldığı vehmine kapılır, üzülür. Onun 
üzülmesini istemiyorum dedim. O da bana, eğer ekibin içinde bir kişinin bir başka 
yerde yazı yazmasıyla o ekip dağılacaksa o ekip zaten baştan beri yoktur, dedi. Sen 
yaz dedi. Biz de Ankara’ya gelince bir yazı yazdık. Sezai Abi de onu derginin güzel 
bir yerinde değerlendirdi. O yazı da şimdi kitaplarımızdan birinin içinde duruyor, 
“Ökçelerinin Üstünde” başlığını taşıyan bir yazıydı.

Özbahçe: Mavera bahsiyle alâkalı, siz derginin İstanbul’a gitmesine karşı çıkı-
yorsunuz, istemiyorsunuz, o süreçleri biliyoruz, başka söyleşilerinizden.

Özdenören: Karşı çıkmaktan ziyade, şimdi Erdem Bayazıt yorulmuş vaziyette. 
Yıl 1984. Ofluyor, pufluyor, derginin önümüzdeki sayısı hangi parayla çıkacak, bir 
yerlerden alacağı var bir yerlere borcu var; derginin, Akabe Kitabevi’nin, yayınevi-
nin. Bunalıyor. Erdem bey tabiatlı, utangaç tabiatlı bir adam. Parayı toplamaktan 
ziyade, sarf etmeyi sever, zaten onu da beceremez...

Özbahçe: Ben sizinle alâkalı bir soru sormak istiyorum Rasim Abi, derginin 
İstanbul’a taşınmasıyla alâkalı değil de. Siz bu aşamadan sonra sanki biraz ken-
dinize çekiliyorsunuz. Yani Mavera İstanbul’a taşındıktan sonra. Hikâyeci ve sa-
natçı olarak, Mavera’nın İstanbul’a gidişiyle birlikte edebiyat merkezli bir dergi 
olmaktan uzaklaşması gibi bir durum da söz konusu, daha siyasi, daha kültürel bir 
dergiye dönüşmesi gibi bir durum da var. Ama ondan ziyade, hani siz Mavera’nın 
çıkışında şu şu şartlar olmazsa ben bu dergiye, işte siz yine de çıkarırsanız sadece 
yazı veririm, hikâye veririm dediniz ya, biraz o pozisyona geliyorsunuz.

Özdenören: Aynen öyle oldu. Doğrudur.

Özbahçe: Böyle bir durum var mı?

Özdenören: Öyle bir durum var. Sebep de şu: Şimdi Mavera’nın başlangıcında 
yoktu; fakat sonradan o durum oldu. Ben derginin zaten kâğıdıydı, abonesiydi, 
reklâmıydı, şuydu buydu uğraşmadım. Baştan iki üç sayı uğraştım, baktım ki aynı 
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işleri Cahit de yapıyor. Cahit işte matbaaya koşturuyor, derginin dağıtımıyla il-
gileniyor. Cahit o yıllarda Ankara’nın yabancısıydı, bu yazı çizi, matbuat dünyası 
açısından Ankara’nın yabancısıydı. Oraları bilen bendim. Edebiyat dergisindeki 
tecrübemiz ve diğer ilişkilerimiz münasebetiyle oraları bilen bendim; fakat diye-
lim ki dergiyi Hür Dağıtım’a verip dağıtacağız. Hür Dağıtım’ın yeri filân adreste... 
Adresi söylüyordum, Cahit’le beraber giderken, Cahit bir bakıyorum ki koşar adım 
benden önce gitmiş adamlarla konuşmaya bile başlamış. Filân matbaaya gidiyo-
ruz, adresi öğrendikten sonra Cahit koşar adım gitmiş ben Cahit’i müzakeresinin 
yarısında, gittiğimde yakalıyordum. O uzun boylu ve seri adımlı, uzun adımlı ol-
duğu için gittiği her yere daha hızlı gidiyor ben onun arkasından yetişemiyordum. 
Abone geliyor meselâ, abonelerin yüzde 90’ı, 95’i benim adıma geliyor, benim ce-
bimde duruyor, onların çetelesini ben tutuyorum. Birkaç tane Cahit’e de gelmişti; 
fakat Cahit onlara mektuplar yazıyor, dergiyi dağıtalım, işte çoğaltalım kabilin-
de. Cahit’in bu işlerle böyle canla başla uğraşacağını başlangıçta beklemiyordum. 
Cahit dedim iki başlı olmasın bu iş. Ben başlangıçta senin bu işlere ilgi duymaya-
cağını düşünerekten koşuşturuyordum, sen bu işlere ilgi duyuyorsun, bu işleri ben 
tamamen, sağ cebimdeki paralar, kâğıtlar Mavera dergisine aitti, bunların dedim 
tamamını sana veriyorum. Bundan sonra derginin abone işleri, efendim, reklâm 
işleri, tanıtım işiyle, bizimle istişare edersen istişareye varız, koşuşturmaca işlerini 
sen üstlen. Editörlüğünü de ben yapayım dedim. Senden yazı isteriz, istişareye 
ihtiyacın olduğu esnada veya benim istişareye ihtiyacım olduğunda istişare ederiz, 
gerek senin üstlendiğin işler konusunda, gerek benim üstlendiğim işler konusun-
da istişareye ihtiyacımız olduğunda istişare ederiz. Değilse sen kendi işinle meşgul 
ol, ben kendi işimle meşgul olayım, böyle yürütelim. Diğer arkadaşların hiçbiri 
ortalarda yok zaten.

Özbahçe: Yani editoryal işleri siz yapıyorsunuz, idari işleri Zarifoğlu yapıyor.

Özdenören: Evet, Cahit yapıyor. Ankara’da bulunduğu sürece de bu işler böyle 
yürüdü. Zaman zaman benim bunaldığım yahut Cahit’in bunaldığı dönemler oldu. 
Cahit, usandım bıktım kapatalım dediği zaman ben set çekiyordum. Benim, ben 
artık bunaldım bu işten yoruldum çekiliyorum dediğimde Cahit beni önlemeye 
çalışıyordu.

Özbahçe: Diğer arkadaşlar nerdeydi?

Özdenören: Diğer arkadaşlar, tabi hepsini rahmetle anıyoruz, onların adı yeti-
yordu, o ayrı bir keyfiyet. Ama netice itibariyle...

Özbahçe: En çok ikiniz.

Özdenören: Evet. Ama netice itibariyle odun kırıcının hıh deyicisi pozisyonun-
daydı diğer arkadaşlar. Yani bunları açıklamak zorundayız. Erdem tümüyle bu-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 223

naldı. Erdem garibim para istemeye utanıyor, borç almaya utanıyor, borç vermeye 
yüksünüyor, yani böyle bir pozisyon içindeydi. Âkif ise her defasında, Âkif artık 
usandık yorulduk bu dergiyi kapatalım, dediğimde yok Rasimciğim ne güzel çıka-
rıyoruz diyor; ama kendisine sipariş ettiğim yazıları bile getirmiyor. Meselâ, gayet 
güzel yapabileceği bir işti, Fuzuli’den dedim bir şiir al, ister “Su Kasidesi”ni, ister 
herhangi bir kasidesini al, o bittikten sonra bir başka kasidesini al, bunların beyit 
beyit metin açıklamasını yap, gayet de güzel yaparsın, birikimi de müsait; fakat 
işte bir iki defa yaptırabildik, ondan sonra yapmadı. Bir konu açtığımda meselâ, 
arkadaş ortamında, bir tek Erdem’in katkısı olurdu bana. Erdem dinlerdi en azın-
dan. Cahit hiç oralı olmazdı. Âkif İnan’ın tavrı da şuydu: “Ya Rasimciğim, zaten 
sabahtan akşama kadar okulda bunlarla kafa patlatıyoruz, burada da bu işlerle 
meşgul olmayalım.” Bunlar Âkif’in cümleleri. Ben de Âkif’e derdim ki, Âkif sen 
okulda öğrencilerle bu konuyu mu, Allah aşkına, konuşup da kafa patlatıyorsun 
derdim. İşte öyle geçiştirirlerdi. Nuri Abi de meselâ, İstanbul’dan Ankara’ya gel-
diğimde bu konuları açtığımda, diyelim ki Sartre’ın bir görüşünü, Camus’nün bir 
görüşünü, İmam Gazali’nin bir görüşünü paylaşıp abi bu konularda ne diyorsun, 
ne yapmamız, ne düşünmemiz lâzım diye sorduğumda... Daha önce şunu söyle-
meliyim, Sezai Abiye böyle bir problemle gittiğimde, Sezai Abinin sohbetinden 
daima zenginleşerek çıkmışımdır. Ama işte Gazali’yle, faraza, Aristo’nun arasında 
ne münasebet var? Gazali’yle Descartes arasında ne münasebet var, Descartes’la 
egzistansiyalistler arasında bir münasebet var mı, yok mu? Böyle bir problemi aç-
tığımda, Sezai Abi, uzun uzadıya anlatırdı. Hem Sezai Abinin kendisi zenginleşirdi 
o sohbette, hem de ben zenginleşirdim. Esef ki ben Sezai Abinin o sohbetlerini 
kayıtlara geçirmedim. Her defasında keşke bunları kayıtlara geçirsem, o zaman 
teybimiz falan yok, en azından eve döndükten sonra kayıtlara geçirsem aklımda 
kaldığı kadarıyla, çok zengin bir literatür kazanmış olurduk; ama eve geldiğimde 
gecenin bir yarısı, 12’de, 1’de, 2’de. Beyazıt’tan Eyüp’e eve geldiğimde zaten hamur 
hâline dönmüş oluyordum. Biraz da işte beş on sayfa bir şeyler okuduktan sonra 
o günün faslını kapatıyorduk. Bu vaziyetteyken Ankara’ya geldiğimde Nuri Abiyle 
de böyle paslaşmak istedim; ama başaramadım. Âkif’e bir konu açtığımda, sa-
bahtan akşama zaten kafa patlatıyoruz bir de burada bunlarla meşgul olmayalım, 
derdi. Bir tek Erdem, sen ne diyorsun, diye soruyu bana yansıtırdı. Ben Erdem’e 
anlatırdım, ben bu konuda şöyle şöyle düşünüyorum, diyerek... Erdem dinlediği 
için ben de ona anlatırdım. Şimdi bu durum, Mavera açısından biraz ezber bozucu 
bir yaklaşım gibi gelebilir; ama realite bu.

Özbahçe: Abi şöyle, şimdi siz bugün veya bugünden bir yıl, iki yıl, üç yıl geriye 
gittiğimizde çeşitli dergilerde hem yazıyorsunuz, hem hikâyeleriniz yayımlanıyor; 
ama...

Özdenören: Sen bir şey sordun da onun cevabını alamadın.

Özbahçe: Evet.
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Özdenören: Ama onun cevabı sadedinde bunu söyledim, bir nüans vardı, onu 
atlamamamız lâzım.

Özbahçe: Mavera, İstanbul’a gittikten sonra sanki edebiyattan uzaklaştı. 
Ankara’dayken edebiyatla daha içli dışlı bir dergi gibiydi.

Özdenören: Ankara’dayken, dergi İstanbul’a gidinceye kadar editörlüğünü fii-
len fakir yaptı. Bunu söyledik. Erdem Bayazıt alışverişiyle, idari işleriyle ilgilendi 
Cahit buradan gittikten sonra. Erdem, Cahit gittikten sonra sudan çıkmış balığa 
döndü. Ve her defasında da Rasim yoruluyorum, Rasim şu oluyor, bu oluyor. Ben 
memuriyetten ayrıldım. 78 yılından 80 yılına kadar. İki yıl. Erdem Bayazıt bana 
şunu söylüyor: Rasim işten ayrılırsan hiç merak etme, parayı düşünme, buradan 
Mavera’dan, Akabe Yayınları’ndan telif karşılığında maaşını alırsın diyordu. Ben 
gerçi o söze dayanarak işten ayrılmış değilim. Çok farklı sebepleri var, sorulursa 
onu da anlatırım. Ayrıldım; fakat benim 11 ay Erdem’den para istemeye yüzüm 
tutmadı. Çünkü ne zaman para isteyecek olsam Erdem telefonda, “Yav o senet 
gelmedi, iki saat sonra şuraya şu parayı ödeyeceğiz,” dediğini işitiyorum, konuyu 
açmadan kapatıyorum. Çünkü Erdem’in durumu benden daha acıklı. Fakat 11 ay 
sonra artık bıçak kemiğe dayanınca, Erdem’in de bir eşref saatini bulduğumda 
dedim ki Erdem bize hiç para ödenmiyor. “Neee!!” dedi Erdem, “Sen para almıyor 
musun?” Nerden alacağım, dedim.

Özbahçe: Sizi alıyor zannediyor?

Özdenören: Alıyor zannediyor. “Yav,” dedi “kasa orda duruyor, kasayı açıp ala-
caksın, ihtiyacın olduğu kadar.” Dedim, “Yahu Erdem, öyle şey olur mu? Ben, de-
dim, şimdi müessesenin içinde hırsızlık mı yapacağım? Sen ilgili arkadaşa talimat 
vereceksin, ne takdir ediyorsan, o arkadaşlar onu zarfın içinde getirip bana vere-
cek. Ben, dedim, olaya öyle bakmıyorum.” Her ne kadar bizim daha önceki telif 
ücretlerimiz, Yeni Devir gazetesinden aldığımız Mavera’nın, Akabe’nin kasasına 
yatırılıyordu, biz oradan peyderpey alıyorduk, o ayrı bir keyfiyet. Ama kendim hiç-
bir zaman kasayı açayım diye aklımın ucundan bile geçmiş değil dedim. Erdem 
öyle söyleyince, dedim yok, sen talimatı vereceksin Ahmet Özalp’a. Ahmet Özalp 
da her ay muntazaman bana ödemesini yapacak zarf içinde getirip paramızı vere-
cek. Ahmet de bir defa yaptı o işi, tekrarlanmadı.

Şimdi Erdem’in böyle sıkıntıları vardı. Cahit gidince sudan çıkmış balığa döndü, 
tamamen bunaldı. İstanbul’da, Cahit gittikten bir iki ay sonra Bahri Zengin’in iş 
aradığını, malî durumunun iç açıcı olmadığını müşahede ediyor. Cahit, Bahri’ye 
diyor ki “Dergiyi sen çıkar, derginin varidatıyla da geçimini sağla.” Bu bizim bil-
gimizin dışında. Bahri bu işi üstlendikten sonra benden defalarca yazı istedi. Her 
defasında yazıyı gönderdik; fakat bu arada, ha bir de derginin İstanbul’a nakle-
dilmesinden sonra burada bir iskemle mi kalmış, bir koltuk mu kalmış, masa mı 
bir şey kalmış, her gün üç posta beş posta telefon, telefonun da zor olduğu günler, 
pahalı olduğu günler, benden o sandalyeyi istiyor. Ya Bahri dedim, ben sandalye 
nedir, kasa nedir, bunlarla uğraşmıyorum. Bunun muhatabı ben değilim. Neticede 
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ne yaptık, nasıl hallettik bilmiyorum, onu da ya parasını ödemişimdir benim bil-
gim olmamasına rağmen yahut nasıl gönderdik bilmiyorum. Neticede bir gün, 
Bahri’ye, sen dedim bu kadar, her gün üç posta telefon ediyorsun sandalyeyi yahut 
sehpa, neyse, bilemiyorum, buraya açtığın telefonun parasıyla orda on tane sehpa 
alırdın.

Özbahçe: Peki abi, Mavera’nın İstanbul’a taşınma kararı alındığında, böyle bir 
şey de vardı da siz sonradan mı öğrendiniz? Yani Bahri Zengin Beyin dergiyle ilgi-
lenme boyutunu sonradan mı öğrendiniz?

Özdenören: Sonradan öğrendik. Cahit’le..

Özbahçe: Ama ilk başta bunu bilmiyordunuz.

Özdenören: Bunu bilmiyorduk; ama yadırgamadık da. Muhalefet de etmedik. 
İyi olmuş dedik. Bahri’yi bizim anlayışımızı sürdürecek donanımda birisi olarak 
görüyordum ben. Fakat ne zaman sukutu hayale uğradım? Tam nokta olayı anla-
tayım sana. Nokta olay şu: Şakir Kurtulmuş bana bir şiir dosyası gönderdi.

Özbahçe: Ah Güzel Bir Gün. Akabe Yayınları’ndan çıktı galiba.

Özdenören: O olmayabilir. Benim bahsettiğim kitap Akabe’de basılmadı çünkü.

Özbahçe: Böyle bir kitap çıkmadı mı Akabe’den abi? Hatırlamıyor musunuz?

Özdenören: Akabe’den çıkmış olabilir; ama benim dediğim kitap o değil, çık-
mayan kitap o değil. Ama daha sonra çıktıysa onu bilmiyorum. İzlemedim çünkü. 
Benim anlatacağım olay şu: Şakir Kurtulmuş hayatta hamdolsun. Bahri hayat-
tayken de bunu defalarca anlattık. Dosyayı okudum, güzel bir kitap. Bizim Akabe 
Yayınları’nda çıkartabileceğimiz nitelikte, yeni bir şiir, yeni bir şair. Bu kitabın 
Akabe Yayınları’ndan çıkması beni memnun eder. Böyle olacağı için de dosyayı 
Bahri’ye postaladım. Bu kitabın en kısa zamanda çıkmasını sağlayalım dedim. 
Bahri’den gelen cevap: “Biz şiir kitabı basmıyoruz.” Dedim ki “Bahri, biz şiir ki-
tabı basmıyorsak, hikâye kitabı basmıyorsak, bu yayınevinin fonksiyonu ne ki? 
Bu yayınevi bu kitapları, bu arkadaşların kitaplarını çıkarmak için kuruldu, varlık 
sebebi, hikmeti vücudu bu, bu yayınevinin.” “Yok, dedi, şiir satmıyor. Zarar ediyo-
ruz.” “İyi de,” dedim “sen, bak aklıma geldi, Süleyman Arif Emre’nin, Adıyaman 
milletvekili, MSP’den, kitabını bize sorup danışmadan bastın; o şiirleri sen be-
ğenmiş olabilirsin; fakat Mavera dergisinin, Akabe Yayınevi’nin yer verebileceği 
şiirler değil onlar, farklı bir anlayışın şiirleri, onu bastın. Oysa asıl basmamız gere-
ken, zarar da etse, kâr da etse, zararı kârı düşünmeksizin basabileceğimiz ve ilerde 
lafı edilecek olan kitap bu, Şakir’inki. Öbürü bizim dedikodumuzu yaptırır sadece. 
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Akabe Yayınevi böyle bir şairi de tanıtmış demezler bizim için. Onu, dedim, niye 
basıyorsun madem şiir kitabı satmıyor, zarar ediyor, diyorsun.” “Onun, dedi, pa-
rasını aldım. Onun için bastım.” Dedim, “Bahri, hiç duymak istemediğim bir şeyi 
söylemiş oluyorsun şimdi. Ben bunu işitmemiş olayım. Bu yayınevi, dedim, bun-
dan sonra benim için anlamını kaybetmiş oluyor. Sen, dedim, bildiğin gibi çıkart. 
Ama artık ben bu derginin içinde değilim, yayınevinin de içinde değilim. Ama 
bunu kimseye deklare de etmeyeceğim.”

Gene o sıralar, daha önce Mavera dergisinde yazı yazmayacağını ilân eden bir baş-
kası, bir şair, orda yazılar yazdı veya şiirler yazdı veya hakkında yazılar çıktı. Bu da 
ilke olarak yanlıştı. Hem artık Mavera’da yazmayacağını söyleyen şahıs açısından, 
hem de dergi açısından... Ama bu yanlışları gören olmadı...

Özbahçe: Yani biraz yönetim şekli de değişiyor Mavera’nın İstanbul’a gittikten 
sonra.

Özdenören: Evet, o da değişiyor. Artı, benden o tarihte İnsan Yayınevi bir kitap 
istedi. Biz basalım diye. Ben artık Akabe’yle, Mavera’yla manevi bağlarımı kopar-
dığım için kendimi serbest hissettim. Kendi yayınevimizin dışında ilk kitabımız: 
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler kitabı İnsan Yayınları arasında çık-
tı. 1985 yılında. Bunun üzerine Bahri tekrar benden kitap istedi, “Kitaplarını hep 
başka yayınevlerine veriyorsun” diye sitem etmek istedi. Dedim ki, “Sen de artık 
başka yayınevisin benim için, o talep ettiği için ona verdim.”

Özbahçe: Şöyle bir şey sormak istiyorum tam burada, bu anlattığınız tam 
nokta atış, bu olaydan sonra da, biraz önce bugün çeşitli edebiyat dergilerinde 
hikâyeleriniz de yayımlanıyor, yazılarınız da yayımlanıyor dedik, ama bu anlattı-
ğınız noktadan sonra özellikle, Mavera kaç yılında kapandı abi?

Özdenören: Sanıyorum 90’a kadar sürdü.

Özbahçe: 90. Mavera da kapandıktan sonra sizin ortamdan, edebiyat dergile-
rinden, özellikle de hikâye yayımlamak anlamında geri çekilişiniz var. Mavera’ya 
kadar 60’lı yıllardan, Diriliş’le, Edebiyat’la başlatabileceğimiz sıcak ve hareketli 
bir süreç var; ama Mavera’nın kapanışıyla ortamdan kopuyor gibisiniz. Böyle bir 
durum var mı?

Özdenören: Dergilerde yayımlama açısından belki kopuyor olabiliriz. Ama 80’li 
yılların ortalarından 90’lı yıllara kadar bizim birçok kitabımız yayınlandı. Onlar 
da durduk yerde yayınlanmıyor. Tabi onlar da bir mesai istiyor. Müslümanca 
Düşünme, Müslümanca Yaşamak, Yaşadığımız Günler, Yumurtayı Hangi 
Ucundan Kırmalı, Yeniden İnanmak. Kaç tane oldu, beş tane mi, altı tane mi say-
dım?
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Özbahçe: Beş tane abi. Ama hepsi deneme kitabı.

Özdenören: Evet, deneme kitabı.

Özbahçe: Hikâyeye ara verdiniz mi Mavera’dan sonra, kapanışından sonra veya 
bu kırgınlık yaşandıktan sonra. Hikâyeye uzun bir süre ara verdiniz mi?

Özdenören: Şimdi, fiilen yazmamış olabilirim; fakat zihnen ara vermedim. 
Meselâ o dönemde başlayıp da yazamadığım, arkasını getiremediğim hikâyeler 
oldu. Daha sonra tamamladım onları. Onların bir konjonktürü var. O konjonktür 
gelince onlar seni zaten bir yere doğru sevk ediyor.

Özbahçe: Biraz önceki konuşmalarda da şahit olduk, sizinle yapılan diğer söyle-
şileri okuduğumda da, sizinle oturup kalktığımızda da şahit oluyoruz, çok güçlü 
bir hafızanız var. Vakanüvis gibi. Kaydediyorsunuz ve unutmuyorsunuz, hafızanı-
zın da farkındasınız, meselâ sizinle yapılan söyleşilerden birisinde, Alaeddin hatır-
lamaz ben hatırlarım, diyorsunuz ve sünnet elbiselerinizin, entarilerinizin rengini 
söylüyorsunuz.

Özdenören: Hâlâ da hatırlıyorum.

Özbahçe: Alaeddin’inki maviydi, benimki pembeydi diyorsunuz.

Özdenören: Evet, pembeydi.

Özbahçe: Bu hafızanızı neye borçlusunuz?

Özdenören: Dikkat ettiğim şeyi, önemsediğim şeyleri aklımda tutuyorum. Meselâ 
biz sünnet olurken, odadayız, bizi bir askerî operatör, bir binbaşı sünnet etti, kir-
vemiz, yani bizi kucağında tutan, akrabalardan bir hanımdı. Babayiğit bir hanım, 
bizi kucağında tuttu. Dayımın kayınvalidesi, onu da hatırlıyorum. Pencereden de 
kızlı oğlanlı bir grup bizim yaşıtımızda, bizden daha büyük kızlar bize bakıyor. 
Ağlamayın falan diyorlar bize, korkacak bir şey yok, ağlamayın dediler. Alaeddin 
bas bas bağırdı. Şey yok, sünnet oluyoruz; ama uyuşturma, efendim narkoz falan, 
o tür şeyler yok.

Özbahçe: Onlarsız mı sünnet oldunuz?

Özdenören: Evet, onlarsız sünnet olduk. Alaeddin bas bas bağırınca dedim ki 
çok ayıp oluyor etrafa karşı, ben meselâ bağırmadım, hiç, gıkım bile çıkmadı; ama 
acı hissetmedim mi, edilmez mi, ama gıkım çıkmadı. Ondan sonra da zaten iş işten 
geçmiş oldu...
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Özbahçe: Susarak ağladığınızı söylüyorsunuz başka bir söyleşide.

Özdenören: Olabilir.

Özbahçe: Gözyaşlarıma hâkim olamıyordum, onlar akıyordu biteviye diyorsu-
nuz.

Özdenören: Evet. Ona da hâkim olamıyorsun. Neredeydi şu anda hatırlamıyo-
rum; ama öyleyse öyledir. Öyle demişsem öyledir.

Özbahçe: Buna bağlı olarak, meselâ günlük tutuyor musunuz?

Özdenören: Yok.

Özbahçe: Hiç tuttunuz mu?

Özdenören: Lisedeyken bir ara tuttum. Daha sonra devam etmek istedim, devam 
etmek isterken eski tuttuğum günlüklere baktım, orada bazı olayları saptırmış ol-
duğumu fark ettim. Kendimi kayırdığımı gördüm bir iki yerde. Dedim kendimizi 
kayırarak tutacaksak bu objektif bir şey olmaz. Kendimi kayırdığım ya da abart-
tığım yerleri yırttım. O defterde dergilere gönderdiğim öykülerin de kaydı vardı, 
onlarca öykü adı... Tümünü yırttım. Ama o defter, o sayfalarını yırttığım defter 
hâlâ durur bende. Efemera merakı var bende. Hurda şeyler, teferruatı saklama, 
aklında tutma merakı. Otobüs biletidir, bilmem faturaydı; fakat bunlarla uğraşa-
cak, daha doğrusu bunları muhafaza edeceğim bir yerimiz olmadığı için evde ben 
biriktiririm, biriktiririm, bir gün bakarım hanım onları çöpe atmış gitmiş. Hâlbuki 
benim için, meselâ Amerika’da otobüs biletleri, bir yerlere girmişiz fotoğrafları-
mız çekilmiş, bir konferansa kongreye gitmişiz, girerken kimlik için fotoğraf çek-
mişler, ben öteberi almışım onun, ne derler ona, makinenin, hesap makinesinin 
verdiği koçanları, fişleri elimde kalmış. Onlara baktığımda meselâ o günleri çok 
rahat şekilde hatırlıyorum, ayna gibi hatırlıyorum. Eğer bütün bunları, bu efemera 
dokümanlarını elimde tutmuş olsam çok rahatlıkla hatırlarım onları, evet.

Özbahçe: Söyleşilerinizin çoğunda en yakın arkadaşlarınız var: Cahit Zarifoğlu’yla, 
Alaeddin Özdenören’le, Erdem Bayazıt’la, Âkif İnan’la ilgili sizden sonra gelen ne-
siller bilgi sahibi olmak istedikleri vakit sizin söyleşilerinize başvuruyorlar ve siz 
bu arkadaşlarınızı, Maraş günlerini, üniversite yıllarını, edebiyatın içindeki mace-
ralarınızı anlatıyorsunuz. Bunları okurken gayri ihtiyari, Rasim Özdenören’i kim 
anlatacak gibi bir soru geliyor akla.
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Özdenören: Bizi de birileri anlatsın derim, gördüğünü, görebildiği şeyleri, en 
azından mazimizi bilmese de; hâlimizi bilen biri...

Özbahçe: Şöyle bir şey hiç beklediniz mi abi, meselâ Nuri Pakdil veya Sezai 
Karakoç. Yani sizin onlarla tanışmanızdan bu tarafa çünkü uzun yıllar var veya 
bekliyor musunuz onlardan böyle bir şey?

Özdenören: Yok. Herhangi bir beklentim yok. Nuri Pakdil şimdi zaten bazı şey-
leri hatırlamak istemiyor. Şimdi o bana soruyor. Rasim filân adam vardı hani, şöy-
le bir şey söylemişti, aklına geliyor gecenin bir yarısı telefon açıp soruyor. Ben de 
ona diyorum ki abi bu adam filâncaydı, adı şuydu, adını biliyorsam, bilmiyorsam 
çehresi elbisesi falan aklımda kaldıysa o şu adamdı, şunu söylemişti diyorum. 
Sezai Abi ise Edebiyat dergisinden sonra kırgınlık hâlini benimsediği için zaten 
anılarına baktığımızda, bizimle ilgili yerleri bilinçli olarak zaten atlamış. Ama ben 
onunla geçirdiğim vakitleri neredeyse gün gün hatırlar, sorulduğu zaman evvelin-
den ahirine anlatabilirim. O ise sadece, o sıralarda bazı üniversite öğrencileri de 
ziyaretimize gelirlerdi, diye bir cümlenin içine sıkıştırmış uzun yılları. Onun niye 
muğber olduğunu da ben biliyorum; fakat kendisi bilmez.

Özbahçe: Anlatmanızda bir sakınca var mı abi?

Özdenören: Yoo, hiçbir sakınca yok.

Özbahçe: Anlatın o zaman abi.

Özdenören: Bunu Mustafa Aydoğan’la, Sadık Yalsızuçanlar’a anlatacaktım, on-
lar mülâkat yapıyordu benimle. Bitirdik dediler. Bunu anlatmadıkça sizin yaptı-
ğınız mülâkat eksik kalır dedim. Anlattıracaklarını söylemelerine rağmen, aylar 
geçtiği hâlde ilgilenmediler; oysa her hafta mülâkatın belli bir kısmını tamamlı-
yorlardı. Ben onlara verdiğim sözü unutmadım; ama onlar ilgilenmediği için ben 
de artık kendimi serbest hissediyorum.

İki husus var onlara anlatmaya söz verdiğim biri bu, senin şimdi anlat dediğin, 
Sezai Abi niye muğber oldu, konusu. Sezai Abi de bilmez bunun içyüzünü; ama 
benim bu açıklamamdan sonra o da “Vay be” diyecektir, eğer okursa. Bir diğeri de 
bizi MSP’li zannetmeleri. Sezai Abi meselâ bizi MSP’li zannetti. Hiç öyle bir durum 
söz konusu değil. Bunun tamamen bir yakıştırma olduğunu söyleyebilirim.

Özbahçe: Hiç milletvekilliği teklifi, siyasete atılma teklifi aldınız mı?

Özdenören: Çok komik bir şey ama, Necip Fazıl’dan aldık.
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Özbahçe: Hayırdır abi?

Özdenören: Necip Fazıl’dan aldık böyle bir teklif.

Özbahçe: O nasıl oldu abi?

Özdenören: Necip Fazıl’ın MSP’yle küsmesinin de sebebi bu oldu zaten. Bizi mil-
letvekili adayı olarak teklif ediyor MSP’ye.

Özbahçe: Tek siz misiniz yoksa başka arkadaşlar var mı?

Özdenören: Yok, bütün arkadaşlar. Ben, Âkif, Erdem, Bahri Zengin. Bahri 
Zengin sonradan zaten niyeti varmış, o şekilde giriyor. Alaeddin. Alaeddin’i ihtira-
zi kayıtla söylemiş olayım, 77 seçiminde eğer Alaeddin Ankara’daysa o da vardır.

Özbahçe: Sanki Maraş’ta öğretmen gibi veya Mersin’de.

Özdenören: 77’de, ama yok o vardı Ankara’da; çünkü 77’nin 24 Nisan’ında Yeni 
Devir’de yazı yazmaya başladık. Alaeddin de, Âkif de, üçümüz beraber başladık. 
Onun da ayrı bir hikâyesi var, biliyorsun.

Özbahçe: Yeni Devir’de yazma sürecinizi biliyorum.

Özdenören: Şimdi, Üstat bizim haberimiz olmaksızın, bizim gıyabımızda 
Erbakan Hocaya, işte bunları en iyi yerlerde değerlendir, diyor.

Özbahçe: Peki bu saydığınız isimlerin dışında da isim teklifi var mı Necip 
Fazıl’dan, meselâ 20 kişi var da işte beş altı kişi sizsiniz gibi bir şey mi yoksa sade-
ce sizin isimleriniz mi?

Özdenören: Sadece bizim isimlerimiz. Üstat bizim isimlerimizi liste hâlinde, 
kendi el yazısıyla Erbakan Hocaya verdiğinde Erbakan Hoca diyor ki Üstadım şu 
anda bütün listeler belirlendi. Bu arkadaşlarımızı diyor önümüzdeki seçimde de-
ğerlendiririz. Listeler henüz ilân edilmiş değil, hâlâ Hocanın inisiyatifinde mahfuz 
duruyor. Akşam Üstat geldiğinde bu olayı anlattı. Ben dedi Erbakan’a gittim. Çok 
muğber olmuş, alınmış. Kırılmış Erbakan’a. Ondan sonra da zaten ipleri kopardı 
MSP’yle. Ondan sonra Alparslan Türkeş’e gidiyor, aynı listeyi ona veriyor.

Özbahçe: Sizin listeyi?
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Özdenören: Bizim isimlerimizin olduğu listeyi Alparslan Türkeş’e veriyor. Türkeş 
de diyor ki Üstadım, arkadaşlar yarın teşrif etsinler partiye, nereden isterlerse lis-
te başı yapalım onları. Üstat bize, işte nereyi istiyorsanız dedi gidin söyleyin. Biz 
de dedik ki üstat nerden çıktı bu iş? Biz dedik hem milletvekili olmak istemiyoruz, 
hem de olmak istediğimizde bunun yeri MHP değil, bizler için. Canım, dedi, nasıl 
olur, Alparslan Bey bizi herkesten daha iyi anlıyor. Dedik ki Üstat, o bizi anlamıyor, 
sizi de anlamıyor. Sadece verdiğiniz listenin seçimde bir işe yarayacağını düşüne-
rekten öyle bir mülahazayla size kucak açıyor, yoksa sizi anlamıyor. Hayır, dedi, 
bilmiyorsunuz Alparslan Türkeş Bey, bey derdi, albay falan demezdi, yakınları hep 
albay diye yahut başbuğ diye hitap ederlerdi. Siz bilmiyorsunuz, Türkeş öyle de-
ğil dedi. Biz de size karşı öyle davranıyor; ama öyle değil dedik. Üstat da, ben ne 
diyorsam tutuyor, dedi. Meselâ, devlet büyüklerinden birinin adını anmamasını 
söyledim. Gerçi her defasında yine unutuyor, o ismi anıyor. Meselâ, yakın zaman-
da, o tarih itibariyle yakın zamanda, bir iki gün önceki bir olayı anlattı. Sabahleyin, 
dedi, kendisine telefon açtım. Alparslan Bey hâlâ o ismi anıyorsunuz dedim, dedi. 
Bir daha yapmayacağım Üstadım dediğini aktardı. Fakat o geceki bir radyo prog-
ramında, yine aynı ismi anmış. Telefonu açtım, Alparslan Bey, yine aynı hatayı 
yaptınız dediğimde, Alparslan Bey, sanki diyor, görür gibi anlatıyorum, Alparslan 
Bey mubassır karşısındaki talebe gibi, bir parmağını şöyle yukarıya kaldırarak, 
hocam bir daha yapmam edasıyla, bir daha yapmam dedi, diye Üstat bize anlattı. 
Biz de Üstat o size öyle söylüyor, bak defalarca tekrarladığına göre sehven yapılan 
bir şey değil. O kendi fikrini söylüyor size. Size karşı da sizin gönlünüzü almak için 
böyle yapıyor. Beni anlamıyorsunuz, dedi Üstat. Bu konuşmada değil, bir başka 
konuşmada da beni anlamıyorsunuz dedi.

Biz başka bir münasebetle yine Üstadı uyardık: Büyük Doğu dergisi çıkmaya baş-
ladı, bizlerden yazı istedi. Bizler de Üstat tamam, yazı verelim, Büyük Doğu da çık-
sın; fakat siz güncel siyasi yazı yazmayın. Elbette yine siyaset ortamını değerlen-
dirin; fakat parti bazında yazı yazmayın, herhangi bir partiyi iltizam eden yazılar 
yazmayın. Umumi siyasi değerlendirmeler yapabilirsiniz, siyasi değerlendirmele-
rin içinde siyasi partilerin isimleri de geçebilir; fakat onlardan birinin nezdinde 
yer alarak bu tür yazılar yazmanız uygun olmaz, dedik. Eğer böyle çıkacaksa dergi 
hay hay emriniz olur, can baş üstüne, yazıları verelim dedik ve yazıları da verdik. 
O arada, ilk yazıyı yazdı. Yazının başlığı “Kömürden Elmasa”... Demirel’in kö-
mürden elmasa dönüştüğünü, bir elmas hâline geldiğini anlatıyor... Üstat dedik, 
güncel siyasi yazı yazmayacağınızı söylediniz, bu adam üç beş senede kömürden 
elmasa dönüşmez; neyse o olarak kalır, dedik. Bu olay 1977’de oluyor. 1965 yılında 
Süleyman Demirel, Adalet Partisi’nin başına, Ragıp Gümüşpala’nın ölümünden 
sonra, getirilirken Üstat, Demirel’in mason olduğunu, hangi locaya müntesip ol-
duğunu yazdı. Yükseliş Locasına kayıtlı olduğunu ilk defa Üstat yazdı, ifşa etti. 
65-77, on iki sene, on iki sene içinde bir adam, evet fikir değiştirebilir, dönüşüm 
yapabilir; ama kömür elmas olmaz. Arz edebiliyor muyum? Üstada bunu söyledik. 
Üstadın cevabı da şu oldu: Canım, dedi, bunca sene sustuktan sonra yani bir siyasi 
yazı yazmayacak mıyız? Siyasi ortamı değerlendirmeyecek miyiz? Üstat değerlen-
dirin ama bu bağlamda, siyasi partiler bağlamında yapmanız uygun olmaz, dedik.

Şimdi o dönem de çok kritik bir dönem. MSP’yi dışlamak için erken seçim kararı 
aldılar. MSP’yi bir bakıma apansız seçim ortamına çekmek istediler. Biz her ne 
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kadar MSP’li değilsek bile reyimiz MSP’nin yanında. Hem benim, hem diğer arka-
daşların reyi MSP’nin yanında.

Rey vermek ayrı, bugün de Ak Parti’ye rey veriyorum. Özal zamanında da ANAP’a 
rey verdim. Hiçbir zaman ANAP’ı evvelinden ahirine, Ak Parti’yi evvelinden ahi-
rine, MSP’yi evvelinden ahirine benimseme manasına gelmiyor. Benim verdiğim 
reyin manası şu: Bu reyi bu partiye vermediğim takdirde en az destek çıkacağım 
parti hangisiyse desteğimi ondan yana kullanmış olurum mülahazasıyla ben reyi-
mi veriyorum. Bu anlaşılabilir bir şey herhâlde. Evet, yani şöyle diyelim: İki kişi 
iki adamı seçecek, A ve B şahıslarını seçeceğiz. Birisi A’ya reyini verecek, sen de 
diyelim B’ye rey vereceksin. Sen A’ya, öbürü B’ye rey verdiğinde seçim tekrarla-
nacak. Birinden biri galip gelinceye kadar tekrarlanacak. Sen istinkâf edersen rey 
vermekten, A verilen 1 reyle otomatik olarak seçilecektir. Yani ordaki bir reyin 
önemi bu... Çok sayılarda düşündüğün zaman bu kıymetsiz gibi görünebilir; ama 
her hâlükârda rakamları birebir indirdiğin takdirde kendi reyinin kıymetini o po-
zisyonda takdir edebilirsin, arz edebiliyor muyum? Üstada bunu söyledik. Üstat, 
bir daha dedi olmayacak; fakat ikinci sayıda Türkeş’i öne çıkardı. Üstat dedik 
nazikâne, yine olmadı. Telefonla konuşuyoruz bunları ve aslâ nezaketi elden bı-
rakmıyoruz ve üstada aslâ saygıda kusur etmiyoruz, haddimizi aşmıyoruz. Siz beni 
anlamıyorsunuz, dedi. Benim acelem var, dedi. Orada yüz bin kişilik bir genç insan 
ordusu var, ülkücüleri kastediyor. Ben dedi oltamı oraya atıyorum. Biz de dedik ki, 
Üstat, oradan sana av gelmez. Orda yüz bin kişilik adam da olsa. Üçüncü defasında 
da bu defa MSP aleyhine yazdı. Bunların hepsi aslında Üstadın duygusal tavırları. 
Dedik ki Üstat olmuyor, başlangıçta bize verdiğiniz sözler yerine gelmiyor; bizim 
haddimiz değil size yol göstermek; ama bizim artık yazılarımızı yayımlamamanızı 
arz ediyoruz.

Özbahçe: Büyük Doğu’da hiç yazdınız mı diye soracaktım; ama soru cevaplandı 
abi. Galiba iki defa yazınız çıkıyor?

Özdenören: Sayısını bilmiyorum, birkaç yazımız yayımlandı ama işte 77 döne-
minde, bu durumlar olunca, bu dediğim hususlar da gerçekleşmeyince yazmadık. 
Diğer türlü ne oluyor? O zaman, o günkü konjonktürde Necip Fazıl’la birlikte MSP 
karşıtı bir tutumu benimsemiş oluyoruz, oysa siyasetin genel tablosuna bakıldı-
ğında bu tutum yanlış... Hâlbuki Necip Fazıl, Üstat, duygusal davranıyor...

Özbahçe: Aynı düşünmüyorsunuz.

Özdenören: Pratik siyasette aynı düşünmüyoruz tabii.

Özbahçe: Karakoç?

Özdenören: Aynen MSP’yle de aynı düşünmediğimiz gibi. Meselâ, Erbakan 
Hocanın nerdeyse her ay gazetelerle ilgili toplantıları olurdu. Âkif, Alaeddin, ben... 
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Daha çok üçümüze hitaben, işte sizin yazılarınızda, bir iki defa benim de yazıla-
rımda ismi geçmiş olabilir MSP’nin; fakat orda da zorunlu, işte MHP şöyle yaptı, 
MSP böyle yaptı kabilinden bir yoruma istinaden. Yani MSP’ye rey verin manasın-
da yazılar değildir. MSP’yi, bugün de meselâ Ak Parti’den yanaymış gibi görünen 
yazılarımız oluyor; fakat ondan yanaymış gibi görünenleri dikkate alıyorlar da Ak 
Parti’ye şu işi de şöyle yapsanız daha iyi olur dediğimiz yazıları dikkate almıyorlar. 
Bizi de işte birileri Ak Partilidir gibi görüyor. Hayır, Ak Partili değiliz. Ona muha-
lif miyiz? Muhalif de değiliz. Ama reyimi bugün Ak Parti’ye vermediğim takdirde 
en az kime destek çıkacaksam ona destek çıkılacağını düşünmek suretiyle, reyimi 
o şekilde kullanıyorum. Erbakan Hoca zamanında, o öyle söylediğinde de aynı, 
defalarca, bir defa iki defa değil, Mehmet Durlu hatırlarsa, hayatta, Mehmet bazı 
şeyleri hatırlamıyor; ama inşallah bu dediğim bilgiyi hatırlar, toplantıları hatırlar. 
Hoca bize, MSP’nin adı geçmiyor yazılarınızda, dediğinde, benim her defasında 
cevabım, buradaki arkadaşların arasında gazetenin mutfağında olan yazarlar, ga-
zeteci yazarlar var, ben gazeteci yazar değilim.

Özbahçe: Yeni Devir’i söylüyorsunuz?

Özdenören: Yeni Devir’deyken, evet. Erbakan Hocaya söylüyoruz bunları... Ben 
gazeteci yazar değilim, biz yazarız. Gazeteci yazar, gazetenin mutfağında olan ya-
zardır. Gazetenin mutfağında o günün haberleriyle yazısını oluşturan yazar ga-
zeteci yazardır. Biz yazımızı gazetenin mutfağında bulunarak hazırlamıyoruz, biz 
açık haberlere bakarak, herkesin ulaştığı, ulaşma imkânı olan kâğıt gazete yahut 
medya, her neyse, herkese açık olan haberlerle yorumumuzu geliştiriyoruz. İllâ 
haber üzerinden bir yorum yapacaksak...

Açık haberler dışında kendimize mahsus muhabirimiz, muhbirimiz, haber vere-
nimiz, o tür elemanlarımız yok bizim. Olan bitenlere bakıyoruz, açık haberlerden 
çıkardığımız neticelere göre yorumlarımızı yapıyoruz. Sizin buradaki arkadaşlar, 
kimse kusura bakmasın, gazeteci yazarlar zaten yeteri kadar MSP’yle ilgili yazı-
lar yazıyor; ama bizim yazdığımız yazı, bir gün, bunu defalarca tekrarlamışımdır 
Hocaya, bir gün MSP kapandığı zaman da İslâm’ın oluşumu istikametinde hizmet 
verecek yazılar yazıyoruz biz. Temenni etmeyiz ama bir gün, MSP kapandığı gün 
de bu yazılar okunmaya devam edecektir dedik. Nitekim MSP kapandı, darbe oldu 
kapandı. Biz yine yazılarımıza devam ettik. O yazılar daha sonra kitap hâlinde 
toplandığında, o gün de okunuyordu, bugün de. Ama günün konjonktürüne göre 
MSP’yi konu edinen yazılar yazsaydık onlar da işte gazete arşivlerinde kalırdı. 

Özbahçe: Siz gazete yazılarınızı belirli bir konuyu bütünlüğe kavuşturma mantı-
ğıyla yazıyorsunuz. Parça parça yazdığınız yazılarla bir konuyu tamamlıyorsunuz.

Özdenören: Evet, öyle başladık; fakat onu da Cahit biraz bilmeden dinamitlemiş 
oldu.
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Özbahçe: Nasıl dinamitledi?

Özdenören: 93 yazımız birikmiş benim elimde. Yani üç ay geçmiş, Nisan’ın 
24’ünden itibaren Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz sonlarında ben daireden 
senelik iznimi aldım, İstanbul’a gidiyorum; ama gazetedeki yazılarımızı yazmaya 
devam ediyoruz. Yani o tatil gazete tatili değil. Devlet memurluğumuza devam 
ediyoruz, devlet memurluğu tatili... Ben gazeteden, yazdığım sürece hiç izin kul-
lanmadım. Neyse, İstanbul’a gidiyorum. Cahit dedi ki: Bana bugüne kadar yaz-
dığın yazıları getir. Akşama dedim ben yolcuyum, İstanbul’a gidiyorum. Tamam 
dedi, otobüs terminaline getir, ordan alırım. Yazıları verdik. Bunları dedi kitap 
olarak çıkaracağım. Ben okuyacak zannetmiştim. Dedim ki hayır, onları sakın ki-
tap olarak çıkarma. Onların benim kafamda bir sistematiği var. Yazarken belki 
anlaşılmayabilir. Her gün okuyanlar için belki anlaşılmayabilir; çünkü arada farklı 
şeyler yazdığımız oluyordu, meselâ Cahit’in kitabıyla ilgili. Menziller yayınlandı, 
Menziller’le ilgili bir yazı yazdım. O projenin içinde değil, haricinde yazılmış bir 
yazı. Ben ise Tanzimat, birinci, ikinci Meşrutiyet, Cumhuriyet... Bunların, siyasi 
platformda ne oldu bitti de Tanzimat’a ihtiyaç hissedildi; birinci, ikinci Meşrutiyet, 
Cumhuriyet. Hem bu yanlarını anlatacaktım, hem de Tanzimat ne, Meşrutiyet dö-
nemleri ne, Cumhuriyet dönemindeki entelektüel platform ne? Onu, kafamdaki 
proje oydu, onu yazmaya çalışıyorum. Ama bir gün Tanzimat’ı anlatıyoruz, ikinci 
gün Cumhuriyet’e geçiyoruz, üçüncü gün birinci Meşrutiyetle ilgili bir konuya ge-
çiyoruz, onları da o günün aktüel siyasetiyle bağlılaşım kurarak anlatıyoruz. Yani 
bu da nerden çıktı demesinler diye. Meselâ seçim ortamıysa ki seçim ortamıydı, 
seçim diye bir yazı yazıyorum; fakat bu seçimin milletvekilliği seçiminden çok, 
daha geniş bir manayı esas aldığını, asıl seçimin bu milletin Batı’dan yana mı 
yoksa İslâm’dan yana mı tercihini koyduğunu, bu alanda bir seçime ihtiyacımız 
olduğunu, milletvekili seçiminin gelip geçici oluğunu veya buna, bu istikamette 
bir değer atfedilebileceğini anlatmaya çalışan yazılar yazıyoruz. Bunlar da mâkes 
buluyor, o yazılarda. İlgiyle okunuyor o dönemde. Ben, hâsılı kelâm, Hocaya da 
her defasında, o bize MSP’nin adı geçmiyor diye serzenişte bulunuyor, biz de ona 
bu cevabı veriyoruz. O da her defasında, ama aziz muhterem kardeşim, siz de kıta-
lar arası füze gönderiyorsunuz, diyordu. Biz de Hocam günü geldiğinde anlaşılır, 
diyorduk.

Özbahçe: Sezai Karakoç da sizi MSP’li olarak görüyor?

Özdenören: Evet. Şimdi, Sezai Abi hatıralarında yahut da yaptığı sohbetlerde, 
bizim MSP’li olduğumuzu…

Özbahçe: Toplantılardan haberi var mıydı abi?

Özdenören: Yok, hayır, sanmıyorum. Onlardan haberi yok. Olsa zaten öyle bir ka-
naat sahibi olmaz. Yani sırf Yeni Devir’de yazdığımız için, Yeni Devir’in sponsoru 
da MSP olduğu için, bizi de oraya kapılanmış gibi görüyor. Ben Diriliş Partisi’nden 
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de değilim. Partili olmam mümkün değil benim; İslâm açısından, parti hususunda 
Türkiye şartlarında kendime özgü mülahazalarım dolayısıyla. Meselâ Sezai Abinin 
parti kurmasını bile yadırgayan biriyim ben. Yani partiyle İslâmi alanda bir mesa-
fe kat edilmez. Parti kurmak demek kurulu düzen içinde mevcut anayasanın belir-
lediği çerçevede kalınacağını vaat etmek demektir. Bu benim telakkim açısından, 
İslâm’ın gereklerini yerine getirme sadedinde çelişkili bir durum... Burada temel 
bir antagonizma var. Çelişkiden daha ileri, uzlaşmaz bir zıtlık var.

Özbahçe: Erbakan Hoca bahsini tamamlayacaktık abi.

Özdenören: Ne diyorduk biz? Ha, Sezai Karakoç’un partisini bile anlamakta zor-
lanıyorum, anlamıyorum. Sebebini merak edenler bizim, Yeni Dünya Düzeninin 
Sefaleti kitabında, demokrasi, efendim, insan hakları, liberalizm, o bahislere bak-
sınlar, orda izahı var bu meselenin.

Hiçbir partiye kapılanmadık; ama reyimi verdim, verişimin sebebini de izah edi-
yorum. Bunu Üstat Necip Fazıl’ın anlaması da mümkün değildi. Niye mümkün 
değil? Üstat, MSP kurulurken canla başla destek veriyordu. Bense canla başla mu-
halefet ediyordum partinin kurulmasına. Sebebi şuydu: Bunu, adını şimdi söy-
lediğim kitapta anlatıyoruz. Sen bu partiyi ne için kuruyorsun? Erbakan Hocaya 
sorduğum soru. Elbette dedi İslâm için aziz muhterem kardeşim. Hocam dedim, 
İslâmi mücadele bu platformda kalarak yapılmaz. Parti mücadelesiyle bir yere va-
rılmaz. Sen o partiyi kurulu düzen anayasasına ittibaen kuruyor isen bu kendinle 
çelişkiye düşmektir. Sen hem kurulu düzenle mücadele edeceğim diyorsun, hem 
de kurulu düzenin sana tahsis ettiği alanda bulunmaya razı oluyorsun. Burada da 
bir çelişki var. Bu çelişkiyi aşamazsınız. Bu çelişkiyi aşabilmek için o düzlemin 
dışında yer alacaksın. Bunu ben arkadaşlara da anlatamıyorum, bizim en yakın ar-
kadaşlarımıza. Âkif’e, Bahri Zengin’e, efendim, Ersin Gürdoğan’a, kimseye... Eğer 
İslâmi bir mücadelenin sahibi olacaksan, İslâm’ın sana öngördüğü bir yöntem var: 
Cihat. Bu illâ eline kılıç kalkan al cihadı değil, oraya kadar uzanırsa o da tamam; 
ama senin yaptığın cihat; küfrün sana tayin ettiği yerde kalmak suretiyle yapaca-
ğın mücadele, son tahlilde kurulu düzenin mülahazat hanesine kaydedilir.

Özbahçe: Sistemi işletmeye devam ediyorsun böyle yaparak.

Özdenören: Tabi. Kısır döngü. O kısır döngüye mahkûm oluyorsun. Kısır dön-
güyü aşmadıkça o cihadın da bir anlamı kalmıyor. O kısır döngüye giriyorsun her 
hâlükârda, partiyle mücadele bu. Ama biz meselâ şu anda partinin dışında durmak 
suretiyle, örneğin geçen hafta Antalya’da bir eğitim kongresindeydim. Antalya’ya 
çağırdılar, onur konuğumuzsun dediler, açılış konuşmasını yapacaksın dediler. 
Tamam, yaparız dedik. Ben burada ne Millî Eğitim’in platformunda yer aldım, ne 
kurulu düzenin platformunda yer aldım. Tek başına, İslâm uğruna düşünen birisi 
olarak, oradaki mülahazalarımızı söyledik. Kurulu düzenin eğitiminin bu hâliyle 
ağzıyla kuş tutsa bir yere varamayacağını, varmasının mümkün olmayacağını; 
çünkü kurulu düzenin Tevhidi Tedrisat Kanunuyla kendini bağladığını, Tevhidi 
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Tedrisat Kanununun yürürlükte olduğu bir düzlemde özel okulun kurulamayaca-
ğını, özel okul temsilcileri var orda bilmem kaç tane, 1.500 insanla o platformda 
konuşuyoruz. Sizin bugün özel okul diye andığınız özel kişiler marifetiyle işletilen 
devlet okullarıdır dedim. Özel okulu sen tanımlamadıkça, özel okulun mülkiyetine 
sahip çıkabilirsin, benim okulum diyebilirsin; ama tedrisat programını kendin be-
lirlemiyor isen devletin belirlediği tedrisatı uyguluyor isen özel okul değilsin sen. 
Özel şahıslar marifetiyle işletilen devlet okulusun. Bunu ben söylüyorum; ama 
orda yüzlerce profesör var, yüzlerce eğitimci var, eğitimin içinde yoğrulmuş adam 
var, hiç kimse bunun farkında değil. Yani buradaki pozisyonum her neyse, partiler 
karşısında, siyasi partiler karşısındaki pozisyonumuz da o. Meselâ Diriliş Partisi 
kurulduğunda, hafıza diyordun, işte sana bir hafıza örneği vereyim. Rahmetli Âkif 
İnan iyi olur dedi. Bugünkü düzende bir İslâmi partinin nasıl bir iş göreceğini, 
işte Sezai Karakoç’un Diriliş Partisi şahsında bunu da dedi görmüş oluruz. Ben de 
dedim ki onu göremezsin. Onu göremezsin. Sen kurulu düzenin içinde diğer siyasi 
partilerle, belki tüzüğü değişik olabilir, hedefler değişik olabilir; ama o parti ku-
rulu düzenin anayasasının kulvarında iş görür. Ona karşı çıktığı anda kapatılması 
mukadderdir. Diriliş Partisi kapatıldı; ama bu mülahazayla değil. Bilmem işte kaç 
genel seçime girmezse kapatılırmış falan.

Özbahçe: Kongresini yapmadığı için kapatıldı.

Özdenören: Evet, kongresini yapmadığı için, şeklî sebeplerden dolayı. Muhtevaya 
ilişkin sebepten dolayı kapatılmış değil. Bu partinin işlevi nedir Sezai Karakoç 
indinde? Bu parti olmasa da söyleyebileceği şeyleri söylüyor. Anlatabiliyor mu-
yum? Ha, parti hiç mi faydalı değil? Onun da bir faydası var; ama bu fayda farklı 
bağlamda bir fayda. O da şu. Bu mülahazalarımızı daha önce dermeyan etmiştik. 
Devam edeyim. Bir gün sonra Necmettin Erbakan MSP’yi kurduğunu deklere etti. 
Arkadaşlar dediler ki şimdi ne olacak? Şimdi dedim reyimiz MSP’den yana. Benim 
o parti lehine rey vermem bir önceki, bu parti kurulmasın istikametindeki müla-
hazamı ortadan kaldırmıyor. O mülahazalar geçerliliğini sürdürüyor. Ama parti-
nin kurulmasıyla, bir oldubittiyle karşılaştık. O zaman bu partiden yana reyimizi 
kullanacağız. Çünkü bundan yana reyimizi vermediğimiz takdirde reyimizi kime 
vermeyeceksek ona destek çıkmış olacağız. Biz bir kurulu düzenin içinde yaşıyo-
ruz; gündelik hayatımızı, gazetemizin, kurumumuzun, kuruluşumuzun sınırlarını, 
dergimizin nereye kadar gideceğini, sınırların ne olacağını belirleyen kurulu dü-
zenin yasaları, ilkeleridir. Bu böyledir diye nasıl ki efendim gündelik işlerimizden 
vazgeçmiyorsak; dergi çıkarmaktan, gazete çıkarmaktan, dernek kurmaktan, vakıf 
kurmaktan vazgeçmiyor isek bir parti kuruldu, bizim mülahazamıza rağmen bu 
parti kuruldu, bizim mülahazamız orda durur; fakat bu parti nezdinde biz en azın-
dan söyleyebildiğimiz kadarıyla, meclis kürsüsünde de fikrimizi ifade ederiz, ga-
zetede ne kadar söyleyebiliyor isek, meydan nutuklarında ne kadar söyleyebiliyor 
isek meclis platformunda da iyi kötü birkaç laf yapan ağız kazanabilirsek, bunu da 
kendi mülahazat hanemize kâr saymak suretiyle bu partiye destek oluruz. Ama bu 
partiye destek olmak bu partiyle İslâmi bir yönetim biçiminin kurulacağı manası-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 237

na gelmez. O yönetim biçimi kendi şartları her neyse o şartları oluşturarak kendi 
fonksiyonunu ifa eder. Arz edebiliyor muyum?

Özbahçe: Abi Karakoç bahsini tekrar isteyeceğim sizden, anlatmayı düşünüyor 
musunuz? Yoksa geçebiliriz abi. Karakoç niçin muğber oldu diyorduk.

Özdenören: Onu da anlatalım bitirelim. En azından bugünkünü bitirelim ya 
da senin indinde bittiyse bitmiş olsun... Şimdi yıl 1974-75. İstanbul’a zaman za-
man gidiyoruz, zaman zaman kalıyoruz. İstanbul’a gidip gelen arkadaşlara yahut 
İstanbul’da oturup da Ankara’ya işi düşen arkadaşlarla karşılaştığımızda, bizi 
ziyaret ettiklerinde, istisnasız herkese Sezai Abiyi soruyorum. Hâli hatırı nedir, 
sağlığı iyi mi, onları soruyorum. Canı gönülden de ilgileniyorum. İşte 75 yılı. Bu 
şimdi birazdan söyleyeceğim olayın arifesinde de, her gelen Sezai Abinin ağzından 
şu cümleyi kullanıyor: Ankara bize katılmıyor. İlkin bunu ben hiç üstüme almı-
yordum; fakat iki kişi, üç kişi, beş kişi, Sezai Abi nasıl, iyi mi diye sorduğumuzda, 
Sezai Abiye işte gelirken uğradık, Ankara bize katılmıyor, dedi. İki üç beş olunca 
dedim ki bu Ankara kim? Ankara’da kim var? Ankara’da Nuri Pakdil var, Erdem 
Bayazıt, Âkif, biz; derginin, ben gerçi abone mabone işlerini itiraf edeyim ki bece-
ren birisi değildim. Nuri Abi, ben Şırnak’ta askerdeyken oraya otuz, kırk, elli adet 
dergi gönderir ben de o dergileri satmış gibi parasını postayla gönderirdim. Ancak 
bunu yapabiliyordum. Yani bu işleri becerebilen birisi değilim ben. Mavera dergi-
si için de bir defasında Gima’nın reklâmını aldım; fakat parasını tahsil edemedik, 
olay bu.

Hâl böyleyken gelen arkadaşlar, Ankara bize katılmıyor, deyince, katılıp ne ya-
pacağız, ne yapmamız lâzım, son arkadaş da bunu söyleyince, Ankara bize katıl-
mıyor deyince, dedim ki Âkif, Erdem, Cahit, bir ara beraberken, gelin dedim bir 
İstanbul’a gidelim. Ne yapmamızı bekliyor, bunu öğrenip gelelim. Gider miyiz? 
Olur, gideriz dediler. Cahit’in bir arabası vardı o arabaya doluştuk.

Özbahçe: Zarifoğlu’nun arabasıyla gittiniz.

Özdenören: Evet. Direksiyonda Cahit, önde onun yanında ben, Âkif, Erdem, 
meselâ Hasan Seyithanoğlu var mıydı net hatırlamıyorum. Sanki var gibi düşü-
nüyorum.

Özbahçe: Alaeddin Özdenören?

Özdenören: Alaeddin yoktu. 75 senesinin Haziran veya Temmuz ayı. Tatil olmalı 
ki Âkif de gelebiliyor oraya. Velhasıl gidelim mi? Olur gidelim dediler. Ver elini 
İstanbul. İstanbul’a gittik. Büroya geldik. Ne hanıydı o?

Özbahçe: Üretmen Han.
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Özdenören: Üretmen Han. Hanın dördüncü katına geldik. Kâmil vardı. Avukat 
Kâmil Öztürk ve bir grup genç adam da orada... Dergi gibi, kitap gibi bir meşgale 
üzerindeydiler. Bizim öyle gelişimiz çok sürpriz oldu, habersiz gittik.

Özbahçe: Hoş geldiniz diye kucaklaşma, merhabalaşma oldu mu?

Özdenören: Sezai Abi tedirgin oldu. Yüze vurmadı; ama ben Sezai Abiyi tanı-
dığım için anladım, tedirgin oldu, pek de hazzetmedi o gelişimizden. Bir şey de 
demedi. Hoş geldiniz dedi, yer gösterdi, oturduk. Çok fazla konuşmak istemiyor; 
fakat oradan buradan bahis açıldıkça... Ben şimdi Sezai Abinin karşısında hiç ko-
nuşan pozisyonunda olmadım, o gün de olmadım, hep dinleyici pozisyonunda yer 
aldım. En büyük yanlışımız da sanıyorum bu oldu. Ben Sezai Abi karşısında daima 
bir şeyler öğrenme, Sezai Abiyi kurcalama, o konudaki yorumunu öğrenme babın-
da bir konumda gördüm kendimi, ilişkimiz hep böyle gelişti. O ziyaret esnasında 
da gene aynı konumda duruyorum. Laf nerden nasıl geldi, Nuri, Edebiyat dergi-
si falan gibi laf açılınca Âkif patladı birden, demek ki kendini tutuyormuş. Nuri 
Pakdil dedi size üç defa geldi dedi Edebiyat dergisinin çıkarılmasıyla ilgili olarak.

Özbahçe: Abi, Pakdil geldi deyince, bu hatıranızı bir yerde okudum. “Nuri ben 
Ankara’dayken benim ziyaretime gelmedi,” diyor Karakoç. Nuri Pakdil de geldim 
diyor.

Özdenören: O da başka bir olay. Ankara’daki olay...

Özbahçe: Konu ordan açılıyor herhâlde abi, İstanbul’daki ziyaretinizde. Âkif 
İnan, işte şimdi patladı diyorsunuz. Hayır, hayır geldi üstadım diyor Karakoç’a, 
geldi gelmedi diye buradan böyle bir olay.

Özdenören: Hayır, iki farklı olay bunlar. Bu benim bahsettiğim...

Özbahçe: Edebiyat’ın çıkışından önce.

Özdenören: Evet. İki farklı olay bunlar.

Özbahçe: Edebiyat’ın çıkışından önce Karakoç’a danışmaya gelmesini kastedi-
yor.

Özdenören: Evet, evet. Hâlbuki senin söylediğin, okudum dediğin olay 1973-74 
yılında. Sezai Karakoç hakkında bir yazısı dolayısıyla dava açılıyor. Dava esna-
sında Ankara’ya geliyor, Maliye Bakanlığına tekrar intisap ediyor. O münasebetle 
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gelmesinde Nuri Pakdil’in kendisini ziyaret etmediğini söylüyor. Nuri Pakdil de 
ziyaret ettim diyor. İki ayrı olay.

Özbahçe: Tamam şimdi anladım abi.

Özdenören: Bizim 1975 senesinde Sezai Abiyi ziyarete gittiğimizde, bahsi ge-
çen ziyaret Edebiyat dergisinin çıkması ve Sezai Abinin Edebiyat dergisine katkı 
sağlaması babında Nuri Pakdil’in onu ziyareti. Eğer Diriliş dergisi çıkmayacak ise 
Edebiyat dergisi çıkacak ona katkı istiyor, Sezai abi de sesini çıkarmıyor.

İki üç defa fakir zorladı Nuri Abiyi. Nuri Abi hayatta, eğer unutmadıysa. Nuri Abi 
bilinçli olarak bazı şeyleri hafızasından silmek istiyor, bir daha dönmek istemi-
yor oralara. Bazı isimlerin yanında telaffuz edilmesinden hoşlanmıyor. Benim için 
öyle bir sakınca söz konusu değil, biz Nuri Abiye yakın olduğumuz kadar, Sezai 
Abiye de yakınız. Benim ona yakınlığım kesintisiz sürdü, sürüyor.

Âkif işte böyle bekliyormuş gibi patladı. Nuri Pakdil dedi sizi üç defa ziyarete geldi. 
Bu da Âkif’in zorlamasıyla değil, fakirin, zorlama demeyelim de teklifiyle yerine 
getirdiği bir işlemdi. Üçüncüden sonra tamam dedik. Yapacak bir şey kalmamış-
tı. Eğer Diriliş dergisi çıkarsa ona bizim desteğimiz hazırdı. Kaldı ki bizim müla-
hazamız zaten Diriliş’e rağmen bir Edebiyat dergisi değil. Diriliş’le beraber bir 
Edebiyat dergisi... Sezai Abi bunu Diriliş’e rağmen diye yorumluyor.

Özbahçe: Ama Pakdil de Edebiyat’la Mavera ilişkisinde aynı tavrı sergiliyor.

Özdenören: O da bilahare aynı tavrı sergiledi. Bunun üzerinde de bir yorum 
yapacak olursak, bu da sonra gelen peygamber ümmetinin evvelkileri kabul et-
mesine rağmen, evvelki ümmetlerin sonrakileri kabul etmemesi gibi bir durum. 
Bu durum peygamberler arasında yaşanmış değil. Onların ümmetleri arasında ya-
şanmış. Ümmet bırakan peygamberlerin ümmetleri, evvelkiler sonrakileri kabul 
etmemiş. Böyle bir şey...

Özbahçe: Âkif İnan’la Karakoç konuşmasından bahsediyordunuz.

Özdenören: O arada işte olduydu olmadıydı, gelmişti gelmemişti tartışması de-
vam ederken ikindi ezanı okundu. Sezai Abi çalışma masasının arkasında secca-
desi varmış, hemen orda namaza durdu. Namazı bitirdikten sonra ben de havayı 
dağıtmak için, abi müsaade ederseniz biz de namaz kılıp gelelim, dedim. Orda 
Yerebatan Camisi var, küçük bir cami, oraya gittik. Âkif bana boyuna diyor ki sen 
niye katılmıyorsun konuşmalara, sen de katıl. Ben de ona münakaşa yapma diyo-
rum. Şimdi benim hatam şu, yol boyunca Ankara’dan İstanbul’a gelinceye kadar 
biz bu konuyu hiç konuşmadık. Ben onların da Sezai Abiyi benim kadar tanıdık-
larını farz ediyorum. Benim meselâ tecrübem şu, Sezai Abiyi dinlerken tecrübem. 
Sezai Abi diyelim ki ben bir fikir söyledim, bu şişe değil de telefon dedim şu nesne-
ye. O da illâ şişedir dedi. Fakat bir süre sonra, ona şişe dedikten sonra ısrar eder, 
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gerçi onun telefona benzeyen bir yanı da var, işte şurasından baktığın takdirde 
onu böyle de kabul etmek mümkündür der, bu defa o mülahaza üzerinde yavaş 
yavaş senin tezine de kendi mülahazat hanesinde bir yer açar. Orda da eğer ben 
tek başıma olsaydım Âkif gibi davranmazdım; çünkü bizim ona karşı dermeyan 
edeceğimiz fikri, o kendi kendine zaten bulup söylerdi. Öyle bir ilginç zihin yapı-
sı vardır Sezai Abinin. Kendi tezini söyler arkasından senin muhtemel tezinin ne 
olduğunu söyler, ona karşı çıkışlarını da yapar. Neticede senin tezini de bir yerde 
değerlendirerek defteri kapatır. Burada da öyle olacaktı.

Namaza gittik, dönüşte Âkif’e benim ısrarla söylediğim, sen sadece dinle, Sezai 
Abiyi sadece dinle, karşı koymaya çalışma, sen karşı koymaya çalıştıkça o kendi 
tezinin anlaşılmadığı mülahazasıyla kendini ifadeye çalışıyor; onun için sakın ce-
vap verme, dinlemekle yetin, diyorum. O da bana diyor ki sen de katıl, sen niye 
katılmıyorsun. Benim ne dediğimi de anlamıyor Âkif. En son söylediğim cümle, 
odaya tekrar girerken, sen sadece dinle, sakın ola cevap vermeye kalkışma dedim. 
Öylece girdik içeriye. Öylece girdik; fakat konuşma kaldığı yerden devam etti. O 
onu söyledi, o onu söyledi. Öylece akşamı bulduk. Sezai abi akşam yemeği için 
çıkalım dedi…

Âkif’e ne kadar söylesen de kabul edemiyor. O kendi önyargıları içinde nasıl bakı-
yor ise öyle devam eder... Meselâ kimi zaman Âkif’le konuşmamızda böyle iletişim 
kopuklukları yaşarız: Ben bir cümleye başlarım, genelde de lafı uzattığımı bildiği 
için Âkif, şunu mu demek istiyorsun, der… Hâlbuki ben onu söylemek istemiyo-
rum; sonradan söyleyeceğim fikrin temelini oluşturuyorum. Âkif’se çok aceleci...

Özbahçe: Kısa kesiyor.

Özdenören: Kısa kesiyor. Meselâ yazılarında da öyledir... Öylece Laleli’de yeme-
ğe gittik. Bozanoğlu Urfa Kebapçısı’ndayız. Muhtemelen Hasan da olmalı, Hasan’a 
sormamız lâzım bunu. İki masayı birleştirdiler, iki masa birleşince üçüncü masada 
bir başka adam, var, Ankara’dan bir irtibatımız var bu adamla, ben de tanıyorum. 
Onunla da ben yan yana geldik o oturma sırasına göre, hem Âkif karşıdan ona laf 
yetiştiriyor, hem işte ben zaman zaman onun söylediklerine muhatap oluyorum, 
biz ona bir şeyler soruyoruz. Sezai Abi yemekten sonra, çıkınca, o adam dedi kim-
di? Polis miydi dedi, mit miydi dedi, neyin nesi? Abi o polis falan değil, mit değil, o 
ticaretle meşgul olan Urfalı birisi. Siz dedi öyle zannedersiniz, onlar zaten ticaretle 
uğraşıyor gibi görünürler oralarda kulak misafiri olurlar. Abi dedik biz...

Özbahçe: Olsa ne olur abi?

Özdenören: Evet, olsa ne olur? Olsa ne olur da biz o lokantaya geldiğimizde o 
adam zaten orda oturuyordu. Yani bizden sonra bizi takip ederek gelmiş birisi de-
ğil. Siz dedi öyle zannedersiniz; ama öyle değil dedi. Oradan yürüyerek Marmara 
Kahvesi kapanmış galiba, yakınlarda bir başka kıraathaneye oturduk, gece 12’ye 
kadar gene bu meseleler konuşuldu. Ara yerde Sezai Abi şöyle bir cümle kullan-
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dı: Siz dedi Maraşlısınız, Dulkadiroğlu’sunuz. Ben dedi Osmanlıyım. Osmanlı 
Dulkadiroğlu’nu daima yenmiştir dedi. Ben eyvallah abi falan dedim. Yani bu ben-
zetmelerin, imgelerin...

Özbahçe: Yani bu benzetmelerle örülü bir konuşma yapıyorsunuz, hâlâ?

Özdenören: Evet, ama epeyce şeyler anlattı gece yarısına kadar. Bu imgelerle ku-
rulmuş şey üzerinde tartışılmaz ki; yapabiliyorsan sen de bir başka imgeyle cevap 
verirsin, olur biter. Yani her iki imgenin de nesnel bazda bir tartışılabilirlik ortamı 
olmaz. Yani ne sen Osmanlısın, ne de biz Dulkadir. Sen Diyarbakır’ın bir evladı-
sın, biz de Maraş’ın... Ne biz Dulkadir, ne sen Osmanlı... Yani bunları tartışmanın 
âlemi yok. Ama Âkif neredeyse bunlara bile cevap vermeye teşne vaziyette. Vakit 
ilerleyince, Sezai Abi, benim saat 12’den sonra mı, 1’den sonra mı, son vapurum 
kalkıyor, kalkalım dedi, kalktık.

Sezai Abi gene de moralini bozmuş değil. Gene de anlatıyor. Âkif de arada bir ge-
riye çekilip sen niye konuşmuyorsun, sen de konuş diye ısrar ediyor bana. Ben de 
ona, sen de konuşma, cevap verme diyorum. O da illâ dürtüklüyor sen de konuş 
diye.

Böylece yol boyunca konuşarak Karaköy İskelesi’ne geldik; son vapur hareket ede-
cek. İllâ zorluyor Âkif, şimdi biraz sonra biz de hem ayrılacağız, hem de beraber-
ce Ankara’ya yola çıkacağız. Âkif de beni suçlayacak sen niye konuşmadın diye. 
Konuş konuş diye fiilen dürtüklüyor, kolumu çimdikliyor. İskele tahtasına ayağını 
basarken, “Abi” dedim, “ben her şeye hazırım, istifa et diyorsan istifa eder geli-
rim.” 75 yılında, biri iki yaşında, biri bir yaşında iki çocuk var, ana babamla bera-
ber oturuyoruz, onları da göze alarak, istifa et gel dese, fiilen, fiziki olarak istifamı 
verip geleceğim İstanbul’a, ona yani. Çocukları ne yapacaksın? Allaha emanet edip 
İstanbul’a geleceğim.

“Ne emredersiniz” dedim, ne yapmam lâzım? O da dedi ki, “Katılırsan ne yapaca-
ğını bilirsin.” “Abi, katılıyorum” dedim ben de. O arada da zaten vapura binmiş 
oldu, o cümlemi duydu duymadı bilmiyorum. İskeleyi çektiler vapur hareket etti 
böylece ayrılmış olduk. Ondan sonra da benim Sezai Abiyle bir daha konuşmaya 
yüzüm tutmadı.

Konuşmasının arasında bir yerde şöyle bir şey söyledi bana dönerek: “Niye dedi 
sürü hâlinde geldiniz? Sen tek başına gelseydin,” dedi. Ben ona da cevap verme-
dim. Niye cevap vermedim? Ankara’yı kendimden ibaret görmüyorum. Niye? 
Ankara bize katılmıyor cümlesini kendi şahsıma diye yorumlamıyorum. Benden 
başka Nuri Pakdil var, Âkif var, Alaeddin var, Erdem var, Cahit var. Herkes var. 
Öylece ayrıldık. Ama Sezai Abi bunun iç yüzünü bilmediği için, o çok büyük bir 
ihtimalle ben bunları da arkama topladım, kendim söylemeye cesaret edemediğim 
şeyleri Âkif’e söylettim mülahazasıyla bakıyor olaya. Öyle bakınca, tahminimce, 
bu ziyareti bir tür hesaplaşma gibi algılıyor. Oysa benim açımdan aslâ böyle bir 
şey söz konusu olamaz, neyin hesaplaşması, kim adına, kim nezdinde, kime karşı; 
tümü meçhul benim açımdan...
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Ondan sonra bize muğber olduğunu düşünüyorum. Ben de bir daha bu işi düzelt-
me istikametinde bir teşebbüste bulunmadım. Hem yüzüm tutmadı, hem de onun 
da beni göreceğini ve anlayacağını farz ettim; çünkü daha önce yaşadığımız bazı 
olaylar var Sezai Abiyle. Onun meselâ sen o mektubu gönderemeyeceksin deyip, 
İstanbul’dan Ankara’ya gelip benim yazdığım mektubu evden alışı olayı var.

Özbahçe: Birkaç kez okudum dediği mektup?

Özdenören: Evet. Üç kere okudum, akşama kadar daha okurum dediği mektup.

Bizim Sezai Abiyle ilişkimiz orada kesintiye uğradı; ama benim indimde kalbî ola-
rak hiçbir zaman kesintiye uğramadı. O 75 yılında, aradan kaç sene geçmiş, 40 
seneye yakın geçmiş, hâlâ aynı sevgi muhabbet devam eder. Ama şu ayrı, siyasi 
mülahazalarına katılıp katılmamak, düşünsel mülahazalarına katılıp katılmamak, 
ha, şunu da söylemeliyiz. Düşünmeyi ben şahsen Sezai Abiden öğrendim. Ama 
düşüncenin normu ayrı, muhtevası ayrı...

Özbahçe: Abi aslında sormak istediğim birçok soruya ara ara cevap verdiniz. 
Ama hikâyelerinizle ilgili, denemelerinizle ilgili sorularım var. Onlara hiç gireme-
dik. Devam edelim mi yoksa bir oturum daha yapalım mı?

Özdenören: Bir oturum daha yapabiliriz. Yarın çünkü ben yolcuyum. Yolcu ol-
madan önce de bir hastane programım var.

Özbahçe: İsterseniz bu söyleşiyi ilk kitabınızla bitirelim. İlk kitabınız, Hastalar 
ve Işıklar, 2017’de 50 yaşına girecek.

Özdenören: Ne olacak yani?

Özbahçe: İlk kitabınız. İlk kitabınızın heyecanını duyuyor musunuz? İlk kitabım 
diye hiç elinize alıyor musunuz?

Özdenören: Yo, hiç almıyorum. Aklımdan bile geçmiyor.

Özbahçe: Elli yıl. Bir insanın ömrü...

Özdenören: 17, 67, üç çıkar. 47 sene. Cahit’in yaşı. Cahit’in yaşına denk.
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2014 YILI MÜZİK ETKİNLİKLERİNE DAİR
Nebahat Konu Yılmaz

Her sanat yapıtı gibi müzik de hem beste, hem de icra bakımından eleştiri ko-
nusudur ve eleştirilmelidir de. Ancak biz bu çalışmada 2014 yılı etkinlikleri üze-
rinden bir envanter çalışması sergilemeye çalışıyoruz. Şüphesiz bazı etkinlikler 
gözümüzden kaçmış olabilir. Mümkün olduğunca kamuoyunun dikkatini çekmiş, 
standartlar anlamında bazı niteliklere sahip etkinlikleri seçmeye gayret ettik. Öte 
yandan, eleştiri kavramı, olumlu ve olumsuz ögeleri birlikte içerir. Türkiye’deki 
müzik yaşamının genişliği ve derinliği, henüz gerçek anlamda müzik eleştirisinin 
doğmasına yol açacak boyutta değil. Hiç şüphe yok ki eleştiri kavramının oluşması 
gerekmektedir. Daha nitelikli ve daha uluslararası kalitede bir müzik iklimi isti-
yorsak eleştiri mekanizmasının oluşması elzemdir. Ancak görünen o ki bu durum 
da bir arz-talep sorunudur.

2014 yılı, Türk müzik ikliminin birkaç kentte öbeklendiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Özellikle İstanbul, öne çıkan yegâne isimdir. 2013 yılı gibi 2014 yı-
lının en önemli sorunlarından biri yine nitelik sorunudur. Yukarıda bahsettiğimiz 
eleştiri mekanizmasının olmayışı bu nitelik sorununu gündemde daha uzun süre 
tutacağa benzemektedir. Tüm olumsuzluklara rağmen özel sektör ve kamu sektö-
rü kendi eksenlerinde çok sayıda müzik etkinliği gerçekleştirdi.

2014 yılında Neyzen Niyazi Sayın’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülünü alması klâsik müziğimize karşı itibar iadesinin devamıdır. Polonya-
Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 600. Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler ise 
oldukça göz dolduran bir çalışma oldu. 

2014 yılında diğer etkinliklerin bir kısmına göz atalım.

Etkinlikler

•	 2 Nisan 2014: İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Cüneyt Orhon arşivi ile 
Prof. Dr. Ercüment Berker Kütüphane arşiv ve dökümantasyon merkezi açıldı.

•	 4-5-6 Nisan 2014: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans 
Salonunda 9. Antalya Türk Müziği Günleri etkinliği yapıldı.

•	 24 Nisan 2014: Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü, Doğuş 
Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ve TRT Ankara Çocuk Korosu, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya gelip 
yılın en büyük çocuk konserini verdiler.
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•	 13 Mayıs 2014’te yaşanan Soma faciası nedeniyle, kaybettiğimiz maden işçile-
rimiz için tüm yurtta müzik etkinliklerine 1 hafta ara verildi.

•	 01-31 Mayıs 2014: 21. İstanbul Türk Müziği Günleri “Çölleşen Ruhumuzu 
Müzikle Yeşertelim” Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, TRT katkılarıyla ger-
çekleşti.

•	 20 Mayıs-15 Haziran 2014 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul’da, 40 
civarında grubun katılımıyla “20. Türk Dünyası Çocuk Şöleni” düzenledi.

•	 27 Mayıs 2014 Maltepe Belediyesi, Ramazan ayında “Hoş geldin Ramazan” et-
kinlikleri kapsamında 150 semazenin aynı anda sema yapmasıyla bir ilke imza 
attı.

•	 83. İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos-7 Eylül 2014 tarihleri arasında 
Kültürpark, yeraltı otopark üstü çim alanda düzenlendi.

•	 29 Eylül 2014 Bodrum ilçesinde Zeki Müren anısına “Ustalara Saygı Ulusal 
Türk Müziği Genç Yetenekler Ses Yarışması” düzenlendi. Yarışmanın 1’ncisi 
Berna Özçeltik oldu.

•	 21-26 Ekim 2014 Dünya Şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu, Fransa’nın Saint-
Lô kentinde düzenlenen, koro festivali Polyfollia’da Türkiye’yi temsil eden ilk 
koro oldu.

Festivaller

•	 3. Uluslararası Gitar Festivali 11-15 Şubat 2014’de gerçekleşti. Festivalde Soner 
Egesel, Ahmet Kanneci, Hüsrev İsfandiyaroğlu, Jorge Cardoso, Sylvie Dagnac, 
Ignacio Rodes gibi sanatçılar yer aldı.

•	 4. Pera Music Festivali, 9-13 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşti. Venezuella’dan 
Rusya’ya, İspanya’dan Japonya’ya geniş bir coğrafyadan solist ve topluluklar 
Ankara’da ağırlandı.

•	 31. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nca 
düzenlenen Festival 4-30 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.

•	 42. İstanbul Müzik Festivali, 1-27 Haziran 2014 tarihinde “Doğanın Şarkısı” 
temasıyla 800’e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırladı.

•	 14-15-18 Mayıs Avant-Art Festivali, Polonya-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 
600. Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında, her yıl başka bir ül-
keye konuk olan Avant-Art Festivali, bu yıl Polonyalı ve Türk sanatçıları bir 
araya getirdi.

•	 5. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü, Deniz Bank’ın katkılarıyla düzenlenen etkinlik Haziran ayında sa-
natseverlere opera şöleni yaşattı.

•	 28. Uluslararası İzmir Festivali,14 Haziran-3 Eylül 2014 tarihlerinde, İzmir 
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlendi.

•	 One Love Festivali,14-15 Haziran 2014 Parkorman’da gerçekleşti. Babylon 
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Soundgarden, Bob Dylan, Travis, Pixies, Sun Ra Arkestra ve Belleruche etkin-
liklerinin bilet gelirleri Soma’ya destek olarak bağışlandı.

•	 11. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Konya Valiliği ile İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünce, Mevlana’nın doğumunun 807. yıl dönümü etkinlikleri 
çerçevesinde 22-30 Eylül tarihlerinde festivale bugüne kadar 40 ülkeden 82 
grup ile 700 üzerinde sanatçı katıldı.

•	 3. Uluslararası Klarnet Festivali, 8-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Sanat 
Danışmanlığını Serkan Çağrı’nın yaptığı festivalde “Ustaya Saygı Konseri”nde 
ise ÂŞIK VEYSEL’i doğumunun 120. yılında nedeniyle 12 Ekim tarihinde CRR 
sahnesinde bir konser verildi.

•	 21. İstanbul Caz Festivali, 1-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı tarafından düzenlendi.

•	 24. Akbank Caz Festivali, 23 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Festival 
Chet Faker, China Moses, Ibrahim Maalouf, Jamie Cullum, Christian McBride, 
Kenny Baron, Dave Holland gibi 300’e yakın müzisyeni ağırladı. 

Konserler

Her geçen yıl birbirinden görkemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği ya-
pan İstanbul, 2014 yılında dünyaca ünlü starları ağırladı. İşte bu konserlerden bir 
kısmı:

•	 10 Ocak 2014 Neşet Ertaş Anma Konseri, İş Sanat Kültür Merkezinde, Olgun 
Şimşek, Can Dündar, İsmail Altunsaray, Cengiz Özkan, Feryal Öney gibi sa-
natçılar katıldı. 

•	 22 Şubat’ta 2014 Andrea Bocelli Konseri, İtalyan tenor Andrea Bocelli, TEMA 
Vakfı’nın 20. kuruluş yıl dönümünde Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da kon-
ser verdi. 

•	 4 Mart 2014 Haliç Kongre Merkezinde 80’li yıllarda TRT’de de yayınlanan İpek 
Yolu belgeseline bestelediği müziklerle Türkiye’de etki uyandıran, New Age ve 
dünya müziğinin öncü isimlerinden Kitaro, ilk kez bir konser verdi.

•	 11 Mart 2014 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Gürer Aykal şefliğinde, Zorlu 
Center Performans Sanatları Merkezinde “Dünya Kadınlar Günü” konseri ver-
di.

•	 13 Mart 2014 UKSS Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) İstanbullu 
müzikseverleri Mart ayındaki ilk konserinde keman virtüözü Nicola Benedetti 
ve viyolonselin yükselen yıldızı Leonard Elschenbroich ile buluşturdu.

•	 28 Mart 2014 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Ender Sakpınar yöneti-
minde, Fulya Sanat Merkezinde “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” konseri 
verdi.

•	 19 Nisan 2014 Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 
2014 yılında ilk kez Kutlu Doğum Etkinlikleri “KADEM: Kutlu Medeniyetin 
Kadîm Sesleri” konserler serisi, çerçevesinde, Uluslararası platforma taşındı.
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•	 24 Nisan 2014 Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü, Doğuş 
Çocuk Senfoni Orkestrası (DŞSO) ve TRT Ankara Çocuk Korosu, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya gelip, 
yılın en büyük çocuk konserini verdiler.

•	 3 Mayıs 2014 “İşte Alaturka Show” adıyla bir araya gelerek, bir ilke imza atan 
yılların sanatçıları, Metin Milli, Belkıs Özener, Ayşe Mine, Zekai Tunca, Ela 
Altın, Yıldırım Bekçi, Ayşe Taş, Yılmaz Morgül ve Umut Akyürek ilk konserle-
rini İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde verdi.

•	 06 Mayıs 2014 İstanbul Radyosu TRT 50 yaşını şef zafer Gündoğdu yönetimin-
deki TRT İstanbul Radyosu THM ve TSM ses ve saz sanatçılarının gerçekleştir-
diği “50. Yıl Özel Konseri” ile kutladı.

•	 15 Mayıs 2014 İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın katkılarıyla, 450 yıllık geç-
mişiyle dünyanın en eski orkestralarından biri kabul edilen Staatskapelle 
Berlin’i,virtüöz Daniel Barenboim yönetimindeki konser gerçekleşti.

•	 26 Mayıs, Pop ve RB müziğinin önemli isimlerinden Justin Timberlake, “The 
20/20 Experience” adlı Dünya turnesi kapsamında İstanbullularla buluştu. 

•	 22 Haziran İstanbul Küçük Çiftlik Gold’da Son yirmi yılın en başarılı ve saygı 
duyulan sanatçısı, söz yazarı ve müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Tori 
Amos, bir konser verdi.

•	 13 Temmuz, Heavy Metalin efsanevi gruplarından Metallica hayranlarıyla bu-
luştu.

•	 4 Eylül, 20’den fazla ülkenin seçkin yorumcu ve bestelerini bir araya getirdiği 
projesi “Silk Road Ensemble” ile ünlü çellest yo-yo Ma, Zorlu Center PSM’de 
konser verdi.

•	 7 Eylül, “Happy” şarkısı ile dünyaca ünlü ve bu sene Grammy’e damgası-
nı vuran Pharrell Williams, Rita Ora ve Türkiye’den maNga, Mabel Matiz ve 
Modelkonser verdi.

•	 16 Eylül, Lady Gaga, İTÜ Stadyumu’nda konser verdi.

•	 10 Ekim, Cemal Reşit Rey konser salonunda, Pera Ensemble & Capella 
Cracoviensis Saz-ü Söz Türkiye ve Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yıl dö-
nümü dahilinde hazırlandı.

•	 11 Ekim, Ankara’da Saz-ü Söz Sarayda bir Polonyalı Wojciech Bobowski / Ali 
Ufki 17. yüzyıl dönemi Osmanlı ve Polonya müziklerinden oluşan bir repertur-
la konser verdi.

•	 15 Ekim, tüm dünyada kapalı gişe gösteri yapan A Capella Grubu The Voca 
People, Black Box Istanbul’da ilk konserini verdi.

•	 17 Ekim, Cemal Reşit Rey konser salonunda, Yeşim Altınel Çoban şefliğinde 
vefatının 8. yılında Selahattin İçli’yi anma konseri verildi.

•	 18 Ekim Cemal Reşit Rey konser salonunun kuruluşunun 25. yılına özel Cemal 
Reşit Rey konseri Rengim Gökmen şefliğinde gerçekleşti.

•	 1 Kasım, Volkswagen Arena Maslak’ta “Electronica” müziğin en özgün sanatçı-
larından “Chet Faker” ilk kez Türkiye’de konser verdi.
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•	 7 Kasım, Jack White, “Babylon Presents” konser serisi kapsamında Volkswagen 
Arena’da ilk Türkiye konserini gerçekleştirdi.

•	 8 Kasım, İstanbul Kongre Merkezinde “Yunan müziğinin divası” Haris Alexiou, 
hayranlarıyla buluştu.

•	 9 Kasım, Ülker Sports Arena’da Soprano Sarah Brightman konser verdi.

•	 16 Kasım, İstanbul Ülker Sports Arena ABD’li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, 
2014 dünya turnesi kapsamında kasımda ilk kez İstanbul’da sahne aldı.

•	 22 Kasım, Sanat Yönetmenliğini Uğur Işığın yaptığı Alaturka Records 
Topluluğu Girizgâh albümlerinin lansman konserini verdi.

•	 26 Kasım, ilk defa Notre Dame de Sion Lisesi’nde sahneye çıkarak Bach’ın 
Allegro’sunu seslendiren Prof. Cihat Aşkın, yine aynı yerde 35 yıl sonra aynı 
çalgısıyla sahne aldı.

•	 27-29 Kasım tarihlerinde Kemancı, besteci, orkestra şefi ve Johann Strauss 
Orkestrası’nın kurucusu Andre Rieu, Sinan Erdem Spor Salonu ile Ülker 
Sports Arena’da sevenleriyle buluştu.

•	 29 Kasım, Sezen Aksu, Korhan Futacı ve Kara orkestrası ile Zorlu center’da 
sahne aldı.

•	 6 Aralık, Zorlu Center PSM’de Dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad, 
İstanbul’da konser verdi.

•	 8 Aralık, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında Nasır Dede’nin Ebced 
notasıyla bizzat III. Selim’in kendisinden meşkederek notaya aldığı, dolayı-
sıyla nota ile tesbit edilen ilk ayin olması sebebiyle Abdülbaki Nasır Dede’nin 
“Tahririye” Yazmasından Suzidilara Ayini konseri gerçekleşti.

•	 12 Aralık, Küçük Çiftlik Park’ta Ane Brun konseri gerçekleşti.

•	 12 Aralık 2014 CRR’de Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği “Farklı Diller 
Ortak Ezgiler” konserinde Züleyha, Eda Karaytuğ, Mehtap Demir, İmran 
Salkan’dan oluşan Yedi Cihan Kadınları grubu farklı kültürlerden şarkılar ses-
lendirdi.

•	 13 Aralık, Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Sahnesi’nde Balkan mü-
ziklerini yorumlayan Kanadalı sanatçı Brenna Mac Crimmon konser verdi.

•	 13-17-19 Aralık tarihlerinde Barış İçin Müzik, İstanbul’da, Gürer Aykal ve 
Samuel Matus ile bir araya geldi. Barış İçin Müzik Bakır Üflemeliler Topluluğu 
ve liderleri Seçkin Özmutlu da Mercan Dede ile aynı sahnede buluştu.

•	 17 Aralık, CRR Türk müziği Topluluğu,Taşkın Savaş yönetiminde “Gönül gözü 
ile” hafız Kâni Karaca anısına konser verdi.

•	 18 Aralık, Sanat yönetmenliğini Uğur Işık’ın yaptığı Alaturka Records, Şeb-i 
Arûs’un 741. yılında, Hz. Mevlânâ’nın Anısına, Mevlevî Ayini ve Semâ Törenini 
gerçekleştirdi. Mevlânâ’nın sözlerini ise Okan Bayülgen seslendirdi.

•	 16 Aralık, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde, Keman virtüözlerinden 
Joshua Bell konseri gerçekleşti.

•	 20 Aralık, Fazıl Say Mezopotamya Senfonisi konseri gerçekleşti.
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Müzikaller

•	 21 Ocak 9 Şubat, CATS Müzikali Zorlu Center Ana tiyatro sahnesinde gerçek-
leşti.

•	 22 Nisan-4 Mayıs, Notre Dame de paris müzikali Zorlu Center Ana tiyatro sah-
nesinde gerçekleşti.

•	 24 Ekim, Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş, müzikali Zorlu Center’ın 
Drama sahnesinde gerçekleşti.

•	 8-26 Ekim Zorlu Center Ana tiyatroda Beauty and the Beast Müzikali ilk kez 
Türkiye’de gerçekleşti.

•	 20-21 Aralık, Karlar Ülkesi Müzikali, Zorlu Center Performans Sanatları 
Merkezinde sahnelendi.

•	 27-28 Aralık, Kibritçi Kız Müzikali Zorlu Center Performans Sanatları 
Merkezinde sahnelendi.

Kitaplar

•	 Ney’de Teknik Çalışmalar / Exploring Ney Techniques / Ali Tüfekçi / Pan 
Yayıncılık’tan çıktı.

•	 Erdoğan Okyay “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına Armağan” ve “Ahmed 
Adnan Sayguna Armağan” Sevda Cenap & Müzik Vakfı tarafından yayınlandı.

•	 Muammer Sun’un “Karnında Güneş Olan Adam” kitabı Sevda Cenap & Müzik 
Vakfı’ndan yayınlandı.

•	 Evin İlyasoğlu “Gürer Aykal Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak 
Portresi” Sevda Cenap & Müzik Vakfı tarafından yayınlandı.

•	 Barbaros Bozkır “Profesyonel Müzisyenlerde Müzik Algısı Farklılıkları” Gece 
Kitaplığından yayınlandı.

•	 Hatice Selen Tekin’in”Müzik Bilimine Doktriner Yaklaşımlar” Müzik Eğitimi 
Yayınlarından neşredildi.

•	 Hasan Ersel, Ali Pınar, Deniz Koloğlu “100. Doğum Yılında Cemal Reşit Rey” 
PanYayıncılık tarafından yayınlandı.

•	 Melih Duygulu’nun “Türk Halk Müziği Sözlüğü” Pan Yayıncılık tarafından ba-
sıldı.

•	 Ozan Yılmaz Kendirci’nin”Duyguların Evrimi ve Müzik” Ceylan Yayıncılık’dan 
çıktı.

•	 Burak Erkul’un “Vaveyla(Sıla)” Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

•	 İlhan Mimaroğlu’nun “11 Çağdaş Besteci” Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

•	 Ertuğrul Dikbaş’ın “Rebetiko” Pera Kitap tarafından neşredildi.

•	 Doç. Dr. Banu Mustan Dönmez’in “Müziğin Kökeni Üzerine” Gece Kitaplığı 
tarafından yayınlandı.

•	 Ali Naki Derkunt’un “Ali Nâki Derkunt’tan Türk Sanat Müziği Külliyatı (El 
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Yazması)” Sokak Kitapları tarafından yayınlandı.

•	 “Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı” Yeni Türkiye Yayınları tarafından neşredildi.

•	 Cansevil Tebiş, Bahattin Kahraman “Mahmut Ragıp Gazimihal’den Seçme 
Müzik Makaleleri” 1 ve 2 Müzik Eğitimi Yayınları tarfından yayınlandı.

•	 Güneş Ayas’ın “Musiki İnkılabının Sosyolojisi (Klâsik Türk Müziği Geleneğinde 
Süreklilik ve Değişim)” Doğu Kitabevi tarafından yayınlandı.

•	 Mümtaz Hakan Sakar’ın “Rock ve Özlem Tekin” Gece Kitaplığı tarafından ya-
yınlandı.

•	 Banu Mustan Dönmez “Alevi Müzik Uyanışı” Gece Kitaplığı tarafından okurla 
buluşturuldu. 

•	 Serkan Çelik’in “Apollon ve Müzik” Gece Kitaplığı tarafından basıldı.

•	 “Türkiye’nin Birikimleri 3, Müzisyenler” İlke Yayıncılık tarafından neşredildi.

•	 Evren Bayramlı’nın “Müziğin Kadim Yolculuğu” Maya Kitap tarafından basıl-
dı.

•	 Ahmet İslam Toz’un “Niyazi Sayın’ın Taksimlerinde İcrayı Oluşturan 
Elemanların Transkripsiyonu” Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

•	 Murat Aydemir’in “Türk Müziği Makam Rehberi” CD ekiyle olarak Pan 
Yayıncılık tarafından basıldı.

•	 Dr. Pehlul Düzenli’nin “İslâm Kültür Tarihinde Mûsıkî” Kayıhan Yayınları ta-
rafından basıldı.

•	 Sadi Tirak ve Erdem Tatar’ın “Metallica: Mahşerin Dört Atlısı” Esen Kitap ta-
rafından basıldı.

•	 Nazan İpşiroğlu’nun “Mozart ve Verdi’de İnsan Sihirli Flüt ve Aida” Hayalperest 
Yayınevi tarafından çıkarıldı.

•	 Atilla Coşkun Toksoy’un “Orff Yaklaşımı” Akademik Yayınları tarafından ba-
sıldı.

•	 Dr. Haşmet Altınölçek’in “Müzikle Tedavi” Kitabevi Yayınları tarafından ba-
sıldı.

•	 Doç. Uğur Türkmen’in meslek yaşantısı, “Gelincik Tarlası” adlı çalışması ya-
yınlandı.

•	 Yavuz Hakan Tok “Acıların Kadını Bergen” Alfa Yayıncılıktan basıldı.

•	 Dergiler 

•	 AKOB Kültür Sanat Dergisi

•	 Andante

•	 Bant Mag

•	 Blue Jean

•	 Karga

•	 Rast Müzikoloji Dergisi
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•	 KADEM

•	 Jazz

Resitaller

•	 2007 yılından beri düzenlenen İstanbul Resitalleri kapsamında, her ay dünya 
çapında bir virtüöz Sabancı Müzesi ‘The Seed’de sahneye çıktı.

•	 5-8 Mayıs, “Polonya’dan Ses Manzaraları”, “Türkiye ve Polonya diplomatik 
ilişkilerinin 600. yıldönümü” kutlamaları çerçevesinde, Adam Mickiewicz’e 
bağlı bir dijital platform olan “culture.pl” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. 
Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi ortak bir projeye imza atarak 5-8 
Mayıs tarihleri arasında panel, konferans ve konserler sunuldu.

•	 7 Temmuz-18 Eylül tarihlerin arasında “Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi 
(AIMA)” Klâsik müzik alanında kendini geliştirmek isteyen genç müzisyenleri, 
uluslararası sanatçılarla buluşturdu.

Sempozyumlar

•	 8 Nisan’da İTÜ Müzik teorisi bölümünce “Müzik ve Beden” konulu seminer 
Prof. Dr. Hasan Gürkan Tekman ve Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz tarafından ya-
pıldı.

•	 18-20 Nisan tarihlerinde Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM) 
Türk Dünyası Müzik Araştırmaları Grubunun 4. Buluşması ilk kez Türkiye’de 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka kampüsünde gerçekleşti.

•	 21-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul “Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu” 
düzenlendi.

•	 21. İstanbul Türk Müziği Günleri kapsamında yer alacak olan, “Uluslararası 
Müzik ve Medya Sempozyumu”, 21-23 Mayıs tarihleri arasında, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile YTÜ Yıldız Oditoryumu’nda 
gerçekleşti.

•	 11 Haziran’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz ve 
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Bozkurt’un organize ettiği “Ses 
Teknolojisinde Türk Müziğine Özgü Tasarımlar” semineri gerçekleşti.

•	 24-26 Eylül tarihlerinde “Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları sempozyumu” 
Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarının kuruluşunun 10. yılında 
düzenlendi.

•	 17-18 Kasım tarihlerinde “İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu” gerçekleştirildi. 
2009 yılında ilk kez düzenlenen sempozyumun ikincisi, Ege Üniversitesi Devlet 
Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında, “Müzikte gele-
nek, Modernite ve Postmodernite” teması ile düzenlendi.

•	 17-20 Aralık tarihlerinde Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi’nin (ICTM) 
Makam ve Arap Dünyasında Müzik Çalışma Grupları Ortak Sempozyumu, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’nın ev sa-
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hipliğinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
ve TÜRKSOY’un işbirliği ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Ödüller

•	 29 Ekim günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Uzun sanat 
hayatı boyunca Klâsik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziğine yaptığı büyük katkı-
lar nedeniyle Müzik alanında Neyzen Niyazi Sayın’a verildi.

•	 42. İstanbul Müzik Festivali’nin “Onur Ödülü”, dünyanın önemli orkestraları 
ve seçkin şefleriyle sürdürdüğü müzik kariyeri ve aynı zamanda Ahmed Adnan 
Saygun’un eserlerinin dünyaya tanıtılmasına ve sevilmesine öncülük eden 
Gülsin Onay’a takdim edildi. İstanbul Müzik Festivali’nin “Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü” ise yaşayan en büyük orkestra şeflerinden biri olan Zubin Mehta’ya 
verildi.

•	 4 Aralık tarihinde 5. Donizetti Klâsik Müzik Ödülleri töreni yapıldı. Ödüller 
Andante Müzik Dergisi tarafından veriliyor.

•	 6 Aralık’ta Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın, 1989’den beri verdiği “Vakıf 
Onur Ödülü Altın Madalyası”, viyola sanatçısı Ruşen Güneş’e verildi.

•	 Boğaziçi Caz Korosu, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen International 
May Choir Competition’da Karma Korolar kategorisinde birinci oldu, Şef 
Masis Aram Gözbek ise Genç Şef Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.

•	 Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) Kültür Sanat 
Ödülleri 30 Aralık günü açıklandı. Müzik alanındaki ödül ses sanatkârı Münip 
Utandı’ya verildi. 

Yarışmalar

•	 5-15 Mayıs 2014 10. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması, Amasya 
Mûsıkî Cemiyeti’nin kuruluşunun 100. yılı anısına bu yıl Amasya Belediyesi ve 
TRT tarafından ortaklaşa düzenlenen Beste Yarışması’nda birinciliği, Osman 
Ergen kazandı.

•	 28 Eylül tarihinde Bodrum Belediyesi tarafından Kral FM ve Kral TV medya 
sponsorluğunda, Zeki Müren anısına “Bodrum Belediyesi Ustalara Saygı Türk 
Müziği Ses Yarışması” gerçekleşti. 10 finalist arasından Berna Özçeltik birinci 
oldu.

•	 13 Aralık’ta 3. Radyo Alaturka Ses Yarışması, Cemal Reşit Rey konser salonun-
da “Geçmişten Günümüze Miras” temasıyla yapıldı. Birincisi Şennur Dinleyen 
oldu.

•	 5 Haziran günü İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde 11. Türk Dünyası 
Çocukları Ses Yarışması gerçekleşti. Çuvasşistan Çubuksarı’dan Anna Orlova 
birinci oldu.
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Müzik Yayını Yapan Radyo ve TV Kanalları

•	 Kral TV  

•	 Kral Pop TV

•	 PowerTurk TV 

•	 Number One TV

•	 Dream TV 

•	 TRT Müzik

•	 TRT Nağme

•	 TRT Türkü

•	 Âlem FM

•	 Show Radyo

•	 Radyo D 

•	 Best FM 

•	 Kral FM 

•	 PowerTurk

•	 NTV Radyo

•	 Açık Radyo

•	 TRT FM

•	 Radyo 3

•	 Radyo 4 

•	 Radyo Alaturka

Öne Çıkan Bazı TV Müzik Programları

TRT Müzik 

•	 Anılarınla Gel (Zerrin Özer)

•	 Başucu Şarkıları (Işın Karaca)

•	 Akşam Sefası (TRT ses ve saz sanatçıları)

•	 Sazların Dili (Cenk Güray ve Emre Düzenli)

•	 Anadolu’nun Türküsü

•	 Kanaviçe (Mircan Kaya)

•	 Sazlar Çalınır (TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları)

•	 Yıldız Akşamı (Muazzez Ersoy)

•	 İrfan Türküleri (Ender Doğan)

•	 Hayatımız Türkülerimizi (TRT ses ve saz sanatçıları)

•	 Nağmeler
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NTV

•	 Makam Farkı Programı (Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever)

•	 Söz ve Müzik Programı (NTV Program Departmanı)

Kanal 24 

•	 Elif Makamı (Elif Güreşçi) 

Öne Çıkan Bazı Radyo Müzik Programları

NTV Radyo

•	 Makam Farkı (Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever)

•	 Stüdyo NTV

•	 Caz Tutkusu

•	 Radyo Sineması

•	 Long Play

Açık Radyo

•	 Alla Turca (Ali Pınar ve Ersin Antep)

•	 Dilden Dile Titreşimler (Emre Dağtaşoğlu)

•	 Dünya Dönüyor (Naim Dilmener) 

•	 Mekanlar ve Çağlar içinde Ses-Yasaların Ruhu (İştar Gözaydın)

•	    Dünyanın Cazı (Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent     
 Öget ve Harun İzer)

•	 Harita Metod Defteri (Halil Turhanlı)

TRT Nağme

•	 Saz ve Söz Meclisi (Fikret Karakaya, A. Aslım Görgün)

•	 TSM Radyo Sanatçıları Konseri (Çiğdem Işık, Sevtap Aksan, Melek   
 Hancı, Sevilay Tunalı, Dilek Gülüser)

•	 Stüdyo İstanbul (Çiğdem Işık, Ayda Çınar, Sevilay Tunalı)

•	 Akşamın Neşesi (Çiğdem Işık)

•	 Sabahın Nağmesi (Gaye görkem bülbül, Sevtap Aksan)

•	 Akşamın neşesi (Çiğdem Işık, Melek Hancı, Ayda

•	 Arşivden mikrofona (TRT İstanbul Radyosu)

•	 Aşkın nağmesi (Hüseyin İpek)

•	 Bir tutam Hasret (Cengizhan Sönmez)
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TRT Türkü

•	 Dillerdeki Ezgiler (Ahmet Turan Şan-Emine Yılmaz)

•	 Kadın Ezgileri (Sevim Seçkin-Emine Yılmaz)

•	 Yurttan Sesler (Zafer Gündoğdu-Kerem Bulut)

•	 Çat Kapı Türküler (Zehra Ganioğlu-Eray Ergün)

•	 Gönül Penceresi (Sabahat Aslan-Emine Yılmaz)

•	 Kaynağından Türküler (Ali Gürlü)

•	 Bu Toprağın Dili (Çiçek Karaca)

•	 Seyran (THM Konseri) Eray Ergün-Sanem Paşahan

2014 Yılında Yayınlanan Albümler

•	 Hande Yener - “Mükemmel”

•	 Ceylan Ertem - “Amansız Gücenik (2014)”

•	 Kayahan - “Kayahan’ın En İyileri 1”

•	 Meriva - “Hep Beraber Yalnız”

•	 Kıvırcık Ali - “Hasret”

•	 Sevcan Orhan - “Düşten Gerçeğe”

•	 Esin İris - “Yine Mavi”

•	 İrem Derici -”Kalbimin Tek Sahibine”

•	 Cem Adrian - “Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum”

•	 Mustafa Ceceli - “Kalpten”

•	 Ata Demirer - “Alaturka”

•	 Gaye Su Akyol - “Develerle Yaşıyorum”

•	 Kibariye - “Gülümü Soldurmam”

•	 Zara - “Derin aşk”

•	 Hadise - “Tavsiye”

•	 Sıla - “Yeni Ay”

•	 Koray Kandemir - “Yarım Kalan”

•	 Athena - “Alt Üst”

•	 Gökhan Türkmen - “En Baştan”

•	 Deniz Seki -”İz”

•	 Demet Akalın - “Rekor”

•	 Ebru Gündeş -”Arafdayım”

•	 Gökhan Tepe - “Aşk Sahnede”

•	 Muazzez Ersoy - “Şarkılarla Gel”

•	 Yonca Lodi - “12 Ay”
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•	 Sibel Can - “Seni Sevmek”,”Kış Masalı”

•	 Bengü - “İkinci Hâl”

•	 Göksel - “Koleksiyon”

TRT Arşiv Serisi Yayınları

•	 Cemile Uncu

•	 TRT’den Turhan Taşan Besteleri

•	 50. Yıl Özel Nesrin Sipahi’den Seçmeler (TSM)

•	 Yılmaz Yüksel (TSM)

•	 Eda Şimşek 50. Yıl Tangolar

•	 Turan Taşan

•	 Selahattin Altınbaş

•	 Mahmut Oğul

•	 Ayşen Birgör Gür

Long Play’ler (TRT)

•	 50. Yıl Özel Ustalardan Seçmeler

•	 50. Yıl Özel Dünden Sesler

•	 Zehra Eren ve Tangolar

Kaybettiklerimiz

•	 İlhan Feyman 1930-14 Mart 2014 (Caz ustası, trompetçi) 

•	 Selim Sesler 1957-12 Mayıs 2014 (Klarnet virtüözü) 

•	 Münire Aksaray 1967-03 Haziran 2014 (Güfte yazarı, şair) 

•	 Güngör Hoşses 1938-4 Haziran 2014 (Ritm saz sanatçısı) 

•	 Murat Göğebakan 1968-31 Temmuz 2014 (Sanatçı) 

•	 Hatice Kaçmaz  18 Eylül 2014 (TRT THM sanatçısı) öldürüldü 

•	 Şeref Taşlıova 1938- 20 Eylül 2014 (Türk Halk Ozanı, Devlet Sanatçısı) 

•	 Ciguli (Ahmet, Angel Jordanov Kapsov) 1957-31 Ekim 2014 (Akordiyon  
 virtüözü)

•	 Prof. Dr. Talât Halman 1931-5 Aralık 2014 (Türkiyenin ilk Kültür   
 Bakanı)

Nihayette

Özellikle Cumhuriyet’le birlikte radyoların kurulması, ardından TV yayınlarının 
devreye girmesi ve kültürel dönüşüm imkânlarının ortaya çıkmasıyla birlikte 
Türkiye’de müzik sadece bir grubun ürettiği kültürel bir ürün olmanın ötesine 
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geçti ve bazılarına göre kültürel alışverişin, gelişmenin ve globalleşmenin göster-
gelerinden biri oldu. Ancak daha da ötesi alınıp satılabilen bir mal ya da daha 
teknik söylersek bir emtia olarak hayatımıza girdi. Müziğin bir emtia olarak dev-
reye girmesiyle birlikte bu malın hangi araçlarla alınıp satılabildiği ya da pazara 
verildiği ise konumuzun sosyo-ekonomik tarafını belirlemeye başladı. Denilebilir 
ki önce plakların, ardından kaset ve CD’lerin hayatımıza girdiği dönemleri bir göz-
den geçirmemiz, yaşı 40’ın üstündekiler için oldukça hafıza tazeleyici olacaktır. 
Öncelikle söylemek gerekir ki bu aktarım araçlarının(kaset, CD, plak vs.) kontro-
lünün kimlerin elinde olduğu ya da bu pazarın kimlerin kontrolünde olduğu konu-
sunu da çözmemize yardımcı olacaktır. Pazarı kontrol edenlerin kültürel dönüşüm 
ya da kültürel emperyalizm dediğimiz kavramı ne kadar ülke müzik gündemine 
yerleştirdiği ve gelinen nokta itibariyle eleştirdiğimiz pek çok meselenin kökenin-
de bu yapıların olduğunu bize gösterecektir.

Müzik endüstrisi dediğimiz bu yapının kendi ürettiği emtia ile olan ilişkisi ge-
lenek ve kültür ilişkisini belirleyen en önemli etmenlerden birisidir. Müzik artık 
ekonomik bir emtiadır. Kullanım biçimi ve değeri psikolojik ve kültürel bir karak-
ter taşıdığı kadar siyasal kodları da içermektedir.

Geçmişe bakacak olursak bir dönem Klâsik Musikimizin, Tasavvuf Musikimizin 
ya da Halk Musikimizin yasaklanarak yerine başka kültürel unsunların ikame 
edilmesini bu noktadan okumakta fayda olacağı kanaatindeyiz. Özellikle hâkim 
müzik türlerini ana akım olarak belirleyen bu endüstri, kendi belirlediği müzik 
türleri dışındaki türleri ötekileştirdiğini görmemiz gerekmektedir. Maalesef bu 
gün klâsik musikimizin ya da dinî musikimizin gördüğü tavır bir ötekileştirme 
tavrının sonucudur. Başka bir tabirle yabancılaştırmanın sonucudur. Hatta ifade 
etmek gerekir ki bu musikiyi icra eden bazı sanatçıların bile çalıştıkları bu alana 
karşı olan ilgisizlikleri bu ötekileştirmenin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.

Gelinen bu noktada hiç şüphe yok ki devlet politikaları etkin bir rol içermek-
tedir. TRT radyolarında ve akabinde TV’lerde gerçekleştirilen bu etkin dönüştür-
me çalışması. Hâkim grupların müzik endüstrisindeki güçleriyle birlikte pazar 
imkânlarının başka türlere aktarılmasına neden olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. 
Özellikle bu çalışmaların çağdaşlaşma, globelleşme ya da demokratikleşme çalış-
malarının bir etkisi olarak göstermek, yapılan bu ötekileştirmeyi oldukça masum 
kılmıştır. Hatta denilebilir ki bazı müzik türlerinin elitist ya da halk gibi sınıfsal 
anlamda ayrıştırılması bile bu çalışmanın ana nirengi olarak görebiliriz. Yukarıda 
Türkiye’de yapılan faaliyetlerin bir envanterini çıkarmaya çalıştığımız Türk müzik 
ikliminin yayınlanan kitaplarına ya da albüm çalışmalarına bakılacak olursa geli-
nen iklimin sonuçları görülebilecektir. Bugün internet ortamının sınır tanımaması 
hâkim müzik dilinin çok ucuza elde edilmesi çeşitliliği yok etmektedir ve çeşitliliğe 
olan ilgiyi törpülemektedir. Mevcut çeşitlilik içerisinde beliren tınılar, melodiler, 
sesler ise hakim dile dönüştürülmeye gayret edilerek bu pazarın bir emtiası olarak 
ekonomik bir değer ihtiva etmesi için bir çaba harcanmaktadır.

2014 yılı müzik etkinliklerinin dar bir envanterini sergiledik. Mümkün ol-
duğunca görebildiğimiz her önemli etkinliği listemize aldık. Yapılan çalışmalar 
Türkiye’de yapılan müzik çalışmaları üzerine size bir fikir verecektir. Ancak söyle-
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mek gerekir ki geçen seneden bu yana göze batan, şu etkinlik çok güzel oldu diye 
bileceğimiz, kalıt bırakan etkinlik sayısı maalesef çok azdır. Özellikle musikimi-
zin yetişmiş insan kaynağı eksikliği, yapılan çalışmaların niteliği üzerinde ciddi 
bir handikaptır. Klâsik müziğimizdeki meşk sisteminin bugün çok az bir şekilde 
uygulanıyor olması; nitelikli, klâsik müziğimize hâkim sanatçı sayısını oldukça et-
kilemektedir. Alternatif olarak düşünülen konservatuvar yolu olan örgün eğitim 
sistemi ise çalışmamaktadır. Batı ve klâsik müzik üzerine çalışan kişi sayısı mev-
cut eğitim siteminin etkisi dolasıyla bugün daha fazladır. Halk müziği alanındaki 
eğitmen ve araştırmacı sayısı ise oldukça azdır ve bu kişilerin çalışmaları kamuo-
yuna yansımamaktadır. Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, geleneksel müzik 
alanlarımız sadece bir bilgi aktarımına yönelik değildir. Aynı zamanda bir iklim ve 
mantal bir alt yapıyı da ihtiva etmektedir. Önemli olan yeni kuşaklara bu hususla-
rında aktarılmasıdır. Örneğin bugün klâsik sanat, tasavvuf musikisi, halk müziği 
gibi alanlarda icra eden sanatçıların büyük bölümü bu iklimden ve mantal yapıdan 
mahrumdur. 

Araştırma ve merak saikinin yeterli olmayışı, sadece notamı alırım, çıkar oku-
rum anlayışı sanat iklimimizin yegâne iteneğidir. Daha da önemlisi adına sanatçı 
dediğimiz ama ümmi bir grub insanın varlığına sebep olmaktadır. Hiç şüphe yok 
ki müziğimizin içine düştüğü bu durum diğer disiplinlerden farklı değildir. Aynen 
bileşik kaplar kanunu gibi, ülkemizde biliminin, sanatın içinde olduğu durum ney-
se müziğimizde aynı durumu yaşamaktadır. Ümidimiz o dur ki Türkiye’nin tez 
zamanda mesafe kat ederek kendi müzik ikliminin yeterli olup olmadığının anla-
masıdır.





sinema

Gülcan Tezcan
Ayhan Hülagu





100 YILIN YARIM KALMIŞ FOTOĞRAFI
Gülcan Tezcan

Türk sinemasının 100. yılını geride bıraktık. Sinemamızın ülkemizdeki milâdı 
hâlâ tartışmalı olduğundan kimilerine göre 1914 yılında Ayastefanos Rus Anıtı’nın 
yıkılışını filme alan Fuat Uzkınay’ın belgeseli başlangıç sayılmıyor. Sinema tarih-
çisi Burçak Evren’e göre Osmanlı tebaası olan Manaki Kardeşler’in 1905’te çektik-
leri ilk filmleri Yün Eğiren Kadınlar da pekala Türk sinemasının başlangıcı ola-
rak kabul edilebilir. Belki de bu tarih tartışması sebebiyle sinemamızın 100. yılı 
umut edildiği kadar coşkulu kutlamalara sahne olmadı. Birkaç sempozyum dışın-
da akademik anlamda kalıcı ve tarihe not düşecek çalışma yapılamadı. Berlin ve 
Cannes’da Kültür Bakanlığı’nın verdiği resepsiyonlar, İstanbul, Antalya ve Adana 
gibi uluslararası festivallerimizde yapılan irili ufaklı etkinliklerle 100. yıl kutlan-
mış sayıldı. Oysa sinemamız 100. yılına yaraşır bir başarı grafiği çizerek bundan 
çok daha fazlasını hakketmişti; ancak siyaset gündeminin yoğun ve hayli hareketli 
oluşu böyle önemli bir yıldönümünün ıskalanmasına yol açtı.

Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu ile Cannes’da ikinci kez bir Türk filmine Altın 
Palmiye kazandırması 100. yıl adına en önemli başarılardan biri olarak kayıtla-
ra geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, internet sitesi üzerinden halkoyu ile 100 yı-
lın 100 filmini belirledi. Susuz Yaz, Hababam Sınıfı, Babam ve Oğlum, Eşkıya, 
Canım Kardeşim, Selvi Boylum Al Yazmalım, Züğürt Ağa, Yol, Vizontele ve Bir 
Zamanlar Anadolu’da yüzyılın en sevilenleri olarak listede yerini aldı.

Hollywood film yapımcılarının son yıllarda artan Türkiye ilgisi 2014’te Russel 
Crow’un Çanakkale Savaşları’nı konu alan Son Umut filmiyle yepyeni bir boyut 
kazandı.

Yurtiçi ve yurtdışı festivallerde Annemin Şarkısı, Daire, Sivas, Kuzu, İtirazım 
Var, Ben O Değilim çok sayıda ödül sahibi oldu. 100’ün üzerinde yerli yapımın 
seyirciyle buluştuğu 2014 yılında bu anlamda önemli bir rekor kırıldı. Yıl boyunca 
toplam 357 film vizyona çıkarken bu filmlerin 108’i yerli yapımlar oldu. 2014’te 61 
milyon bilet satılırken toplam gişe hasılatı 650 milyon liraya ulaştı. Ancak gişe ha-
sılatının dağılımına bakıldığında ortaya çıkan tablo son yıllarda sıkça tekrarlandı-
ğı gibi en çok gişe yapan filmlerin oranının yüzdeye vurulduğunda hayli az olması. 
28 milyon biletin 20 milyonu 6 film arasında paylaşılırken geriye kalan 80 filmin 
toplam bilet satışı ancak 8 milyonu buluyor. Gişe yapan filmler BKM, Ser Yapım, 
Mint, Ay Yapım ve Muhteşem Film, pastadan en büyük payı alan yapım şirketleri.

Sinema Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre Türkiye’de film sektörünün top-
lam büyüklüğü 2 milyar doları geçti, koltuk sayısı 284 bini buldu. 2014 yılında 
Türkiye’deki sinema binası sayısı 452 adet olurken, sinema perdesi sayısı 2 bin 
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243’e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Destekleme Kurulu’ndan 2014 yılı 
ikinci destekleme kurulu toplantısında 24 uzun, 8 ilk film olmak üzere 32 filme 
toplam 15 milyon 540 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı. En büyük desteği 
1 milyon 750 bin TL ile Semih Kaplanoğlu’nun Buğday ve Özhan Eren’in Son 
Mektup filmleri aldı.

Nuri Bilge Ceylan Altın Palmiye’ye Uzandı

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kış Uykusu, Uluslararası Eleştirmenler Birliği 
(FIPRESCI) ödülünü kazandıktan sonra, festivalin en büyük ödülü olan Altın 
Palmiye’yi de kucakladı. Yol ile Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney ve Şerif 
Gören’den 32 yıl sonra bu ödülü ikinci kez Nuri Bilge Ceylan almış oldu.

71. Venedik Film Festivali klâsikler bölümünde Gelin filmi en başarılı restore 
edilen film olarak gösterilirken, uluslararası yarışmada Kaan Müjdeci’nin yönetti-
ği Sivas filmi en iyi erkek oyuncu ve jüri özel ödülüne değer bulundu.

20. Saraybosna Film Festivali’nde de “Saraybosna’nın Kalbi” ödülünü, Erol 
Mintaş’ın yönettiği Annemin Şarkısı kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülü de 
Annemin Şarkısı’nda rol alan Feyyaz Duman’a verildi.

Asya’daki en önemli film festivallerinden Busan Film Festivali’nde de Türk 
sinemasına özel bir bölüm ayrıldı. 2-11 Ekim 2014 tarihlerinde Güney Kore’de 
düzenlenen 19. Busan Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümünde Nuri Bilge 
Ceylan’ın Altın Palmiyeli Kış Uykusu ve Kutluğ Ataman’ın Kuzu filmi gösteril-
di. Sinemamızın 100. yılı onuruna hazırlanan Yeni Türk Sineması seçkisinde ise 
Şarkı Söyleyen Kadınlar, Siyah Beyaz, Yeraltı, Küf, Ben O Değilim, Soğuk ile 
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi seyirciyle buluştu.

Sinemamıza ilişkin uluslararası arenada yaşanan bir diğer gelişme SİYAD 
Başkanı ve 2010 yılından bu yana FIPRESCI başkan yardımcılığı görevinde olan 
Alin Taşçıyan’ın yeni dönemde FIPRESCI başkanı seçilmesiydi.

Antalya Sansür Polemiğine Yenilmedi

Bu yıl 51. kez düzenlenen uluslararası Altın Portakal Film Festivali, sansür id-
dialarının gölgesinde geçti. Ulusal belgesel yarışmasına katılan Reyan Tuvi’nin 
Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek adlı belgeselinin sansürlendiğini öne süren diğer 
yönetmenler yarışmadan çekilince belgesel bölümü iptal edildi. Ancak festival 
yönetimi üzerine kurulan baskılar sonuç vermedi ve Antalya Altın Portakal, tüm 
tartışmalara rağmen kapanış galasıyla son buldu.

Altın Portakal’da bu yıl en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı ka-
dın oyuncu ve Behlül Dal jüri özel ödülleri Kutuğ Ataman’ın Kuzu filmine veril-
di. En iyi erkek oyuncu ödülünü, İtirazım Var filmindeki rolüyle Serkan Keskin 
ile Annemin Şarkısı filmindeki performansıyla Feyyaz Duman paylaştı. En iyi 
yardımcı erkek oyuncu ödülü Annemin Şarkısı filmindeki performansıyla Aziz 
Çapkurt’un oldu. En iyi yönetmen ödülü, İtirazım Var adlı filmle Onur Ünlü’ye 
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verilirken, ulusal uzun metraj jüri özel ödülünü ise, Oflu Hocayı Aramak ve Sivas 
adlı filmler aldı. En iyi senaryo ödülü İtirazım Var adlı filmle Onur Ünlü’nün oldu, 
en iyi görüntü yönetmeni ödülü ise Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filmiyle 
Vedat Özdemir’e verildi.

Altın Koza Sönük Geçti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Altın Koza Film 
Festivali’nde yarışma filmleri izleyenlerde hayal kırıklığına yol açtı. Festival kap-
samında gerçekleştirilen, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda en iyi film ödü-
lü Nesimi Yetik’in yönettiği Toz Ruhu’nun olurken, Yılmaz Güney Ödülü, Murat 
Düzgünoğlu’nun Neden Tarkovski Olamıyorum isimli filmine gitti. Onur Aydın’ın 
yönettiği Yağmur Kıyamet Çiçeği Adanalı izleyicilerden Adana izleyici ödülü alır-
ken, en iyi yönetmen ödülünü ise Deniz Seviyesi filminin yönetmenleri Nisan Dağ 
ve Esra Saydam’ın oldu.

İstanbul Modern Yüzyıllık Aşk Sergisi

İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılında, Türk sinemasının 100. yıl dönümüne 
ithafen “Yüzyıllık Aşk: Türkiye’de Sinema ve Seyirci İlişkisi” isimli sergiye ev sa-
hipliği yaptı.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu araştırma sergisi, Türkiye coğrafyasın-
da sinema tarihinin doğuşu olarak anılan 1914 yılından bugüne uzanan 100 yıllık 
serüvenini ortaya koydu. Sinemanın seyirciyle buluşma anlarına, bu buluşma-
nın yarattığı şaşırtıcı ve büyülü kolektif ve kişisel dünyalara yer veren “Yüzyıllık 
Aşk”, oluşumundan bugününe, sinemayı yaşatan unsur olarak seyirciye odak-
lanarak, günümüze kadar pek dikkate alınmayan bir noktadan, seyircinin bakı-
şından Türkiye’de sinema olgusunu değerlendirdi. Sinema tarihimizde seyirciye 
dair yazılı ve görsel arşiv malzemesini dijital platforma aktararak, kaynakları iyi 
korunmamış ve kişisel çabalarla yaşatılmaya çalışılmış bir tarihin hafızasını görü-
nür kıldı. Sinema tarihine seyircinin gözünden bakan sergi Türkan Şoray, Hülya 
Koçyiğit, Filiz Akın hayranlarının arşivleri, sinema salonlarının hikâyesi ile yüzyı-
lın bilançosunu yaptı.

Veda Ettiklerimiz…

Süheyl Eğriboz (10 Ocak 2014)

Tiyatro ve sinemada “kötü adam” karakteriyle ün yapan oyuncu Süheyl Eğriboz, 
uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir’in Gönen il-
çesinde 17 Nisan 1927’de doğdu. Sinemaya 1940’da Akasya Palas filmi ile girdi. 
Muammer Karaca ve Ses Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Eğriboz daha sonra sinema 
oyunculuğuna yöneldi. İlerleyen yıllarda sinemanın yanı sıra foto romanlarda, TV 
dizilerinde roller aldı. Kötü adam rolleriyle tanındı.
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Altan Günbay (3 Mart 2014)

1932 Konya doğumlu olan Altan Günbay, sinema oyuncusu, Devlet Opera ve Bale 
sanatçısıydı. Ankara Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’nde çalıştı. Othello, lucia, Carmen, Salome gibi 20 operada başrol oynadı. 
1964 yılında Şehrazat filmiyle sinemaya başladı. 250’den fazla filmde oynadı.

Ayşe Şasa (17 Haziran 2014)

Türk sinemasının en önemli senaristlerinden ve sinema düşünürlerinden Ayşe 
Şasa (73), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ayşe Şasa, 1941 yılında İstanbul’da 
doğdu. Robert Kolej’inden 1960 yılında mezun oldu. 1963 yılından itibaren se-
naristlik yaptı. Kemal Tahir’le olan dostluğu düşünce dünyasını derinden etkile-
di. Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza 
attı. 1980’li yıllarda geçirdiği ağır psikolojik rahatsızlık sonrası on yıl boyunca 
inzivaya çekildi. Tasavvufla hastalığın pençesinden kurtulan Şasa, İbn Arabi ve 
Andrei Tarkovsky üzerine derin analizler yaptı. 1993 yılında Dergâh dergisinde 
yayımlanan sinemayla ilgili denemelerini Yeşilçam Günlüğü adlıyla kitaplaştır-
dı. Bu kitabında Türk sinemasının neden kimlikli bir sinema olamadığına dair çö-
zümlemeler yaptı. Şasa, Yeşilçam’dan getirdiği sinema birikimini yaşadığı manevi 
dönüşümün de etkisiyle başka bir noktaya taşıdı ve bu sanatla ilgilenenlere Rüya 
Sineması adını verdiği yeni bir akım önerdi. Sinemaya tevhidi bir pencereden ba-
kışı önemseyen Şasa, etrafında halkalanan sinema, sanat ve edebiyat çevresinden 
dostlarına ve gençlere aşkın bir entelektüel düşünceyi geliştirecek sohbetleriyle 
âdeta bir okul oldu.

Çolpan İlhan (25 Temmuz 2014)

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamı-
nı yitirdi. Attila İlhan’ın kız kardeşi, Sadri Alışık’ın eşi ve Kerem Alışık’ın annesi 
olan Çolpan İlhan 78 yaşındaydı. 1936’da İzmir’de doğan İlhan, İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nda tiyatro bölümü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bö-
lümünden mezun oldu. İlhan, akademideki arkadaşlarıyla “Akademi Tiyatrosu” 
adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Bu sırada gelen bir teklifle 
1957’de ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın’da başrol oynadı. Aynı yıl içinde Küçük 
Sahne’de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile Sevgili Gölge adlı oyunla ilk profes-
yonel oyununu oynadı. 1960’ların ortasında sinema filmleriyle sanat yaşantısına 
geri döndü ve 300’e yakın filmde rol aldı. Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında 
Devlet Sanatçısı unvanı verilen oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin de kuru-
cusuydu.
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Türk sinemasında günahıyla sevabıyla 100 yılı geride bıraktık. Uluslararası 
festivallerden ödüllerin alındığı, gişede seyirci rekorunun kırıldığı, sergile-
rin açılıp özel gösterilerin yapıldığı bu özel yılın sevabı çok, günahı az değil. 
Yüzüncü yılda en çok dikkat çeken ayrıntı gişede yakalanan başarı. Yıl içerisinde 
60 milyona yakın bilet satıldı. 618 milyon lira hasılat elde edildi. Yerli filmlerin 
bu pastadaki payı sevindirici. Yerli yapımların seyirci sayısı geçtiğimiz yıla göre 
% 30 arttı. Toplam film hasılatında yerlilerin payı % 56’ya ulaştı. Yerel üretimlere 
en fazla ilgi gösteren ülkeler listesinde zirveye adım adım yürüyoruz. Bu büyük 
bir mutluluk. Gişe canavarı Hollywood filmlerine rağmen en çok izlenen 10 filmin 
tamamının yerli olması sinemanın geleceği açısından umut verici.

Tablonun bu şekilde görünmesinde en büyük pay çekilen yerli film sa-
yısındaki ciddi artış. Zira bu yıl 111 yerli film (yabancıların sayısı: 255) gös-
terime girdi. 13 film 1 milyon seyirci sınırını geçti. Yaptığı her film milyon-
lar tarafından takip edilen Cem Yılmaz (Pek Yakında), Şahan Gökbakar 
(Recep İvedik 4), Çağan Irmak (Unutursam Fısılda) gibi popüler yönet-
menlerin sezonu boş geçmemiş olması rakamlarda etkisini gösteriyor. 
Yüzüncü yılın en büyük sinema olayı hiç kuşkusuz Nuri Bilge Ceylan’ın Kış 
Uykusu ile Altın Palmiye’ye uzanması… Bilge’nin en uzun, geveze, hikâyeye en 
çok yer verdiği filmi ölü sezonda (Haziran ayında) gösterime girdi. 300 bine yakın 
seyirciye ulaştı. Bilge’nin en çok izlenen filmi olsa da sinema otoriterleri tarafın-
dan sinemamızın başyapıtı olarak görülen, Avrupa’nın en büyük ödülüne sahip, 
yönetmenin en derin filminin ulaştığı seyirci sayısı beklentileri pek karşılamadı. 
Filmin Fransa’da bir milyondan fazla seyirci tarafından izlenmesi yerli yapımlara 
gösterilen ilgiyi düşününce bir hayli düşündürücü. Tabir caizse seyirci gözü açık 
kış uykusunda… Kış uykusuna yatan salt yerli seyirci değil, Akademi jürisi de. 
Kış Uykusu bu sezonun en iyi yabancı film dalında Türkiye’nin Oscar adayıydı. 
Uluslararası arenada filmin aldığı ödüller, övgüler; Haneke’den Tarantino’ya usta 
yönetmenlerin, saygın eleştirmenlerin “bilge” yorumları bizi ödül konusunda bir 
hayli umutlandırmıştı. Galiba şeytanın bacağını bu yıl kıracağız dedik; ama olma-
dı. Yıl sonunda açıklanan yarışma filmlerinin ilk onuna Kış Uykusu’nun kalamadı-
ğı bilgisi hevesimizi kursağımızda bıraktı. Artık başka bahara.

Uluslararası arenada göğsümüzü kabartan tek yapım Kış Uykusu değil. Taşra 
külliyatı filmlerine görsellik ve anlatım dili itibariyle yerli bir soluk getiren Kaan 
Müjdeci’nin ilk filmi Sivas, Venedik’te jüri özel ödülü aldı. Erol Mintaş’ın yönetti-
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ği Annemin Şarkısı, Saraybosna Film Festivali’nde en iyi film seçildi. Sinemamız 
toplu hâlde bir dirilişten ziyade, yönetmenlerin bireysel çabalarıyla uluslararası 
vitrinde temsil edilmeye devam ediyor.

Gelelim festivallere… Malumunuz 2014’ü yerel seçimlerle geçirdik. Ankara’da 
yükselen soğuk seçim rüzgârı festivalleri de etkisi altına aldı. Bu süreçten en çok 
etkilenen Antalya Altın Portakal Film Festivali oldu. Yönetim değişikliğine giden 
belediye Yılmaz Erdoğan yönetiminde bir kurulla düzenledi festivali. Şenliğe san-
sür krizi damgasını vurdu. İstanbul Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali’nde 
gösterilen Reyan Tuvi imzalı, Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, adlı gezi belgese-
li ön jüri tarafından belgesel yarışmasına seçilmesine rağmen yarışma programın-
dan çıkarıldı. Bu kriz belgesel bölümünün iptali ile sonuçlandı. Yıllarca sansürden 
dili yanmış 51 yıllık köklü bir festivalin bugün sansürle gündeme gelmesi yüzyıllık 
sinemamıza hiç mi hiç yakışmadı.

Diğer festivaller nasıldı derseniz: Altın Koza mini adımlarla iyiye gidiyor; ama 
hâlâ tam profesyonel değil. İstanbul Film Festivali her zamanki gibi kuramsal, 
nitelikli, dış dünyaya açık. Malatya Altın Kayısı Film Festivali üç büyüklerin ara-
sında yer edinme telaşında. Keşke Anadolu’daki festivaller İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı tarafından organize edilen İstanbul Film Festivali gibi yerel yönetimlerden 
bağımsız sanat hayatına devam etse. Yönetimlerle beraber renk değiştirmekten 
kurtulsa, uzun vadeli projeler hayata geçirse, özgün kimlikler kazansa…

Usta sinemacı Burçak Evren’in sinemamızın yüzüncü yılının bozuk para gibi 
harcandığını söylüyor. Burçak Hoca nispeten haklı. Çünkü bu yıla özel düzenlenen 
etkinliklerin çoğu günü kurtaran cinsten. Kültür Bakanlığı bir anket düzenledi, 
Metin Erksan’ın Susuz Yaz’ı en iyi film seçildi. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı sine-
mayı tema olarak belirledi, Atilla Dorsay’ı başyazar seçip sinema kitaplığını ön raf-
lara çıkardı. İstanbul Modern’de sinemaseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran 
Yüzyıllık Aşk Sergisi açıldı. Manaki kardeşlerin filmleri gösterildi. Yeşilçam’ın ya-
şayan ustaları ödüllendirildi. Bu etkinliklerin yapılması değerli, önemli; ama yarın 
geçmişe dönüp baktığımızda bunların kaçı hatırlanacak. Sinemamızın sorunlarını 
irdeleyip çözüm üreten çalıştaylar yapılamaz, arşivlik kitaplar yazılıp stüdyolar 
açılamaz, sinema belleğini yarınlara taşıyacak müzeler kurulamaz mıydı? Sinema 
emekçilerinin haklarını güvence altına alan yasal bir çalışmanın olmaması büyük 
bir eksik değil mi?

Kültür Bakanlığı’nın plato inşa etmek, müze inşa etmek gibi projelerinin oldu-
ğunu biliyoruz. Umarız bu projeler kısa sürede hayata geçer ve 100’ümüz güler.
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Hikâye Anlatan Merkezî Sistem Televizyon

34 ilden 15.854 kişiyle yapılan medya alışkanlıkları araştırmasına göre, % 85 her 
gün TV izliyor; % 19 her gün gazete okuyor; % 22 radyo dinliyor; % 25 sosyal ağları 
kullanıyor; % 6 internetten gazete ve dergi okuyor; % 59 hiçbir zaman internetten 
gazete ve dergi okumuyor. Türkiye’nin medya alışkanlıkları araştırmasının da gös-
terdiği gibi yeni teknolojilere rağmen TV hâlen en çok başvurulan iletişim aracı.

El altındaki kumanda göz önündeki ekran ikilisinden oluşan TV, zihinleri et-
kileyen, değişime sebep  tohumları eken en güçlü aygıt. George Gegbner’in 1968 
yılında başlayarak 40 yıl süresince ABD başta olmak üzere tüm dünya televizyon-
ları üzerine yaptığı araştırma ile literatüre kazandırdığı kültivasyonun (ekme teo-
risi) beslendiği en etkili kaynak. Televizyonu çocukların içine doğduğu, hepimizin 
tüm hayatını yaşadığı ortak sembolik çevrenin aktığı ana akım olarak tanımlar 
Gerbner. Televizyon hikâye anlatan merkezî bir sistemdir. Dramatik programları, 
reklamları, haberleri ve diğer programları ile her eve görece ahenkli bir imaj ve 
mesaj sistemi iletir.

2008 yılında günde ortalama 4,4 saat olarak tespit edilen TV izleme süresi in-
ternetin etkisiyle 2014 yılında 3,9 saate inmiş. Prime time’ın % 62,5’i yerli dizile-
re ayrılırken gündüz ekranında dizi tekrarlarına sıklıkla rastlanır. Özellikle Eylül 
ayında başlayan yeni yayın dönemi ile birlikte denenen formatlar, kuşaklar reyting 
düşüklüğü sebebi ile yayından kaldırıldığında dizi tekrarları kurtarıcı rolü üstle-
nir. Yaz aylarında ekran tamamen dizi tekrarlarına teslim edilir.

İlginç Gelişmeler

2014 yılının yaz ayları haber kanallarındaki ilginç gelişmelere sahne oldu. Gündüz 
ekonomi ağırlıklı yayınlar yapan, akşam ekranında yabancı diziler yayınlayan 
CNBC-e Ankara bürosunu kapattığını açıkladı. Skytürk adıyla 14 yıl önce yayın 
hayatına başlayan, geçtiğimiz yıl adını 360 olarak değiştiren haber kanalı eğlen-
ce kanalı olacağının müjdesini verdi! Haber kanallarında yemek ve seyahat prog-
ramlarının ağırlık kazanması, siyaset tartışıyormuş havasında manşetlere çıkmak 
adına danışıklı tartışan gazetecilerin katıldığı tartışma programlarından sonra bu 
son kaçınılmazdı. Dört Bir Taraf, Haziran’da yaşanan son tartışma sonrası erken 
final yapmak zorunda kaldı.

Mehmet Ali Birand’ın vefatından sonra haber saatindeki anchorman devri 
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sona erdi. Yorumdan ziyade, haberi ön plâna çıkarma girişimi, şöhretten uzak 
genç yüzlere emanet edildi. Haberi, hâliyle tavrıyla, yaptığı yorumlarla yaşayan 
Fatih Portakal anchormanlerin değişen yüzü olarak Fox haberde öne çıktı.

2014 yılının televizyon dünyasındaki en flaş gelişmesi Acun Ilıcalı’nın TV 8’i 
satın alması idi. Muhabirlik yaparak başladığı meslek hayatında önce yapımcı 
sonrasında patron olan Ilıcalı’nın yeni kanalında nasıl bir performans göstereceği 
merak konusu. Eylül’de Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye, Mart ayında Survivor 
ile haftanın dört günü reytinglere rezerv koyan, Show TV’den ayrıldıktan sonra 
kanalın patronaj ve para sorunu sebebiyle toparlanamamasının en büyük sebebi-
dir Acun Ilıcalı ve arkasında bıraktığı boşluk. Üç aylık performansa bakıldığında 
Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye seyircisinin bir kısmını TV 8’e taşıdığı görülse 
de yeni reality Ütopya’dan beklenen verim alınamadı. Genç seyirciyi ekrana çek-
mek adına yapılan Kaçak Gelinler transferi erken finalle neticelendi. Birol Güven 
imzalı sit-com Homofis ise beklenen etkiyi yapamadı.

Muhteşem Yüzyıl ve Acun Ilıcalı’yı aynı anda transfer eden ve birinciliğe oy-
nayan Star; Muhteşem Yüzyıl’ın final yapması, Ilıcalı’nın TV 8’i almasından son-
ra Show’un durumuna düşmemek için agresif bir şekilde yeni dizilere yüklendi. 
Kıvanç Tatlıtuğ transferinden beklediği verimi alamasa da Hürrem sonrası nasıl 
bir projede yer alacağı merakla beklenen Meryem Uzerli’yi ikna ederek fark yarat-
ma peşinde.

Yerli Dizi Pazarında Ortadoğu Etkisi

Ortadoğu’daki popülerlik reytingine göre şekillenen projelerle 2015 yılında yerli 
dizi sektöründe en çok Arap etkisi konuşulacak. Doyum noktasına gelen iç piyasa-
da çıkış yolu aramak yerine, Ortadoğu sermayesinin etkisiyle Ortadoğu pazarına 
yönelik projeler üretileceği bir yıl olacak 2015. Ama ne kadar başarılı olacak, bek-
lentileri ne kadar karşılayacak tam bir muamma. Muammadan öte, oldukça riskli 
bir girişim.

Prime Time Etkisi

Televizyon, etkisini her geçen gün her yeni teknoloji ile biraz daha artıran bir ileti-
şim aracı.  Televizyonun en kıymetli zamanı olan prime time ise televizyon yayın-
cılığına yön veren bir etkileme gücüne sahip. Genelde saat 19:00’da haber saatiyle 
başlayan ve gece 23.00’a kadar devam eden zaman dilimi prime time. Özellikle 
yaz ekranı ve gece ekranı göz önüne alındığında prime time’da yayınlanan prog-
ramların önemi daha iyi anlaşılır. Malum; gece ekranı yeni program üretmek ye-
rine tekrar yayın anlayışına dayanır, tıpkı yaz ekranı gibi. Bir kanalın dizi arşivi ne 
kadar zenginse tekrar anlayışına teslim yayıncılıkta işi o kadar kolaydır, dizilerin 
reytingi yüksekse her tekrar kazanç olarak geri döner kanala.

2000’li yıllarda dizilerin altın çağını yaşamasından sonra prime time için dra-
ma dışı çözümlere yöneldi kanallar; ama başarılı olamadılar, Acun Ilıcalı format-
ları hariç. Böyle olunca da yapboz tahtasına dönen dizicilik anlayışı gece tekrar-
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larına da damgasını vurdu, gündüz ekranına da. Yaz aylarında program akışları-
na bakıldığında eski / yeni dizilerin tekrarlarına teslim edildiği görülür ekranın. 
Aslında son birkaç yıldır kış aylarında da gündüz ekranının durumu farklı değil. 
Kuşak programların arasında dizi tekrarları ile dolgu bir yayıncılık anlayışına tes-
lim olmuş durumda kanallar.

Magazinin siyasetten spora her tarafı işgal etmesi, her türlü haberin magazin 
kodlarıyla servis edilmesiyle birlikte magazin programları kan kaybetti. Bir dö-
nem isyana sebep olmasından korkulan Televole kod adıyla anılan magazin prog-
ramları prime time’da  yer bulamıyor artık. Hafta sonları sabah ekranında çoluk 
çocuğun çizgi film seyretmek üzere ekran başına geçtiği saatlerde yayınlanıyor, 
çocuklara özel kanalların açılmasının etkisiyle.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere ayrılan kadın kuşak programlarında şar-
kıcılıktan sunuculuğa geçenler irtifa kaybetti, seyircinin ilgisini çekmekte zorlan-
dı. Bir zamanlar reyting rekorları kıran şarkıcıların sunduğu programlar reyting 
listesinde varlık gösteremedi. Değişen, yenilenen içerikleri, şarkıcı oyuncu dışına 
çıkan konukları, ciddi sohbetlerine rağmen Gülben Ergen, Çağla Şikel - Alişan iki-
lisinin programları ilgi görmedi. Kanal D’de bir dönem fırtına gibi esen, her gün 
ekranda olmasının etkisiyle en güvenilir ünlü seçilen Seda Sayan, Beyaz TV’de her 
gün magazine malzeme olacak bir gelişmeye imza atınca Show’a transfer olmayı 
başardı. Gelin, oğul, kaynana üçgeninde tahrik edici sorulara, kazanmak ödül sahi-
bi olmak için taviz veren katılımcılara rağmen beklenen reytingi alamadı. Program 
yayından kaldırıldı, içerik değiştirdi; ama reytingden yana yüzü yine gülmedi.

2014 yılında gündüz ekranının değişmeyen iki galibi vardı; Müge Anlı ve Esra 
Erol. Suçluları yakalama timi olarak görev yapan, geçtiğimiz yıllarda benzer prog-
ramların türemesine sebep olan Müge Anlı, karşısında rakip olmamasının karşılı-
ğını aldı, reyting listesinde ilk onda yer buldu çoğunlukla, yüksek bütçeli dizilere 
kafa tuttu. Flash TV’de başladığı ekran çöpçatanlığını Star ve atv’de devam ettiren, 
geçen yıl Fox’a transfer olan Esra Erol da aynı şekilde evlilik programlarının ek-
randaki tek temsilcisi olmanın sefasını sürdü. Programda evlenen bir çift cinaye-
tin özneleri olarak gazete sayfalarında yer aldığında “Şoktayım” açıklaması yapsa 
da geçen zamanda şoku atlatıp dinamik bir şekilde ekrandaki yerini aldı.

Gündüz Ekranı ve Drama Dışı Dikkat Çekenler

Atv; Müge Anlı ile başladığı günde Anneler ve Kızları isimli yarışma, akşam saat-
lerinde Zahide ile Yetiş Hayata programı ile haber öncesi kuşakta kadın seyirci-
yi ekranda tutmaya çalıştı. Doktorum programı ile tanınan Zahide Yetiş obezleri 
zayıflatmaktan estetik ameliyata kadar çeşitli reality formatlarla yakalayamadı-
ğı reytingi dilenci kılığında Bakırköy meydanında yardım isteyerek aradı. Sezon 
sonu olmasından dolayı yaptığı şovun reytinge yansımasının verimini alamadı 
belki; ama gazete sayfalarına ve haber bültenlerine haber olarak fazlasıyla amacı-
na ulaşmış oldu. Zahide Yetiş yeni sezonda programda evlenerek reyting paneline 
göz kırptı; ama değişen reyting paneli bu tarz şovlara prim vermiyor artık.

Ramazan ayında ulaştığı yüksek reytinglerle ne kadar kazandığı tartışma ko-
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nusu yapılan Nihat Hatipoğlu, Perşembe akşamları Kurtlar Vadisi Pusu sonrası 
yayınlanan programıyla drama ve eğlence dışı bir formatla seyircinin ilgisine maz-
har nadir programlardan.

Yıllardır istikrarlı çizgisini devam ettiren, son yıllarda bilgisiyle kazanan yarış-
macılardan ziyade, ilk beş soruda elenen kariyer sahibi üniversite mezunu katı-
lımcılarıyla dikkat çeken ve haber olan Kim Milyoner Olmak İster, diğer kanalla-
rın yarışma iştahını yeniden kabarttı. Kenan Işık’ın talihsiz bir kaza sonucu beyin 
kanaması geçirmesinden sonra yayına bir süre ara verdi, sonrasında her hafta bir 
başka ünlünün sunumuyla ekrana geldi. Kenan Işık’ın iyileşme sürecinde arkadaş 
hatırına sunmayı kabul eden ünlülerin gösterdiği performansla reyting ivmesini 
arttırdı. Kenan Işık’ın dönmeyeceği kesinleşince bayrağı Selçuk Yöntem devraldı.

Şoray Uzun’un sunumuyla ekrana gelen 7’de 7 atv’nin yeni yarışma progra-
mı olurken;  TRT Akıl Kârı ve Joker, Kanal D Takip ve Canlı Para ile bilgi ya-
rışmalarına yöneldi dizilere alternatif olarak. Eğlenceye yönelik formatlarda atv 
Dur Durabilirsen ile şansını denerken; Ramazan ayında yeni sunucusu İlker Ayrık 
ile ekrana gelen Çarkıfelek yenilenmiş formatı, yarışmacıların öne çıkartılan ha-
yat hikâyeleriyle seyircinin dikkatini çekmeye çalıştı. Adı Çarkıfelekle özdeşle-
şen, dahil olduğu formata format atmakla ünlü Mehmet Ali Erbil Star’da Eyvah 
Düşüyorum ile ara verdiği ekrana dönüş yaptı. Rahat tavırları, belden aşağı esp-
rileri ile seyircinin kızarak, tepki vererek seyrettiği televizyon figürü unvanının 
sahibi olduğunu ispat etti bir kez daha. Galatasaray taraftarının tepkisini çeken 
yorum ile magazin basınında bolca yer buldu, yayın esnasında defalarca annesini 
aramakta sakınca görmedi dikkat çekmek uğruna.

Dizi tekrarlarının egemen olduğu gündüz ekranında Müge Anlı ve Esra Erol 
dışında ses getiren program olmazken, Star’da Melek Baykal Melek, TRT’de Esra 
Harmanda İyi Fikir ile sağlam içerik ve uzman konuklarla polemik kavga olmadan 
da kadınların ilgisini çekecek program yapılabileceğini ispat ettiler.

Prime Time Dizi Trafiği 

“Tutarsa dizimsin tutmazsa çöplüğün” yaklaşımıyla hangi kritere göre ekrana 
gelmesine karar verildiği anlaşılamayan dizilerin kıyımına sahne oldu 2013-2014 
sezonu. Özellikle pahalı prodüksiyonu ile reyting rekorları kırması beklenen dizi-
lerin erken vedasıyla hızlı bir trafik yaşandı.

Bir önceki sezondan devam eden Beni Böyle Sev, Seksenler, Zengin Kız Fakir 
Oğlan, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı, Leyla ile Mecnun, Bir Yastıkta isimli di-
zilerle kendine has bir seyirci kitlesine sahip  olan TRT; yaz aylarına damgasını 
vuran ve gündemi kökünden değiştiren Gezi sürecinden sonra Leyla ile Mecnun ve 
Bir Yastıkta dizilerini bitirdiğini açıklayarak sezonu açınca beklemediği bir tepki 
ile karşılaştı. Bir Yastıkta içerik ve oyuncu değişikliğine giderek Gurbette Aşk adıy-
la Almanya acı vatana taşındı. Vasat bir dizi olan Bir Yastıkta’da yapılan değişiklik 
çok fazla dikkat çekmedi, zaten dizi naftalin kokulu senaryosuyla yenilenmiş gibi 
bir izlenim vermiyordu. Avrupa Birliğine giriş sürecinde bir apartmanda yaşanan-
ların anlatıldığı Avrupa Avrupa’nın 2000’li yılların başında yapılsaydı bir anlamı 
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ve değeri olacağı gibi, Gurbette Aşk da 1980’lerin Türkiye’sine ait bir hikâyeydi. 
Nitekim kötü senaryo, kötü yönetim, kötü oyunculuk birleşince erken final kaçı-
nılmaz oldu.

Sosyal medya halkının ilgisine mazhar olan, yayınlandığı zaman diliminde 
müdavimlerinin sosyal medyada aktif olduğu Leyla ile Mecnun kararı ciddi tep-
kilerle karşılandı. Haziran ayında Eylül’de görüşmek üzere diyerek sezon finali 
yapan dizi, reyting kaygımızı yok diyen TRT yönetimince reyting bahane edile-
rek Eylül ayında hiç yayınlanmadan sona erdirilince, gençlerin tepkisi bir hayli 
sert oldu. Bir daha TRT dizisi izlemeyeceğini söyleyenler oldu aralarında. Leyla 
ile Mecnun ekibi Star TV’de Ben de Özledim adlı yeni dizide buluştu. Reytingleri  
ortalamanın altında olunca özel kanalda ancak 13 bölüm dayanabildiler. Ama bu 
arada Türk dizi tarihinde bir ilke imza atıldı. Final yap(a)madan sona eren Leyla 
ile Mecnun’un finali Ben de Özledim dizisinin senaryosunda “misafir hikâye” ola-
rak yer aldı.

Müdavimlerinin Leyla ile Mecnun tepkisiyle birlikte bir önceki sezondan de-
vam eden dizilerde hikâye ve konu tekrarı yaşanması TRT’nin seyirci kaybetme-
sine sebep oldu.  Komedi dizilerinin arasında bir yıldız gibi parlaması beklenen 
Eski Hikâye, hikâye kuruluşundaki zaaflar yüzünden seyircisiyle iletişim kurmak-
ta zorlandı, ömrü 16 bölüm olabildi ancak. Bir Osmanlı neşesi sloganıyla başlayan 
Osmanlı Tokadı aynı yörüngede devam eden hikâyesinin kurbanı oldu. MİT’in 
gerçek hikâyesi olarak lanse edilen Kızılelma, senaryoda aksaklıklar yaşanmasına 
rağmen yeni sezonda devam kararı verildi; ama düşük reytinglere 28 bölüm daya-
nabildi ancak. Böyle Bitmesin dolu dolu geçen iki yıldan sonra hakkını teslim eden 
bir finale imza attı. Şiiri diziyle buluşturan 7 Güzel Adam ise hiç dizi seyretme-
yen kişileri ekran başına toplamasıyla dikkat çekti. Proje sağlam, fikir orijinaldi. 
Edebiyata damga vurmuş 7 gerçek kişinin hikâyesinin yer aldığı 7 Güzel Adam’ın 
en büyük zaafı ise orijinal fikre rağmen yerli dizi matematiğine yenik düşen bir 
senaryoya sahip olması. Sosyal medya kullanıcısının ifadesiyle söyleyecek olursak 
“şiirli Asmalı Konak” olmaktan vazgeçtiği an seyrine doyum olmaz bir drama çı-
kacak ortaya.

TRT 2014 yılında kamu yayıncılığı ilkelerine uygun bir şekilde en azından gö-
rüntüde reyting kaygısından sıyrılarak mini dizi kategorisinde diziler yapmaya 
başladı. Türk siyasetine damgasını vuran Adnan Kahveci ve Gaffar Okan bölüm-
leriyle başlayan, Cem Uzan’ın hayatının çekildiğini haberlerden takip ettiğimiz 
Tanıklar, senaryosu iyi yazıldığı takdirde başarıyı yakalayacak bir proje. Nitekim 
Adnan Kahveci bölümünde eksiklikler fazlaca olmasına rağmen Gaffar Okan ba-
şarılı bir senaryo ile derdini gayet iyi anlatan bir bölümdü. En Uzun Yüzyıl ve 
Çırağan Baskını ise mini dizi kategorisinin ilk ürünleri idi. Çırağan Baskını; açtığı 
senaryo yarışması ile TV filmleri çekmeye niyetlenen TRT’nin senaryo seçiminde 
dikkatli olması gerektiğinin, hikâye ne kadar gerçek gündeme yakın olsa da se-
naryo sağlam bir felsefe ile yazılmamışsa hiçbir değerinin olmadığının altını çizdi. 
Tarihî de olsa, güncel de olsa hem içerik, hem de teknik açıdan iki farklı senaryo 
danışmanı kullanılması gerektiğini daha önce köşe yazılarımda da hatırlatmama 
rağmen bu vesileyle bir kez daha altını çizmek isterim. Bir dizinin, filmin başarılı 
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olmasının ilk şartı iyi yazılmış bir senaryo, iyi senaryonun ilk şartı da sağlam bir 
felsefesinin olması. Felsefe derken neyi kast ediyorsunuz diye soran, kendilerini 
senarist, yazar diye tanıtanlara henüz verecek cevap bulamadım!

Ekrana gelecek projeye onay verirken seyirci profilini dikkate almayan yöne-
ticiler, beklenen reytinge ulaşamayınca ya reyting panelini ya da projeyi sorumlu 
tutuyorlar. TRT örneğinden de takip edildiği gibi ekrana getirilen projeler seyirci 
profilini direkt etkiliyor. Tercihler ağırlıklı olarak komedi tarzında yapıldığında 
Şubat ve Eski Hikâye’de olduğu gibi dram ağırlıklı diziler seyirciye ulaşmakta zor-
luk çekiyor. Seyirci tektipleştirildikten ya da tek tipmiş gibi  düşünüldükten sonra 
farklı hikâyeler fark edilmiyor, o hikâyelerin alıcısı o kanala karşı kumanda alış-
kanlığını kaybetmiş oluyor.

Başarı = Reyting Formülünde

Başarı Rakip Kanallara Endeksli

Son yıllarda prime time’daki içeriklere bakınca dramların ne kadar izlendiği, 
tercih edildiği hemen fark ediliyor. Her kanal haber sonrası en değerli zamanını 
dramlara ayırmış durumda.

2015’te başarı ligini Acun Ilıcalı’nın TV 8 performansı belirleyecek. Son iki yıl-
daki en büyük değişikliğe imza atan gelişme ise Star TV’nin Doğan grubundan 
Doğuş grubuna geçmesiydi. 2011 yılı sonunda gerçekleşen satış işlemiyle Star TV, 
Show’dan transfer ettiği Muhteşem Yüzyıl, Survivor,  O Ses Türkiye ve Yetenek 
Sizsiniz ile bir anda izlenme oranlarını artırıp en çok seyredilen kanal sıralamasın-
da zirveye çıktı. Show TV ise kaybettiği programların yerine yenisini koyamayınca, 
üstüne TMSF tarafından kanala el konunca yarıştan koptu. Star’ın el değiştirme-
sinden en çok etkilenen bir diğer kanal ise Kanal D oldu. Aynı gruba dahilken; 
Star, Kanal D’nin başarılı olmasını, çok izlenmesini sağlayan bir kanal görünü-
mündeydi. Tutmayan formatlar, seyredilmeyen diziler Star’a kaydırılıyor, Kanal 
D’nin seyirci nezdindeki itibarı muhafaza ediliyordu. Yayından hiç dizi kaldırma-
mış kanal illüzyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Star el değiştirdiği 
zaman bu değişikliğin negatif etkileri ne yönetim ne de seyirci kanadında fazla 
hissedilmedi. Ama 2013-2014 sezonu Kanal D açısından tam bir fiyasko oldu, ba-
şarısızlık örneği olarak geçti tarihe. 2005 yılından beri devam eden grafik yönünü 
aşağı çevirdi ve dizi çöplüğü unvanının sahibi oldu Kanal D.

Yaz sezonunda başlayanlardan Güzel Çirkin’i arşive gönderen Kanal D, Güneşi 
Beklerken’i iyi bir izlenme oranıyla kış sezonuna taşımayı başardı. En pahalı dizi 
etiketiyle reklamı yapılan, kostüme, rejiye yatırım yapan Fatih; senaryo olmadan 
dizi olmaz ilkesini doğrularcasına beklen(mey)en bir şekilde erken veda etmek zo-
runda kaldı. Üzerine büyük umutlarla başlayan, öyküsü eski polis İrfan Şahin’e ait 
olan Kayıp, kanalın yanlış stratejilerinin kurbanı olup seyircisini bıktıracak kadar 
gün ve saat değiştirince Kanal D için beklenen son gelmiş oldu. Bu kanalda dizi 
seyredilmez anlayışına yenik düşen seyircilerin ilgisizliği ile dizilerin hızlı ekran 
macerasında başlama bitme hızına kimse yetişemedi. Kayıp, Fatih, A.Ş.K, Paşa 
Gönlüm, Vicdan, Zeytin Tepesi, Ne Diyosunn, Cinayet, İnadına Yaşamak, Boynu 
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Bükükler. Yıl boyunca köşe yazılarımda altını çizdiğim üzere kanalın yayın politi-
kası neticesi seyircide güvensizlik oluşturması kadar, tercih edilen dizilerde eski 
anlayış senaryoların tercih edilmesi en büyük etkendi. İddialı kadrolarına rağ-
men özellikle A.Ş.K, fragmanından öte gidemedi, İnadına Yaşamak ilk bölümde 
her şeyi anlat sonrasında seyirci nasılsa seyreder anlayışına mağlup oldu. Zeytin 
Tepesi, Vicdan daha önce defalarca anlatılmış temaları yeni bir hikâye diline ter-
cüme edememenin acısını çekti. Oyunculuklar, fanların sosyal medya isyanı ve 
desteği reytinglere etki edemedi. Bir önceki yılı reyting listesinin zirvesinde kapa-
tan Yalan Dünya ve İntikam’ın izlenme oranlarına da yansıdı kanalın seyredilme 
oranlarındaki düşüş. Amerikan versiyonu devam eden İntikam (Revenge) oriji-
nalinden önce final yaparak bir ilke attı. Sezon sonuna doğru kanalın yüzünü gül-
düren iki proje Küçük Ağa ve Ankara’nın Dikmeni yayın politikasının tamamen 
değişmesine giden yolu açtı. Hikâyenin özgünlüğüne, karakterlerin derinliğine, 
senaryonun kalitesine göre değil, ne reyting alır anlayışına göre dizi tercihi ya-
pıldığından bahsi geçen iki dizi genel izleyici kategorisinde başarılı olunca, kanal 
yönetiminden C-D grubuna hitap eden projeler, diziler hazırlayın talimatı geldiği 
yansıdı medyaya. Reklam veren, sosyo ekonomik durumu yüksek, AB grubunu 
tercih eder hükmünü yıkarcasına, AB grubunda seyircisi bol olan Yalan Dünya 
dahi genel seyirci için içerik değişikliğine gitti.

2014 Uyarlamaların Öne Çıktığı Bir Yıl Oldu

2014 yılında uyarlamalar tekrar gündeme geldi. Roman uyarlamalarının yanında 
Kore dizileri, Hollywood  uyarlamaları da beyaz camdaki yerini aldı. Jeneriklerinde 
esinlenme ya da uyarlama şeklinde herhangi bir ibarenin yer almadığı diziler ise 
hikâyelerinin başlangıç noktasını yabancı filmlerden esinlemekte sakınca görme-
di. Televizyondaki manzaraya bakıp anlatılacak, yazılacak hikâyenin tükendiğine 
inanmak zor! Sektörün topluca uyarlama / esinlenmeyi tercih etmesinin sebebi 
yürünmüş yolda yürümenin riski düşürdüğüne duyulan inanç. Önceki yıl peş peşe 
Türkan Şoray - Kadir İnanır filmlerinin dizileştirilmesinin ardından bu furyayı 
başka türlü izah etmek oldukça güç.

TRT döneminde zamanın ve romanın ruhuna uygun, özüne sadık kalınarak 
dizileştirilenlerden Fatih Harbiye ve Bugünün Saraylısı yeni versiyonda hikâyeyi 
günümüze taşıyarak modernize etti. Çalıkuşu ise hikâyeyi modernize etmek yerine 
geçmişi modernize etmeyi tercih etti.

Kâğıt üstünde yılın ilgi çekmesi beklenen dizilerinden biriydi Çalıkuşu. Bu al-
gının oluşmasının sebebi Çalıkuşu’nun çok okunan ve çok sevilen, klâsikleşmiş 
bir roman olmasının yanında, son yıllarda çok izlenen edebiyat uyarlamalarına ev 
sahipliği yapan Kanal D’de yayınlanmasıydı.  Yaprak Dökümü ile başlayan Aşk-ı 
Memnu ile devam eden uyarlamaların ulaştığı izlenme oranları diğer kanallara da 
cazip gelmiş; ama arzu edilen izlenme oranını yakalayamayınca ekran ömürleri 
kısa olmuştu.

Çalıkuşu’nun başını çektiği son uyarlamalarla -bazıları esinlenme dese de- 
klâsik eserlere suikast geçidine sahne oldu ekran. Esinlenme bir eserden ilham 
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alarak yepyeni bir üretimde bulunmaktır. Romanın adını kullanmak karakterlerin 
isimlerini muhafaza etmek; ama romanı bambaşka bir düzleme taşımak esinlen-
me değil. Dönem dizisi olarak çekilen Çalıkuşu, romandan apayrı bir dünya kur-
du, günümüze taşınan Fatih Harbiye’nin romanla uzaktan yakından alâkası yok. 
Ekranın bildik aşk üçgenlerinden biri anlatılan. Üstüne, Bugünün Saraylısı dizi 
klişelerine teslim bir esinlenme formülüyle gelince ekrana, bir sezon için fazla gel-
di bu kadar farklı rüzgârlar eşliğinde esinlenme.

Fox’ta başlayan yayın günü ve saatinden dolayı oldukça iyi bir izlenme ora-
nı yakalayan, ara transferde Show TV’ye geçerek bir süre daha seyirci kanadında 
cazibesini muhafaza eden Fatih Harbiye, romana uzak düşen hikâyesinin ilerle-
me kaydetmemesinin de etkisiyle gözden düşmeye başladı. Tabii bunda TMSF’ye 
geçti, iade edildi, tekrar el konuldu haberleri eşliğinde kanalın finans problemi 
yaşamasının da etkisi büyüktü. Yeni proje üretmek yerine Fatih Harbiye yanın-
da Star’dan Dila Hanım,  atv’den Benim İçin Üzülme gibi dizileri transfer eden; 
ama umduğunu bulamayıp final kararı alan Show, özellikle Dila Hanım hakkında 
birkaç defa fikir değiştirmesiyle dikkat çekti ki yeni projeler de seyredilmeme re-
koru kırarak çekildi ekrandan. Altındağlı gibi hatalı tercihler, biraz şans verilse 
belki seyircisini bulabilecek Her Sevda Bir Veda, final yapmadan ekrandan çekilen 
Adını Kalbime Yazdım gibi dizilerin yanında Bir Karadeniz hikâyesi olarak ekrana 
gelen Sevdaluk da uzun soluklu olamadı. Her Şey Yolunda Merkez, Firuze, Bebek 
İşi, Aşk Emek İster, Analı Oğullu, Mihrap Yerinde, uyarlama nasıl yapılmamalının 
örneği Aşk Ekmek Hayaller Show’un dizi arşivini zenginleştirdi. Sezon bitmesine 
haftalar kala seyircisi bol diziler final yaparken stratejik bir zamanlama hatasıyla 
yayınlanan, Çerkezlerin hikâyesini anlatacağını vaat eden Ağlatan Dans ise ka-
lıplaşmış bir hikâye anlatınca altıncı bölümünde sezon finali diyerek ayrıldı ek-
randan; ama devam etmeyeceği açıklandı. Yaz aylarında yayına giren Otel Divane 
seyirci alışkanlığını kaybeden kanalın bir başka fiyaskosu olarak hızlıca çekildi 
ekrandan.  2014 yılını zor geçiren Show, 2015 yılında ya küllerinden yerinden do-
ğacak ya da yarıştan tamamen kopacak.

Show TV’nin Saklı Kalan hikâyesi dizi sektörünün ve televizyon yayıncılığının 
içinde bulunduğu durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 

Senaryodaki defolara yanlış gün ve saat tercihi eklenince sezonun seyredilme-
me rekorunu kıran, ilk bölüm sonrası ekrandan çekilen, aylar sonra revize edilmiş 
senaryosuyla tekrar şansını deneyen; ama makus talihini yenemeyen Saklı Kalan, 
zengin hayatlara, lükse bel bağlamanın dramalar için yeterli olmayacağını ispat 
edercesine arşive gitti. Seyircinin geliştiği, beklentilerinin değiştiği görmezden ge-
linince, trend takibi neticesi hikâyeler tekrara düştü, içerik, anlatım şekli aynen 
muhafaza edilince de beklenen son erken geldi.

Görsel olarak ciddi bir atılım yapan sektörde yüksek bütçeli projeler seyircinin 
değil ilgisini çekmek algısına dahi giremedi. Bir sinema filmi kadar kaliteli olduğu 
iddiasında başlayan Saklı Kalan tek bölüm yayınlanabildi sadece. Çok zorlu bir 
günde başladı ekran macerası; ama daha önce Perşembe günü yayınlanan hiçbir 
dizi Saklı Kalan kadar ilk yüze girmekte zorlanmadı. Fragmanı yayınlanmasına 
rağmen ikinci bölümü yayınlanmadı, aylar sonra senaryonun revize edildiği habe-
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ri geldi. Ülkenin en büyük maden şirketlerinden Cevher Holding vardı hikâyenin 
merkezinde. Ekip o kadar iddialı röportajlar verdi ki reyting rekorları kıracakla-
rından eminlerdi. Seyirci zengin ailenin nasıl yaşadığını en ince ayrıntısına kadar 
görecek ifadesiyle ekrandaki diğer holding merkezli dizileri yetersiz bulduklarını 
söylediler bir bakıma. Nitekim ilk bölüm hiçbir masraftan kaçınılmamış görsel bir 
ziyafet için tüm imkânlar kullanılmıştı. Arabalar, özel uçaklar, lüksün her türlüsü. 
Lüks ve görsellik seyirci hikâyenin içine girdiğinde bir mana kazanıyor. Hikâyenin 
önüne geçtiğinde ise maalesef etkisi negatif oluyor. Ortadoğu’nun talep ettiği lüks 
hayata göz kırpan Saklı Kalan, aylar sonra revize edilmiş hâliyle görücüye çıktı; 
ama netice değişmedi. İlk bölümün izlenmeme sebebi aranırken ya sorulan so-
rular yanlıştı ya da verilen cevaplar. Dizi ekibi yapılan hatayı tespit etmek yerine 
halk anlamadı savunusunun arkasına gizlenmeyi tercih etmişti. Senaryo halkın 
anlayacağı “seviye”ye indirilirken, zengin fakir aşkının üç farklı versiyonu çıkmıştı 
ortaya.

Mahalle Dizilerine Dönüş Başarısızlıkla Sonuçlandı

Televizyonların yayıncılık anlayışı yerli dizilere endekslenmesinden bu yana dizi 
tutturmakta zorlanan yöneticilerin ilk başvuru kaynağı mazi. Çok seyredilmiş ve 
sevilmiş diziler deyince ise akla ilk gelen mahalle dizileri. Perihan Abla, Mahallenin 
Muhtarları, Süper Baba örneğinden hareketle hadi mahalle dizisi yapalım fikri atı-
lıyor ortaya, yapımcıya sipariş veriliyor. Kötülüğün ve kötü karakterlerin olmadı-
ğı, samimi komşuluk ilişkilerinin öne çıktığı masum hikâyelerin yer aldığı mahalle 
dizilerinin, günümüz şartlarına uygun olmayacağı düşünülünce, entrikasız dizi mi 
olur anlayışı galip gelince, seyircinin ilgi alanına giremedi yeni mahalle dizileri.

Değişen mahalle ile muhafaza edilen mahalle hayatının karışımından oluştu-
rulan yeni mahalle konsepti kafa karıştırıcı bir etki yaptı. İddialı kadrosuna, fan 
desteğine rağmen kısa ömürlü olan Kanal D’nin Vicdan’ı bir taraftan birlik bera-
berliğin devam ettiği mahalle hayatını anlatma gayretindeydi, diğer taraftan ise 
değişen mahalle hayatını. Mahalleler bildiğimiz mahalle değildi, gençler bildiğimiz 
gençler değil! Birlik ve beraberliği anlatmak adına kaza geçiren genci ve annesini 
yalnız bırakmayan mahalleli, ikinci bölümün tamamını hastanenin kafeteryasın-
da geçirince gerçeklik duygusuna yenik düştü. Çünkü görünürdeki amaç mahalle 
birliği iken gizli amaç eski âşıklar Keriman ve Yunus’un ne zaman karşılaşacağına 
dairdi. Birlik, beraberlik, yardımlaşma temalarının yerini, her türlü kötülük en 
yakından gelire bırakması ve mahalle kötülüklerin yurdudura  evrilmesiyle birlik-
te dizi birkaç bölüm sürebildi sadece. Yine aynı kanalın mahalle konsepti üzerine 
inşa edilen komedi dizisi Paşa Gönlüm rakip iki ailenin yaşlı adamın mirası üze-
rine konmasını merkeze alınca, mahalle entrika yuvasına çevrilince ilgi görmedi. 
Son yıllarda senaryolarda baskın olarak kullanılan temalar mahalle dizisi adı al-
tında kullanıldı. Mahalle bir zihniyet, bir anlayıştan ziyade, çekim mekânı olarak 
kullanılmak üzere tercih edildi ki en tipik özelliği TRT’nin Gönül Hırsızı’ydı. Yıllar 
sonra ekrana gelen Yasemin Yalçın, Mihrap Yerinde ile mahalle, parodi ikilisinden 
umduğunu bulamadı.
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Dizi Çöplüğünden Star Galip Çıktı

Pek çok yerde mahalle dizisi olarak geçen Star’ın Aramızda Kalsın’ı ise mahalleden 
ziyade, aile dizisi kategorisine uygun bir dizi. Acun Ilıcalı formatları ve Muhteşem 
Yüzyıl harici Star’ın yeni yönetiminin başarı hanesine yazılan bir dizi. Sıkıntılı bir 
kuruluş hikâyesine sahip olsa da, zaman zaman senaryo sıkıntıya girse de Binnur 
Kaya - Uğur Yücel ikilisinin samimi oyunculuğuyla komedi dizileri arasından sıy-
rılmayı başardı.

Uyarlamalar arasında reyting anlamında değerlendirilince sezonun en başarılı 
dizisi olarak Med Cezir öne çıktı. Senaryosu sıkıntılı bir tekrar sürecine giren Dila 
Hanım ve yaz dizisi Benim Hâlâ Umudum Var’ı yayından kaldırma kararı verdiği 
an, aynı yapımcıya ait her iki dizinin de Show TV’ye transfer olması Star’ın ya-
yından dizi kaldıran kanal imajından korudu. Leyla ile Mecnun ekibinin TRT’den 
olaylı ayrılışının ardından esen sosyal medya rüzgârıyla bir araya geldiği Ben de 
Özledim aşağı yukarı Leyla ile Mecnun kadar reyting almasına rağmen 13. bölüm-
de final yapmak durumunda kaldı.

Star yönetimi farklı mizah anlayışına sahip Kardeş Payı’nı seyirciyle buluştu-
rarak gençlerin gönlünü fethetmeyi başardı. Tercih ettiği, onay verdiği projelerle 
diğer kanallara nazaran daha çok gençleri hedeflemesi gelecek adına umut vaat 
ediyor. İnancım odur ki hedeflenen seyirci kitlesi programların içeriğine de, di-
zilerin senaryosuna da etki edecektir uzun vadede. Ama Star’ın canını sıkan Kurt 
Seyit ve Şura dizisi oldu. Kurt Seyit’in başarılı olması yönetimin istediği neticeyi 
alması, yönetim anlayışlarında egemen olan Star sisteminin çalışması bakımın-
dan önemliydi. Kıvanç Tatlıtuğ’u futbol kavramıyla ifade edecek olursak Star 
renklerine bağlamış, sonra oyuncuya uygun proje arayışına girilmişti. Nermin 
Bezmen’in romanından uyarlanan dizi ile yeni bir kahraman jön yaratma girişimi 
senaryonun kısır bir çizgide ilerlemesinden dolayı kanalın elinde patladı. Yüksek 
maliyet düşük reytinglerle zarar edilmesine rağmen dizi sonlandırılmadı. Yurt dışı 
satışları iyi giden dizinin iç piyasada seyir oranını artırmak için özel çaba sarf edi-
lirken Arap sermayesi ile birlikte Meryem Uzerli’nin yine Star tarafından transfer 
edildiği duyuruldu kamuoyuna.

Düşen reytinglerin sebebini bulup soruna neşter vurmak yerine, Ortadoğu coğ-
rafyasında reytingi yüksek popüler oyuncular üzerine inşa edilen projeler yapa-
rak zararı minimize etmeye, kâr etmeye çalışacak gözüküyor televizyon kanalları. 
Doğuş grubuna geçtiğinden bu yana en ciddi sınavını 2015 yılında verecek Star 
TV. Tamamen kendi anlayışlarıyla, karar verdikleri yeni projeleriyle.

atv 2014 yılını rakiplerine nazaran daha sakin geçirdi. Yaz aylarında ekra-
na sürdüğü Aldırma Gönül ve Yüksek Giriş’i sessiz sedasız kaldırdı yayından, 
Doksanlar’ı ise bir umutla taşıdı kış ekranına. Zorlu Çarşamba akşamında bazı 
haftalar alternatif olmayı başaran Doksanlar, akmayan hikâyesinin kurbanı oldu. 
Bir önceki yıldan devam eden dizilerine umut bağlayan atv, Karadayı ile Pazartesi, 
Kurtlar Vadisi Pusu ile Perşembe gününü rahat geçirirken, Salı günü Kaçak ile 
yüksek olmasa da kemik bir seyirciye ulaşmayı başardı. Fiyakalı bir izlenme oranı 
yakalayan, yapımcılarda ben de bu tarz diziler mi yapmak zorundayım endişesi 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 281

yaşatan Huzur Sokağı ise haftadan haftaya seyircisini kaybederek devam etti ya-
yın hayatına. Sürekli değiştirilen senaryo ekipleri neticesi entrika yumağı hâline 
gelen senaryo muhafazakâr seyirciyi ekran başından uzaklaştırdı. Huzur Sokağı 
çok seyredilen dizi formülüne hapsedilen roman olmaktan kurtulamadı. Huzur 
Sokağı’nın final yapmasından sonra yerine gelen Fatma Aliye Hanım’ın Muhadarat 
isimli romanından esinlenen Yasak da yanlış bir esinlenmenin, yanlış bir formü-
lasyonun eseri oldu. Osmanlı’da bir konakta yaşananlar alt başlığıyla yasak bir 
aşkı merkeze alan Yasak, senaryo hatalı olduğu takdirde yatırım ve harcamanın, 
pahalı görüntünün hiçbir değerinin olmadığını ispat ederek ilgi görmedi. Yasak, 
yeni Aşk-ı Memnu olarak dizileştirilmese idi, romana sadık kalınsa idi şansı yük-
sek bir proje olabilirdi. Romanların özüne dokunulmasa, yazarın ana fikri deforme 
edilmese değişik hikâyeleri izlemek mümkün olacak ekranda. Ama çok seyredilen 
dizi formülü, reyting alma yolları gibi yanlış ezberler baştan sonunu hazırlıyor di-
zilerin. Ama yanlışı tespit etmek yerine yeni bir yanlışa yelken açılıyor hızla.

Erkek hemşirenin, ailesi, hastalar ve hastane patronu kayınpederi ile macera-
larını anlatmaya soyunan Cesur Hemşire istediği yankıyı uyandıramayınca, daha 
doğrusu hikâye çalışmayınca, dokuzuncu bölümde, her şey rüyaymış, aslında 
hikâye öyle değil böyleydi diyerek içerik değişikliğine gitti; ama seyirci tarafından 
diziye çoktan geçmiş olsun, yeni projelerde görüşmek üzere mesajı iletilmişti.

Adnan Menderes’in siyasi hayatını ve 27 Mayıs darbe sürecini yasak aşk tema-
sını merkeze alarak anlatmaya niyetlenen Ben Onu Çok Sevdim de hayal kırıklığı 
yaşattı atv’ye. Dizi her ne kadar 13 bölüm sürse de yılın izlenmeme rekorunu kıran 
dizilerinden oldu. Hatasız Kul Olmaz ise hem kanala, hem yapımcı Osman Sınav’a 
hayal kırıklığı yaşattı. Yerli dizilerin mahalle algısında hissedilen problem kasaba 
algısında da fazlasıyla hissedildi. Kanal D’nin uyarlama dizisi Zeytin Tepesi’nden 
sonra Mustafa Kutlu’nun romanından uyarlanan Hatasız Kul Olmaz da bu algı-
ya yenik düştü. Kirli ilişkiler ağında, bir cinayet üzerinden şekillenen,  birbirine 
bağlı hayatları anlatan Zeytin Tepesi de tıpkı Hatasız Kul Olmaz’da olduğu gibi 
ne anlattığının ve neden anlattığının tam olarak farkında değildi. Senaryo inşa 
aşamasında yaşanan bu tereddüt seyirciyi ilk sahneden itibaren etkisi altına aldı.

Kasaba adı altında anlatılan hikâyelerin ne gerçeklerle ve gerçeklikle ilgisi var 
ne de bizim hayatımızla. Şehirde geçen hikâyelerde büyük şehrin kaosundan dola-
yı anlatılan hikâyeler acaba mı eşliğinde de olsa seyredilirken, söz konusu kasaba 
olduğunda daha kolay reddediyor seyirci. Küçük kasabanın büyük sırları, kirli iliş-
kiler ağı, aksiyon ve komedi ile süslense de kabul görmekte zorlanıyor. Bir kasa-
ba hikâyesi anlatmak üzere yola çıkılan hikâyede marjinal karakterlerin ağırlıkta 
olduğu sıra dışı olaylar kasaba algısının çok uzağına düşüyor. Osman Sınav’ın iki 
yıldır üzerinde çalıştığı, şimdiye kadar çektiğim en iyi senaryo dediği, 20’den fazla 
karakterin olmasıyla övündüğü Hatasız Kul Olmaz’ın ömrü uzun olmadı, beşinci 
bölüm itibariyle düşük reytinglerden dolayı yayından kaldırıldı. Kaliteden anla-
mayan reyting paneline çıkartıldı fatura! Seyir zevki fena olmayan, kaliteden ve 
senaryodan hasbelkader anlayan birisi olarak ilk bölümü seyretmekte zorlandı-
ğımı itiraf etmeliyim. Tanıtımlarını Kuran-ı Kerim’i referans alarak “Enam sure-
si der ki” diyerek yapması önyargımı kavileştirmişti ekran başına geçerken. İlk 
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bölüm sonunda zihnimden geçen soru şuydu: O tanıtımla anlatılan hikâyenin ne 
alâkası var! Hoş ortada anlatılan bir hikâye de yoktu ilk bölüm itibariyle.

Yaz aylarında ekrana gelen, türbanı normalleştirelim derken yalanı meş-
rulaştıran Diğer Yarım da aynı şekilde muhafazakâr olduğu iddia edilen içeri-
ğine rağmen muhafazakâr seyirci kanadından ilgi görmedi. Sorsanız Türkiye 
muhafazakârlaşıyor denmekte; ama ekrana sürülen muhafazakâr temalı diziler 
ilgi görmemekte. Bu da bize göstermekte ki ne Türkiye muhafazakârlaşıyor ne de 
muhafazakâr olduğu iddia edilen diziler muhafazakâr. Muhafazakârlık bir kabuk 
sadece, özünü kaybetmiş; ama kaybettiğinin bilincinde de olunmayan bir kabuk. 
Öyle olmasaydı Diğer Yarım’ın senaristi bu bir hidayet hikâyesi değil, Esma içi-
mizden biri, hepimiz gibi annesine yalan söylüyor gibi bir cümle kurmazdı!

İsminden ve karakterlerin isminden başka romanla uzaktan yakından alâkası 
olmayan Bugünün Saraylısı entrika, şiddet, intikam sarmalıyla ekranda tutun-
maya çalıştı. Bazılarına göre bu üç tema aşk temasıyla birleşince kadın draması 
denilen bir tür çıkıyor ortaya ve yemek yaparken, çocuklarla ilgilenirken seyredi-
liyor.  Yerli dizi sektöründen uzak olmasını temenni ettiğimiz bu yorumlar yerini 
senaryo, hikâye odaklı eleştirilere, değerlendirme yazılarına bıraktığında sektörün 
çehresi değişecek. 

Ne acı ki koca bir yılı değerlendirdiğimiz yazıya yayından kalkan, ömrü kısa 
süren diziler damgasını vurdu. Ekranda kalan dizilerin de, reyting gerekçesiyle 
yayından kaldırılanların da yoktu birbirinden farkı: Kısır döngü hayatlar, aynı te-
malar…

Fanların Sosyal Medya Savaşı

Twitter’ın popülerleşmesinden sonra kullanım yaşının düşmesinin de etkisiyle dizi 
çiftleri / fanları oluştu. Karakterlerin isimlerinin ilk hecelerinin bir araya getiril-
mesi ile yeni bir isim veriliyor dizi çiftlerine. Zeyker ve Akmel (Güneşi Beklerken); 
Nermac (Fatih Harbiye); Serden (Merhamet); Yamira (Medcezir).

Vicdan’ın erken final yapmasının ardından twitter, dizinin hayranlarının tep-
kisiyle doldu taştı ve Vicdan hashtagi TT (Trend Topic) oldu. Dakika bazında atı-
lan tweetlerin yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Vicdan’severler sevdikleri dizinin 
bitmemesi için seslerini duyurabilme savaşı verdiler.

Sosyal medya desteğini en fazla hisseden; ama zamanla bu desteğin dezavan-
tajını yaşayan kanal Fox oldu. Bir Aşk Hikâyesi, Sana Bir Sır Vereceğim fanları, 
dizilerinin yayından kalkmaması için büyük mücadele verdi. Fanların sarf ettiği 
eforun reytinglere yansımasını umut eden Fox yönetimi dizileri uzattı; ama bek-
lenen reyting gelmeyince final kararı verildi.  Kendilerinde güç addeden, dizilerini 
ekranda tutmayı başardıklarına inanan fanların tepkisi çok sert oldu, bir daha Fox 
dizisi izlemeyeceklerini ifade ettiler.

Fatih Harbiye Fox’ta başladığı yayın hayatını Show’a transfer olarak sürdürse 
de hem kanal değiştirmenin negatif etkisi, hem de hikâyenin ilerlememesinden 
dolayı bir süre sonra ciddi bir seyirci kaybına uğradı. Fox ise Cuma akşamlarına 
damga vuran, seyirci sayısını her geçen gün artıran, transfer döneminde yüksek 
ücret teklif edilen Karagül ile dizi liginde ben de varım dedi. Gündüz ekranında 
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Esra Erol’la ve günlük dizilerle tutunan kanal O Hayat Benim’le rahat bir nefes 
alırken rakip kanallardan transfer ettiği dizilerden umduğunu bulamadı. Görüş 
Günü Kadınları, Oliver Twist uyarlaması Düşler ve Umutlar, gençlik dizisi Not 
Defteri, Asayiş Berkemal, Babam Sınıfta Kaldı ile hayal kırıklığı yaşayan, bir türlü 
beklediği sıçramayı yapamayan Fox, yaz aylarında ekrana sürdüğü romantik ko-
medi ağırlıklı Kiraz Mevsimi ve Kocamın Ailesi ile yeni sezona yatırım yaptı.

Reyting Tartışmaları Işığında Çöken Efsaneler

Çok seyredilen kanal sıralamasının değişmesi, son yıllarda açık farkla çok seyredi-
len kanal olmayı başaran Kanal D’nin ikinciliğe, bazı aylarda üçüncülüğe düşmesi 
sonucu, bağlı olduğu grubun medyasında reyting panelinin değiştiği ve doğru öl-
çüm yapılamadığına dair tartışmalar yapıldı. Oysa mesele sadece değişen reyting 
paneli değildi. Zaman içinde seyircinin zevkleri, beklentileri değişmiş ve gelişmiş-
ti. Bu gelişmeye ayak uyduramayan senaryolar kısır döngüde, dar bir çerçeveye 
sıkışıp kaldığından seyircinin görüş alanına girmekte zorlanıyordu.

Seyircinin ilgisini çekmeyen dizilerin ortak özelliği bakış açısına yenilik ilâve 
edememeleri, eski formülasyona sıkışıp kalmaları. İlk bölümde bütün malzemeyi 
ortaya dök devamında nasılsa seyirci izler düşüncesi iflâs etti ki son örneklerini 
bu sezon gördük.  Seyrede seyrede profesyonelleşen, uzmanlaşan seyirci bütün 
hikâyenin çerçevesi ilk bölümden çizilince devamını çok rahatlıkla tahmin edebi-
liyor artık.

Kadın seyirci şatafattan hoşlanır, lüksü görünce ekrana kilitlenir efsanesi de 
çöktü. Yoksul kızın zengin hayata geçişine ümit bağlayan Firuze; hikâye anlatmak-
tan ziyade, zengin hayatla göz boyamaya kalkan aşırı lüksün altında kalan Saklı 
Kalan fark edilmedi bile seyirci tarafından.

Televizyon kanalı yöneticileri tarafından hikâye nasıl, senaryo nerelere gidecek 
sorularından önce başrol oyuncuları kim sorusunun sorulması, kanalların reytin-
gi yüksek oyuncuları “renklerine” bağlama ısrarı, sektörde yaşanan krizin büyü-
yeceğine işaret. Geçmişteki tecrübelerden ders alınmaması, özellikle 2013-2014 
sezonunda reytinginin yüksek olduğuna inanılan oyunculara yapılan projelerin 
kanalların elinde patlaması, bu anlayışın yakın zamanda krize dönüşeceğinin gös-
tergesi. Sanem Çelik ve Oktay Kaynarca’nın reytingi üzerine inşa edilen İnadına 
Yaşamak, eleştiri oklarının hedefi hâline getirilen yeni reyting paneline rağmen iz-
lenme oranı açısından çok iyi bir başlangıç yaptı. Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Aslı 
Tandoğan’lı A.Ş.K ilk bölüm için oldukça iyi bir reyting yakaladı. Yıllardır ekranda 
olmayan Ahu Türkpençe ve Timuçin Esen’li Vicdan aynı şekilde.  Bu üç dizinin de 
hikâyesi seyirciye gelecek vaat etseydi ilerleyen bölümlerde fısıltı gazetesinin de 
devreye girmesiyle yeni seyirciler gelirdi ekran başına. Ama tam aksi gerçekleşti, 
yeni dizi var dediler geldik diyen seyirci de günden güne ayrıldı ekran başından.

Sürelerin kısalması gündeme geldiğinde bu reklam bütçeleriyle mümkün de-
ğil, tezi ortaya atılıyor, maliyetlerin yüksekliğinden dem vuruluyor. Süre kısalma-
sından kasıt mevcut senaryo anlayışının yıkılıp yeniden inşa edilmesi. Denendi 
ama tutmadı diye verilen örnekler, mevcut anlayışla yazılan senaryoların ikiye üçe 
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bölünmesiyle yapılıyor ki tutmama sebebi bu. Sürelerin uzamasına paralel beş altı 
başrol oyunculu projelere geçiş yaşandı. Ekrandaki dizilerin oyuncu kadrosuna 
bakılırsa kadroların ne kadar genişlediği görülür. Bu genişleme hikâyelerin yatay 
yönde hareket etmesine sebep oldu. 

Karakter sayısı azalacak, başrol sayısı düşecek, senaryonun dili, matematiği 
tamamen değişecek süreler kısalırken. Bir hırs uğruna daha çok kazanmak uğru-
na girilen bu yoldan çıkmayı göze alan kanal, sağlam hikâyelerle sektörün önünü 
açabilir.

Ne zaman başladı ne zaman bitti hızına yetişilemeyen dizi sektöründe reyting 
gerekçesiyle sona eren dizi listesi uzunca. 2014 yılında 48 dizi final yaparak sona 
erdi, yeni dizilerden 25’i ise reyting kurbanı oldu. Yönetim katında yeni reyting 
paneli kaliteden anlamıyor yorumu kabul görse de ters mühendislik neticesi iz-
lenme oranı yüksek dizilere formül yazılıp, yazılan “sahte” formül uygulandıkça 
dizilerin içi boşaldı. Söz konusu formül, dizileri hikâyeden, gerçeklikten uzağa dü-
şürürken kalite illüzyonu yaşanmasına sebep rüya kadrolara umut bağlandı.

Diziler

Yaşadığımız Değerler Krizinin Sebebi Değil, Sonucu

Diziler üzerine yazdığım yazılardan sonra, “bizi değerlerimizden kopardılar”, 
“dizilerde bizi bize yanlış anlatıyorlar” yorumları geliyor okuyuculardan ağırlıklı 
olarak. Değerler krizi yaşadığımız bir vakıa; ama diziler bu sürecin sebebi değil, 
sonucu. Yaşarken fark etmediğimiz bu süreçten etkilenen, sadece tüketim tarafın-
da yer alan seyirciler değil, üretim tarafındaki yapımcılar, özellikle de senaristler. 
Roman, yabancı dizi uyarlaması, Yeşilçam esintili senaryoların hepsinde bariz bir 
şekilde görülüyor sürecin etkileri.

Bana Önermeni Söyle

Televizyon söz konusu olduğunda başarı kriteri çoğu zaman tek başına izlenme 
oranı kabul edilir. Tartışma, yarışma, haber programı, dizi, hangisi olursa olsun 
değişmez  ölçü birimi reytingdir. Her ne kadar son yıllarda sosyal medya rüzgârı 
başarı kriteri olarak kabul ediliyor gibi gözükse de reyting, kârlılıkla doğru orantılı 
olduğundan tamam mı devam mı kararlarında tek söz sahibidir.

Kanalın kendi ölçüleri içinde seyredilme oranını yakalayamayanlar reytingin 
keskin kılıcına maruz kalırken, ekran yolculuğu devam edenler, hatırı sayılır iz-
lenme oranını yakalayanlar diğerleri tarafından taklit edilmeye başlar. Senaryoya, 
hikâyeye uygunluğuna bakılmaksızın konu transferi yapılır bir diziden diğerine. 
Aynı konuyu merkeze alsalar da dizilerin birbirine benzemesi uzak bir ihtimaldir. 
Çünkü bir diziyi diğerlerinden ayıran konusu değil, teması, önermesi ve dramatik 
yapısıdır.

Ahlâki sav olarak adlandırılan tema, öykünün beynidir. Sanat eserinin mer-
kezinde yer alan duygu ve düşünce demektir. Konu ve ana fikir ile karıştırılsa da 
tema, konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır. Bir eserin konusu ölüm 
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ise ölüm karşısında duyulan hüzün temasıdır. Ölüm karşısında duyulan çaresizlik 
dediğimizde konu ölüm olmasına rağmen tema değişir.

Tema, eseri kaleme alan kişinin o konuya bakış açısıdır, yorumlama gücünün 
bir göstergesi. Yazma amacı doğrudan tema ile ilgilidir. Bir eserin değerini konusu 
değil, teması belirler. Tek tema üzerinden ilerlemez hikâyeler, ikinci ve üçüncü 
derecedeki temalar ana temayı besler. İyi öykülerde tema geniş ölçüde gizlidir, 
izleyicinin aklında büyür ve en sonunda da onları etkiler. Bir öykünün nasihat 
verme meraklısı veya çok ahlâklı görünmesinin tek ve en büyük sebebi ahlâki sav 
ve olay örgüsü arasındaki dengesizliktir.

Önerme, öykünün tamamının tek bir cümleye indirgenmiş hâli, ilham, baş-
ka bir ifadeyle yazarın hapishanesidir. Kabul edilen ya da reddedilen iddiadır. 
Önermede başarısız olunduğunda geriye sadece olay örgüsü kalır ki olay örgüsü 
tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bir benzetme yapmak gerekirse önerme binanın 
temelidir. Binanın temeli sağlam değilse üzerine yapılan katların sağlam olması 
imkân ve ihtimal  dahilinde değildir. Karakterler mükemmel bir şekilde yazılsa, 
olay örgüsü usta işi, diyaloglar dâhiyane olsa da önerme zayıfsa öykü ölü doğar ve 
kurtulma şansı yoktur.

Televizyonun Altın Çağı

Televizyonun altın çağını yaşadığını kabul eden Amerika’da son yıllarda sinema-
dan televizyona geçen senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncuların sayısında ciddi 
bir artış görülüyor. Zaman sınırlaması olmadan derdini anlatmak için en uygun 
mecra olarak kabul eden dizilere bizdekinin aksine yeterli özen gösteriliyor ve 
hakkı teslim edilerek değer veriliyor. Spor programları dışında her türlü format 
ve program kan kaybederken orijinal bir fikir ve sağlam bir önerme üzerine inşa 
edilen diziler bir yıldız misali parlıyor.

2000’li yılların başında çok seyredilen, zaman zaman yine seyircinin ilgisini 
çeken reality şovların en belirgin özelliği arkası yarın anlayışı ve şimdi ne olacak 
merakıyla devamlılık arz eden pembe dizi kodlarıyla kurgulanmasıydı.

1960’lı yıllarda başlayarak 40 yıl boyunca Amerikan televizyonları üzerine 
araştırma yapan George Gerbner’in ekme teorisine göre televizyon kültürü oluş-
turmada ve değiştirmede en etkili medya aracı. Televizyon dünyasının hakikatleri 
oldukça iyi öğrenilir. İzleyicilerin televizyonda gördükleriyle ilgili inanışların veya 
gerçek ile kurgu arasında yaptıkları ayrımın ifade edilmesi de durumu değiştirmez. 
Televizyondan öğrenilen durmadan tekrarlanan dersler, çocukluktan başlayarak 
daha geniş bir dünya görüşünün temellerini oluşturur. Televizyon bu konumda 
genel değerlerin, ideolojilerin, perspektiflerin, özel varsayımların, inanış ve imge-
lerin kurucusu olur. Televizyonun bu rolü değerler sisteminin kültivasyonu olarak 
adlandırılır. (Kültivasyon, kültive etmek; ekmek, beslemek, yetiştirmek anlamın-
da kullanılıyor.) Buna en iyi örnek ürkütücü dünya sendromu olarak adlandırılan 
durumdur. Mesaj sistemi verilerimiz kişilerin bencilliği veya diğerkâmlığı üzerine 
çok az şey ifade etmektedir ve ne yazık ki insanların insanlara ne kadar güvendik-
lerine dair gerçek hayat istatistikleri bulunmamaktadır. Fakat televizyona uzun 
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süre maruz kalındığında televizyonda sıklıkla yer alan şiddet görüntülerinden 
kurtulmanın  imkânsız olması sebebiyle görece ürkütücü ve tehlikeli bir dünyada 
yaşanıyor olduğu imgesini kültive eder.

Televizyon hikâye anlatan merkezî bir sistemdir. Dramatik programları, rek-
lamları, haberleri ve diğer programları ile her eve görece ahenkli bir imaj ve mesaj 
sistemi iletir. Bu sistem bebeklikten başlayarak, başka temel kaynaklardan edini-
len bireysel istidat ve tercihleri kültive eder, bu nedenle de diğer medya üzerinde 
yapılan araştırmalarda temel öneme sahiptir. Televizyon izlemek hayat tarzlarının 
ve dünya görüşlerinin hem biçimlendiricisi, hem de süregiden parçasıdır.

İsmail Dümbüllü’nün ustası, kavuk geleneğinin başlatıcısı Kel Hasan’a sor-
muşlar: “Hasan Efendi, bak artık aktörler alaydan değil, okuldan yetişiyorlar, ne 
dersin?” Rahmetli: “Hiç aldırmam demiş, asıl, seyirciler okuldan yetişirse o zaman 
işte hâlimiz dumandır.”



Basın

Ali Sali





AK PARTİ’DEN AKP’YE, ULUDERE’DEN ROBOSKİ’YE

YA DA 

İSLÂMCI ÖZEL HARPÇİ GAZETECİLERE DİKKAT
Ali Sali

Yazının başında hemen belirtelim, başlıktaki İslâmcı gazeteciler arasına “onlar” 
girmiyor. Girmiyor; çünkü onlar şimdiye kadar kendilerini aslâ ve kata İslâmcı 
olarak adlandırmadıkları gibi, tırnak içinde kendini İslâmcı görenler de zaten on-
ları aynı mahallenin sakinleri olarak görmediler. Her ne kadar aralarında İslâmcı 
bir geçmişleri olanlar, üstelik siyasal İslâmcı geçmişleri olanlar varsa da “onlar”ı 
bu adlandırmanın içinde gördüğümüzü söylemek mümkün değil. Biliyorsunuz ad-
landırmaya göre İslâmcılığın siyasal olanı olduğu gibi, kültürel olanı, hatta edebi 
olanı da var! Onun için siyasal İslâmcı geçmişi olanlar dedik. Yine biliyorsunuz ki 
aralarında İslâmcılık üzerine araştırma yapmış güzide kalemler de var!

Özel harpçilik derken kastettiklerimiz arasında sadece, bu iki kelimenin 
Türkiye’de bir dönem taşıdığı anlamın mücessem örneği olan grup içinde yer 
almak bulunmuyor. (Bu adlandırma açık konuşalım eskiden derin devlet olarak 
vasfedilen yapının bir unsuru için kullanılıyordu. 1952 yılında Seferberlik Tetkik 
Kurulu ismiyle oluşturulan yapı, 1960’lı yılların başlarında ismini Özel Harp 
Dairesi olarak değiştirmiş ve ABD’nin JUSMAT’ıyla aynı binayı kullanmaya baş-
lamıştı. İşte özel harpçilik olarak tavsif edilen, ya doğrudan bu yapının elemanı, 
ya da bu yapının etkisinde olmayı tarif etmek için kullanılıyordu.) Meselâ yürütü-
len bir psikolojik harp tekniklerini gazetecilikte uygulamayı da bu iki kelimenin 
işaret ettikleri arasında sayabiliriz. Onların son bir yıl içinde gerek çıkardıkları 
gazetelerde, gerek yayında tuttukları televizyon kanalları ve internet sitelerinde 
psikolojik harbin önemli operasyonlarının kotarıldığına şahit olduk. Psikolojik 
harbe tam oturan iki örneği dile getireceğiz: Her iki olayda da Zaman gazetesi 
genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı başrolde çıkıyor karşımıza. Belki unutul-
muştur diye hatırlatayım; ilki İstanbul’daki kitap fuarında yaşanan Akit gazete-
si muhabirinin dövülmesi olayı. Diğeri ise biz unutsak bile onların unutturmak 
niyetinde olmadıkları medyaya darbe bilmem kaçıncı gün logolarıyla gözümüze 
soktukları 14 Aralık olayı. Çok kısaca kitap fuarındaki dayak olayına değinip ge-
çelim: Akit gazetesi muhabiri kitap fuarında Ekrem Dumanlı’ya tahrik edici soru-
lar soruyor ve kendince manşet olabilecek bir cümle koparmaya çalışıyor. Sonuç: 
Ekrem Dumanlı ve korumalarından dayak yiyor. Olay nasıl mı sunuluyor? Aynen 
şöyle: Akit muhabiri dayak yemek için provokasyon yaptı! Akit muhabiri dayak 
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yemek için o kadar uğraşmış ki ne yapsınlar, onlar da muhabiri kırmayarak bir 
güzel dövmüşler! Muhabirin suçu neymiş? Şu: Ekrem Dumanlı’ya provokatif so-
rular sormuş! Gazetecilik yapanlar gayet iyi bilir, muhatabınızdan istediğiniz ce-
vabı alabilecekseniz sinirlendirirsiniz de, ters sorular da sorarsınız, provokatif (bu 
ne demekse artık) sorular da sorarsınız. Söyleşiniz kayıt ediliyorsa muhatabınız 
sinirlenip size gazetecilik diliyle manşetlik bir cümle söyleyecekse üzerine üzerine 
gidersiniz ve o cümleyi koparmaya çalışırsınız. Üstelik muhatabınız bir gazete ge-
nel yayın yönetmeni ise üzerine gitmek daha kolaydır. Kolaydır; çünkü sizin nasıl 
bir cümle koparmaya çalıştığınızı bildiği için hoş görür ve sizinle köşe kapmaca 
oynamaya başlar. Siz o cümleyi alamamış olursunuz; ama ortaya o kadar keyifli 
bir söyleşi çıkar ki manşetlik bir cümle koparamadığınız için hiç de yakınmazsınız. 
Ekrem Dumanlı ne yaptı peki? Kendisine ters sorular soran muhabire önce kendi-
si vurdu, sonra da korumalarına dövdürdü. Ardından da Akit muhabirinin dayak 
yemek için uğraştığı yalanını devreye sokup, karşı saldırıya geçtiler.

14 Aralık’ta yaşanan olay ise saniye saniye gözlerimizin önünde meydana geldi. 
Fakat başta onların gazete ve televizyon kanalları olmak üzere neredeyse medya-
nın tamamı tarafından medyaya darbe algısı oluşturacak biçimde verildi. Olaydan 
birkaç gün önce sosyal medyada onların bir kısım istihbaratçı ve medya mensubu 
taraftarı tarafından kullanıldığı ayyuka çıkmış “fuatavni” hesabından içlerinde ga-
zetecilerin de olduğu yüzlerce kişinin gözaltına alınacağı haberi dolaşıma sokuldu. 
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu haberin ardından onlar tarafından camia 
mensubu insanlar Zaman gazetesi önünde eyleme çıkarıldı. Onların eylemi de bi-
liyorsunuz toplumun pek alışkın olmadığı türden bir eylemdi. Çok uzun zamandır 
bu ülkede yaşanan milyonlarca haksızlık ve zulüm karşısında sokağa çıkarılama-
mış “onlar” sosyal medyadaki bir haber üzerine, yine sosyal medya kullanılarak 
sokağı mesken tuttu. Mesken tuttu diyoruz, çünkü bir kez gazete önüne topla-
nabilen kalabalık daha sonra başka vesilelerle Çağlayan Adliyesi önüne, Anaya 
Mahkemesi önüne çok kolay çıkarılabildi. AYM önündeki eylemde ilk defa onlar 
da TOMA suyunun ve biber gazının tadına baktılar. Artık sokaktan eve dönmeleri 
biraz zor görünüyor.

Gezi sonrası Mısır’daki darbe karşısında sokağa çıkmadı “onlar”. Mısır’da in-
sanlar bir sabah namazı kılarken yüzlercesi kurşunlanarak öldürüldüğü hâlde, 
bir Cuma Namazı sonrası 5 bin civarında Müslüman öldürülürken de sokağa çık-
madılar. Aksine sokağa çıkmakla hiçbir sorunun çözülemeyeceği üzerine ahkâm 
kestiler. Daha geçtiğimiz Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı’nda İsrailli katil-
ler Gazze’de 2 bin civarında Müslüman’ı katlederken de sokağa çıkmadılar. Hadi 
Mısır ve Gazze Türkiye sınırları dışında ve bizim ilgilenmemizi gerektirmeyen (!) 
yerlerdi de çıkmadılar sokağa. Üstelik güneydeki sevdikleri ülkenin canı sıkılabi-
lirdi onların sokağa çıkması ve katliamları kınaması. Güneydeki sevdikleri ülkeyi 
üzmemek için sokağa çıkmamış olabilirler dedik. Ama aynı “onlar” Reyhanlı’da 53 
kişi bir bomba ile katledildikten sonra da sokağa çıkmadılar. Hatta çok uzak değil, 
Kurban Bayramı’ndan sonra çıkan olaylarda 60’a yakın insan katledildikten sonra 
da sokaktan alabildiğine uzak duran bu “onlar” ne olduysa medyaya darbeyi (!) 
engellemek adına gazete ve adliye binaları önünde, dershanelerin kapatılmasını 
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engellemek adına da Anayasa Mahkemesi önünde birden sokağı mesken tuttular. 
Üstelik TOMA suyu ve polis gazını göze alarak mesken tuttular sokağı.

Sokağa çıkış ve direniş çağrısı ise doğrudan Gülen’den geldi: “herkul.org” si-
tesinde de yayınlanan konuşmasında Gülen, “Teslim olmayın, direnin. Gelsin on-
lar alsın sizi” (cümleler tam olarak böyle değil, ama anlam böyle) çağrısı yaptı. 
Talimatla sokağa çıkan, talimatla sokaktan çekilen, talimatla cesur, talimatla kor-
kak, talimatla takiyye yapan bir görüntü çiziyorlar ne yazık ki! Neyse, konumuz 
sokaktan eve nasıl dönüleceği değil. Meselemiz şu: Sosyal medyada dolaşıma so-
kulan haber ve Zaman gazetesi önüne yığılan kalabalığa rağmen 14 Aralık’ta po-
lis Ekrem Dumanlı’yı bir soruşturma dolayısıyla emniyete ifade vermeye çağırdı. 
Dumanlı mealen “Gelmeyeceğini, ifadesini almak istiyorlarsa polisin gelip ken-
disini gazeteden almasını” söyledi. Adres olarak da Zaman gazetesi binasını ver-
di. Polis de gelip Zaman gazetesinden Ekrem Dumanlı’yı alıp emniyete götürdü. 
İfadesini aldı ve savcının tutuklama talebine karşılık hâkimin tutuklamaya gerek 
görmemesi üzerine serbest bırakıldı. Mesele bu kadar sarih iken, Dumanlı gerek 
gözaltında olduğu ve tıbbi kontrole götürülürken, gerek serbest bırakıldıktan he-
men sonra kalabalıklara yaptığı konuşmada hem meydan okudu, hem de yezid 
gibi birtakım sıfatlar kullanarak bir yıldır sürdürdüğü hakaretlerine devam etti. 
Ne olduysa, nereden sızdıysa Dumanlı’nın mahkeme duruşması kaydının iki bu-
çuk dakikalık kısmı sızdırıldı ve Dumanlı’nın mahkeme salonundaki şovu kamu-
oyunun seyrine sunuldu. Bununla kalsa iyi, Dumanlı’nın serbest bırakılmasının 
ardından gazetede yazdığı yazılar, televizyon kanallarına verdiği söyleşilerde dile 
getirdikleri polisin ifade çağrısına “gelin alın” cevabını vermesinin bir psikolojik 
harbin adım adım uygulamaya konulması olduğunu tebarüz ettirdi! Türkiye ye-
terli olmamış demek ki tuttu Washington Post gazetesinde “Türkiye’de Cadı Avı” 
şeklinde tercüme edilebilecek Türkiye’yi bazı merkezlere şikâyet eden bir de yazı 
kaleme aldı. Yazıda kullandığı unsurlar doğru olsa insan gam yemeyecek. Buna 
döneceğiz, şimdilik sadece dikkat çekip geçelim.

Artık Medyanın Yüzde 90’dan Fazlası Eski Türkiyeci

Hatırlayanlarınız olacaktır, geçen yıl yaptığımız medya değerlendirmesinde 
Türkiye’de medyanın yüzde 90’ının Eski Türkiyeci olduğunu ileri sürmüş ve med-
yanın bu hâlde olmasının sebebi olarak medyaya yön ve şekil verenin Yaşlı Kurt 
namıyla maruf baron olduğuna dikkat çekmiştik. Ejder’in başında bulunduğu bir 
üst yapının medya ayağının yanı sıra aynı zamanda sağ ve sol örgütlerin finans-
manı, bu örgütlere lojistik destekten sorumlu olan bu baron muhtemelen son bir 
yıldır ellerini ovuşturmaktan bir hâl olmuştur. Geçtiğimiz yıl bir ara kendisini 
TÜSİAD saflarında demokrasi havariliği yaparken temaşa etmiştik! Sonrasında, 
daha doğrusu “onlar”ın bütün hatlarıyla kavgada yer almasının ardından birden 
ortadan çekiliverdi zat-ı baronları! Medyanın mevcut hâlini gördükten sonra öyle 
ortaya çıkarak demokrasi havariliği yapmaya gerek kalmadığını görmüş olmalı!

Eski Türkiye sevdalısı bu medyanın bariz özelliği neydi? Fazla dolaştırmadan 
hemen söyleyelim: Türkiye düşmanlığı! Daha doğrusu bu topraklarda yaşayan in-
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sanların değerlerine ölümcül düzeyde bir düşmanlık onların en belirgin özelliği 
olarak tebarüz ediyor. Çok kısaca bunları hatırlattıktan sonra onlarla birlikte med-
yanın yüzde 90’dan fazlasının nasıl aynı safta buluştuğuna ya da bizi bu kanaate 
nelerin götürdüğünü anlatmaya geçebiliriz.

Unutulmuş olabilir 2014 yılının ilk günü, yani 1 Ocak’ta Hatay sınırları içinde 
devletin istihbarat örgütüne ait TIR’lar durduruldu. TIR’lar ve içindeki yüklerden 
devletin istihbarat örgütünün sorumlu olduğu bilinmesine, üstelik Adana valisi 
tarafından yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen arama yapılmış, TIR’larda taşı-
nanlarla ilgili bir de tutanak tertip edilmişti. Bu işlem savcı tarafından ve polis 
- jandarma zoruyla yapılmıştı. Meselenin daha ne olduğu güvenlik güçleri tara-
fından bile bilinmezken Radikal ve Today’s Zaman gazetelerinin internet sayfa-
larında haberler yer almakta gecikmemişti. TIR’ların aranma ve yükleri hakkında 
tutanak düzenlenmesini temin eden savcı Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı araş-
tırmakla görevli savcıydı. Söz konusu savcı 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı 
saldırının ardından Reyhanlı’ya ne hikmetse tam bir haftada gidemezken, MİT 
TIR’larına müdahale edebilmek için saatler içinde gece vakti sıcacık yatağından 
kalkarak gidebilmişti. 1 Ocak ve sonraki günlerde MİT TIR’larıyla ilgili iddia ney-
di? Şu: Devletin istihbarat örgütü IŞİD’e bu TIR’larla silâh ve mühimmat taşı-
yordu. Devletten ilk açıklama ise Başbakanlık Müsteşarı Efgan Ala’dan gelmişti: 
TIR’larda Suriye’deki Bayır Bucak Türkmenlerine insani yardım vardı. Türkiye 
devletin istihbarat örgütünün insani yardım taşıyan bu TIR’larına yapılan baskı-
nın etkisini üzerinden atamadan 9 Ocak’ta ikinci bir saldırı geldi. 9 Ocak’taki MİT 
TIR’larına yapılan müdahalede 1 Ocak’takine nazaran baskın yapan güvenlik güç-
leri daha sert ve düşmanca bir tavır içindeydi. Yine iddia Türk istihbarat örgütü 
IŞİD’e silâh ve mühimmat taşıyordu.

Devlet, TIR’larda insani yardım malzemesi olduğunu ve bu malzemelerin 
Bayır Bucak Türkmenlerine gittiğini iddia ediyor, başını “onlar”ın çektiği med-
ya ise TIR’larda silâh ve mühimmat olduğunu, bu silâh ve mühimmatların ise 
Suriye’de IŞİD’e götürüldüğünü ileri sürüyordu. Burada TIR’larda hangi malze-
melerin olduğu ve bu malzemelerin nereye gittiği meselesini çözecek değiliz. Velev 
ki TIR’larda silâh, mühimmat gibi zararlı maddelerin olduğunu kabul etsek bile 
bunların Suriye’deki Türkmenlere gittiği devletin en üst düzey bürokratı tarafın-
dan açıklanmışken, Türkiye’nin terör örgütlerine silâh ve mühimmat taşıdığını 
ısrarla ileri sürerek ülkeyi dünyaya şikâyet etmenin gerekçesini anlamak mümkün 
değil. Ki MİT TIR’larına yapılan operasyonların ardından Suriye’nin iktidar güç-
leri tarafından Bayır Bucak Türkmenlerine çok ağır saldırılar başlamış ve birçok 
Türkmen bu saldırılarda hayatını kaybetmişti. Onlar 2014 yılı boyunca MİT’e ve 
hükümete bu TIR’lar üzerinden saldırmayı sürdürmekle yetinmemişler, TIR’lara 
yapılan operasyonda tutulan tutanağı da yıl ortasında CHP’ye sızdırarak, tutana-
ğın twitter üzerinden yayınlanmasını temin etmişler, sonra da gazetelerinde bu 
meseleyi büyüterek vermişlerdir. Buna da daha sonra döneceğiz. Yani onların bir 
meseleyi gazetelerinde büyüterek yer vermek istediklerinde konuyla ilgili bilgi ve 
belgeleri bir yerlere sızdırarak, sonra sızdırdıkları yeri mehaz göstererek yayınla-
maları meselesine döneceğiz.
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Bu mesele üzerinde bu kadar durmamızın sebeplerinden biri onların Türkiye 
aleyhine açıkça kamuya yansıyan ilk eylemleri olmasıdır. (17 Aralık’ta yapılan dar-
be teşebbüsünde Halkbank’a yapılan operasyonun doğrudan bu ülkenin aleyhi-
ne bir eylem olduğu bariz olarak görünmeyebilir. Çünkü kamuoyu ABD Hazine 
Müsteşar Yardımcısı David Cohen’in operasyondan kısa bir süre önce Türkiye’ye 
geldiğini, taleplerinden en önemlisinin Halkbank’ın İran’la alışverişinin engellen-
mesini talep ettiğini, ABD Kongresi’nde 47 senatörün imzasıyla Halkbank’ın kara 
listeye alınmasını talep ettiğini bilmiyordu. Onun için de Halkbank Genel Müdürü 
ve Rıza Sarraf vesilesiyle bankaya düzenlenen operasyonun Türkiye aleyhine bir 
eylem olduğu ilk etapta anlaşılamayacağı için bunu ikinci plana atıyoruz.) Onlar 
nasıl bir proje uyguladıysa Türkiye aleyhine böylesine bir eylemde Mümtaz’er 
Türköne’yi bile peşlerine takabildiler. Bu isim önemli. Önemli çünkü bu isim 
Susurluk kazası sonrasında ortaya çıkan tablo üzerine dönemin Başbakanı Tansu 
Çiller’e “Bu ülke için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir” açıklamasını yaptı-
ran kişidir. Bu isim aynı zamanda merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Abdullah Çatlı gibi 
isimlerin yanı sıra Burhan Kavuncu ile Ülkü Ocakları Derneği’nde mücadele etmiş 
eski bir ülkücüdür. Türköne’nin MİT TIR’larına yapılan operasyonun ne anlama 
geldiğini bilmemesi mümkün değil. Fakat bunu bilmesine rağmen onlarla birlikte 
TIR’ları bahane ederek muhalefet edebilmiştir.

Mesele Yolsuzluk Değil Sen Hâlâ Anlamadın mı?

Oysa TIR’lara yapılan operasyondan bir buçuk ay önce Zaman gazetesinin baş-
lattığı dershane krizinde Kasım ayı sonuna kadar, hatta Aralık ayının ilk hafta-
sında bile dershaneyi bahane ederek hükümete saldırmak yerine meselenin nasıl 
çözülebileceğine dair tarafsız sayılabilecek yazılar yazabilen Mümtaz’er Türköne, 
ne olduysa birden yüz seksen derecelik bir dönüşle köprüleri attı ve onların argü-
manlarıyla, hatta bazen onlara yol gösteren bir üslûpla yazılar yazmaya başladı. 
17-25 Aralık darbe teşebbüslerinin ardından Türköne, sürekli “turbun büyüğünün 
heybede olduğunu” yazan yazılar yazdı Zaman gazetesindeki köşesinde. Ocak ayı 
boyunca ikide bir hükümetin en geç Şubat ortasında düşeceğini yazan Türköne, 
Şubat ortasında hükümetin düşmemesi üzerine bu defa yazılarını hükümetin 30 
Mart’ı göremeyeceği argümanıyla süslemeye başladı. 30 Mart’ın hemen öncesin-
de Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan güvenlik toplantısı kaydının sızdırılmasına bile 
tepki koymadı Türköne. Dinleyip bu kaydı servis edenlere yükleneceği yerde, bu 
toplantının bir kesim tarafından dinlenebilmesinden hareketle istihbarat zaafı-
na, devletin düştüğü hâle saldırdı. Devletin derin dehlizlerini, siyasette ne türden 
projelerin devşirildiğini yapılan açıklamalardan çıkarabilecek bir birikime sahip 
Türköne’nin köprülerin tamamını atarak Onların yanında saf tutmasının bir anla-
mı olmalı. Olmalı; ama bu anlamı biz bir türlü çözemiyoruz!

2014 yılı medyasını değerlendirmek hem alabildiğine kolay, hem de alabildi-
ğine çetrefil bir mesele. Kolay, çünkü 365 gün boyunca medyanın kahir ekseriyeti 
AK Parti hükümeti ve icraatlarını bahane ederek 10 Ağustos’ta ilk defa halk tara-
fından cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmak ve hakaret et-
mekle geçirdiler günlerini. Medyanın yandaş şeklinde tesmiye olunan kısmı azamı 
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ise yapılan saldırılara cevap vermekle doldurdular yayınlarını. Kolay; çünkü med-
yanın Yaşlı Kurt denetimindeki kesimi 365 gün boyunca Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yolsuzluk soruşturması olduğunu iddia ettikleri 17-25 Aralık darbe teşeb-
büslerini gündemde tuttular. 365 gün boyunca yolsuzluktan, hırsızlıktan dem vur-
dular. Onların polis ya da bürokrasi kesimine bir operasyon düzenlenir, medya-
nın kahir ekseriyeti “hırsız var diyenler içerde” diye masa başı haberlerini yayına 
verirler. Hatta operasyona maruz kalan polis de, o polisin ailesi de “haram lokma 
yememek”ten bahseder. Anne çıkar meselâ “ben oğluma haram lokma yedirme-
dim” der. Oysa oğlu hırsızlıktan ya da yolsuzluktan gözaltına alınmamıştır. Oğlu 
birilerinin telefonlarını yasa dışı dinlemekten veya birilerine kumpas kurmaktan 
içeri alınmıştır; ama bir slogan hâline getirilen cümle değişmez: “Ben oğluma ha-
ram lokma yedirmedim.” Gözaltına alınan polisin de sloganı değişmez: “Hırsızdan 
korksam polis olmazdım.” İyi de birader, sen birilerinin telefonlarını yasa dışı din-
lediğin için gözaltına alınıyorsun. Fark etmez. Hatırlarsınız 22 Temmuz’da gözal-
tına alınan polisler sırtlarına siyah bir t-shirt geçirerek çıkmışlardı kamuoyunun 
önüne. Sırtlarında ise sıfır yazıyordu. Bu kelimenin neye işaret ettiğini çözmek için 
öyle derinlemesine araştırma yapmaya da gerek yoktu. Atlanılan bir ayrıntı vardı 
yalnız: Sırtlarına geçirdikleri o t-shirtler daha önceden hazırlanmış ve giysilere o 
kelimenin baskısı yapılarak onlara teslim edilmişti. “Gözaltına alınacağınızı ne-
reden biliyordunuz?” diye soran olmadı meselâ. “O kelimenin basıldığı giysilerle 
kamuoyunun karşısına çıkmanın ne anlama geldiğini bilmiyor muydunuz?” diye 
de soran olmadı. Yoksa o da operasyonun bir parçası mıydı bu baskılı giysiler? 
Bunlar dile getirilmedi. Fakat gözaltına alınan polislerin giysilerindeki o kelime 
özellikle onların yayın organlarında döndüre döndüre kullanıldı. Tabii artık bir 
slogan hâline getirilen “haram lokma yemedim” ve “hırsızdan korksam polis ol-
mazdım” cümleler de hoyratça kullanıldı.

Mezkûr cümlelerin hoyratça kullanılmasının önemi o cümlelerin abartılarak 
medyada yer bulmasından kaynaklanıyor. Onların medya organları başta olmak 
üzere medyanın kahir ekseriyeti o cümlelerden hareketle birtakım değerlerin üze-
rinde tepindiler. Milletin değerlerine düşmanlık, o düşmanlığın bir gereği olarak 
acımasızca o değerlere saldırı 2014 yılının medya resminin çizilmesinde baskın 
rengi oluşturdu. Bundan dolayı da medya değerlendirmesi yapmak alabildiğine 
kolaydı 2014 yılında. Medyanın kahir ekseriyeti milletin değerlerine bir şeyleri ve-
sile ederek saldırırken, geri kalan çok küçük bir azınlık ise o değerleri savunmak 
yerine, saldırıların haksızlığı üzerinde durdular. Meselâ “haram lokma yemedim” 
cümlesinin neyi ima ettiğine, o ima ile hangi değerlere saldırıldığına dikkat çek-
mek yerine, bazı polislere ödenen ikramiyelerin “haramlığı” üzerine vurgu yaptı-
lar.

Onlar Yayınladıkları Yasadışı Belgeler İçin Maşa Kullanır

2014 yılı medyasının baskın özelliği devlete açılan savaşta ön safta yer alması ola-
rak belirlenebilir. Beşinci Kol Faaliyeti çerçevesinde değerlendirilebilecek bir ya-
yın yapan medya belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa devletin karşısına geçti. 
Hükümete muhalefetten, bu milletin değerlerine düşmanlıktan bahsetmiyorum. 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 295

Medya doğrudan Türk Devleti’ne savaş açan bir politika izledi 2014 yılı boyunca. 
Devlete savaş açan yayın organları içinde medyanın bu tavrına itiraz eden, mu-
halefet edenler olmadı? Oldu tabii ki. Fakat muhalefet ettikleri gazetenin yayın 
politikası ve yayın çizgisi içinde göze çarpmayacak kadar azınlıkta kalan itirazlar-
dı bunlar. Medya Cumhuriyet tarihi boyunca bu milletin değerlerine, dolayısıyla 
bu millete doğrudan düşmanlık etti; ama bu düşmanlığını devlete yöneltmemişti. 
Zaten bu milletin değerlerine ve bu millete düşmanlığını da geçmişte devlet adına 
yapmıştı. Devletin politikaları doğrultusunda bir yayın politikası izleyen medya 
artık millete ilâveten devlete de düşmanlık etmeye başladı. Düşmanlık politikası 
izleyen medya içinde maişetini temin eden gazetecilerin hepsinin bu düşmanlık 
içinde olduğunu iddia ediyor değilim. Çünkü o gazeteciler içinde bu devlete ve 
bu milletin değerlerine aslâ düşmanlık etmeyecek olanlar ciddi bir yekûn oluştu-
ruyor. Onlar gazetelerinin yayın politikalarının devlet düşmanlığına evrildiğinin 
belki farkında bile değiller. Muhtemelen hükümete ve birtakım olumsuzluklara 
muhalefet ettiklerini sanıyorlar. Yoksa farkında olsalar 1 Ocak ve 9 Ocak’ta MİT 
TIR’larına düzenlenen operasyon tutanaklarının yayımlanmasının neye hizmet 
ettiğini bilseler maişet kaygısını bir kenara bırakırlar gibi geliyor. Hele 30 Mart 
seçimlerine üç gün kala yayımlanan devletin Güvenlik Toplantısı kayıtlarının sız-
dırılıp yayımlanması üzerine tepki gösterilmemesi bilmediklerine yorulabilir.

Bu noktada gazetecilik yaptığım yıllardan bir tespitimi aktarmak istiyorum. 
Kısaca “onlar” olarak adlandırdığımız kesimin medyada yer alanları 2014 yılı so-
nuna kadar bu tespitim doğrultusunda hareket ettiler. Bu özelliklerini 2015 yılı 
Ocak ayının ikinci yarısında Zaman gazetesi vasıtasıyla galiba terk ettiler. Galiba 
diyorum, çünkü bu tavırlarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda emin de-
ğilim. Mesele şu: Onlar bir bilgi ya da belgenin yayımlanmasını ve o bilgi ve bel-
geden bir şeyler devşirmek istiyorlarsa izledikleri yöntem şu: O bilgi ya da belgeyi 
yayımlayacağından emin oldukları bir gazetenin ya muhabirine, ya Ankara tem-
silcisi veya gazete yöneticisine sızdırıyorlar. Bazen bu bilgi ve belgenin sızdırılma-
sında köşe yazarlarını da tercih ediyorlar. 30 Mart seçimleri öncesinde birtakım 
siyasileri de bu konuda kullandılar. Sonradan öğrendik ki siyasileri kullanmaları 
geçtiğimiz yıla has bir olay değilmiş. Bunu daha önce de yapmışlar. Sızdırdıkları 
bilgi ve belgenin o gazeteden yayımlanması üzerine ertesi gün o gazeteden alıntı 
yaparak meselenin gündemde kalmasını temin ediyorlar. Meselâ sızdırılan bilgi ve 
belge, sızdırılan gazetede çeyrek sayfa yer almış olabilir. Fakat ertesi gün onların 
gazetelerinden birinde ya da birkaçında birden yarım sayfa, üççeyrek sayfa, hatta 
tam sayfa olarak yeniden kullanılıyor. Tabii aynı haber televizyon kanallarından 
da döndür döndüre yayınlanır! Sızdırılan gazeteden alıntı yapılırken araya sıkıştı-
rılan yorum ya da yeni bilgilerden anlıyorsunuz ki o bilgi ve belgenin yayımlandığı 
gazeteden daha fazla bilgi ve belgeye sahipler. Bir defa alıntı yapmakla yetinmi-
yorlar. O konudaki yayınlarını fikri takip bağlamında haber, yorum, değerlendir-
me şeklinde sürdürüyorlar.

Bu yöntemi izleyerek hem hukuki sorumluluktan kurtuluyorlar, hem birtakım 
yerlere “bu bizim haberimiz değil, gördüğünüz gibi falan gazeteden aldık” deme 
ayrıcalığını temin ediyorlar, hem de patronlarına (her kimse artık onlar) yaptıkları 
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operasyon vesilesiyle selâm çakıp şirin görünmeyi beceriyorlar. Tabii elde edilen 
en büyük verim de çıkarılan fitne oluyor. Fitne ortamında kendilerinin ne kadar 
makbul bir kesim olduklarını ispat etmiş oluyorlar! Hatırladığım iki ilginç örnekte 
Akşam gazetesiyle birlikte Yeni Şafak gazetesi kullanıldı meselâ. Geçmişe bugün-
den bakınca bu yöntemi 28 Şubat sürecinde de kullandıklarını hatırlıyor insan. O 
süreçte bu işe teşne yayın organlarından biri de Aydınlık dergisiydi. Muhtemelen 
unutulmuştur, Ferhat Sarıkaya’nın Şemdinli İddianamesi Zaman gazetesi 
Ankara temsilcisi tarafından sızdırıldı meselâ. Meselâ yine unutulmuştur, Ankara 
Eryaman’da gerçekleştirilen Atabeyler Çetesi operasyonuyla ilgili bilgiler de on-
lar tarafından sızdırıldı. Hani şu, Başbakan Erdoğan’ın evinin bulunduğu sokak 
krokilerinin de elde edildiği (!) ÖKK mensubu subaylara karşı düzenlenen ope-
rasyonun bilgileri var ya işte onlardı sızdırılan bilgi ve belgeler. Ergenekon öncesi 
operasyonların ilklerinden biriydi Atabeyler Çetesi operasyonu! Daha da detay-
landırmaya gerek yok, Zaman gazetesi Ankara temsilcisinin sızdırdığı birçok bilgi 
ve belge olayı hatırlıyorum. Bu iki olayı da birtakım şeylere delaletleri dolayısıyla 
hatırlattım. Şemdinli İddianamesi henüz mahkeme tarafından işlem yapılmadan 
sızdırılmıştı Zaman gazetesi Ankara temsilcisi tarafından. Hatta iddianamenin 
mahkemeye sunulduğu gün sızdırıldığını hatırlatırsak belki işin vahameti daha 
rahat anlaşılır. Bu da akla onların yargı içindeki ellerinin ne kadar uzun olduğunu 
getiriyor. Onun için de 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinin fezlekelerinin onlar ta-
rafından henüz savcılığa ulaşmadan nasıl temin edilebildiğine şaşırmamamız ge-
rektiğini gösterir. Meselâ MİT TIR’larına yapılan operasyon bilgilerinin neredeyse 
canlı yayındaymış gibi anlık olarak Today’s Zaman ve Radikal gazetesi muhabir-
lerine servis edilmesini anlamamızı kolaylaştırır sanırım! Atabeyler Çetesi ope-
rasyonundan Başbakan Erdoğan’ın evinin bulunduğu sokak krokilerinin özellikle 
sızdırılmasının ise Ergenekon Operasyonları öncesi kimin ya da hangi çevrenin 
desteğini almaya yönelik olduğunu da sizin ferasetinize bırakıyorum.

Ergenekon Operasyonları sırasında Taraf gazetesine yapılan sızdırmaları ha-
tırlamakta fayda var. Hatta Taraf gazetesinin sadece o belgeleri yayımlamak için 
kurulduğu değerlendirmesi bile yapılabilir. Gazete kurulduktan çok kısa bir süre 
sonra Ergenekon belgelerinin gittiği medya adresi hâline geliverdi. Hatta o ha-
berlerin neredeyse tamamının altında imzası bulunan muhabir “bavulcu” olarak 
adlandırılmıştı. Bu adlandırma da kendisine belgelerin bavulla gelmesi, kendisi-
nin de o belgeleri bavulla savcılığa teslim etmesinden mülhem yapılmıştı! Ayrıca 
belirtmeye gerek var mı bilmiyorum, bu gazetede yayımlanan haber ertesi gün 
onların gazetelerinde daha da büyütülerek veriliyor, hatta Taraf gazetesinden 
daha ayrıntılı ve daha geniş kullanılıyordu! Geçtiğimiz yıl, yani 2014 yılında ise 
onlar yayımlanmasını istedikleri yasadışı telefon kayıtları için yeni bir gazete bile 
buldular: Karşı gazetesi. Gazete 30 Mart seçimlerinden kısa bir süre önce (Şubat) 
yayına başladı. 30 Mart seçimlerinden kısa bir süre sonra ise kapandı! Galiba top-
lamda 65 gün yayın yaptı. Gazeteye ihtiyaç kalmayınca (çünkü kaybedeceğine ke-
sin olarak inandıkları, kaybedince de devrileceğini zannettikleri AK Parti seçimi 
ezici bir üstünlükle kazanmıştı) gazete patronuna verilen destek çekilmiş ve patro-
nun batmasına göz yumulmuştu. Karşı gazetesi yayın yaptığı toplam 65 gün içinde 
onlarca yasadışı kaydedilmiş telefon görüşmeleri yayımladı. Bununla yetinmeyip 
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ABD merkezli değerlendirmelerden hareketle AK Parti ya da hükümet aleyhine 
onlarca haber yaptı. Başbakan Erdoğan ve ailesinin yanı sıra yakın çevresi aleyhi-
ne de onlarca haber yayımladı. Karşı gazetesinin yayında olduğu dönemde gazete-
ye yapılan ziyaretlerle (ya da gazete patron ve yöneticilerinin yaptığı ziyaretlerle) 
ilgili birtakım dedikodular dolaşmıştı ortalıkta. Meselâ piyasaya düşen dedikodu-
lardan biri ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan birilerinin gazeteyi ziyaret et-
tiği ve gazeteye para yardımı önerdiğiyle ilgiliydi. Meselâ bu dedikodulardan bir 
başkası CHP’lilerin, özellikle de Mustafa Sarıgül’ün ziyaretleriyle ilgiliydi. Meselâ 
bu dedikodulardan bir diğeri de gazete patronu ve yöneticilerinin onlarla yap-
tıkları görüşmelerle ilgiliydi. O dönemde piyasaya bir dedikodu olarak düşen bu 
iddialar 2015 yılı Ocak ayı ortasında gazetenin patronu tarafından bir televizyon 
kanalında doğrulandı. Gazetenin patronu ABD Başkonsolosluğu’ndan 6 kişinin 
gazeteye ziyarete geldiğini ve para yardımı teklifinde bulunduklarını söyledi. Yine 
gazetenin patronu CHP’lilerin ve Sarıgül’ün ziyaretlerini açıkladı. Patron ayrıca 
onların önde gelenleriyle yaptığı görüşmeleri de doğruladı ve açıkladı televizyon 
kanalında. Patron bir de şunu doğrulayıp itiraf etti: Karşı gazetesi yasadışı telefon 
kayıtlarını yayımlamakta ve başka bazı konularda onlar tarafından kullanıldı!

Tabii Karşı gazetesi yayına başlamadan önce yasadışı telefon kayıtlarının ya-
yımlanmasında genellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kullandılar. 
Sızdırılan yasadışı telefon kayıtları CHP Genel Başkanı tarafından TBMM’de CHP 
Grup Toplantısı’nda dinletiliyor, ertesi gün ise onların gazetelerinde CHP Grup 
Toplantısı haberi olarak büyütülerek veriliyordu. Haber CHP Grup Toplantısı ha-
beri olarak veriliyordu; ama Kılıçdaroğlu’nun CHP Grubu’na dinlettiği yasadışı 
telefon konuşmasının tam metni gazetelerde bütün ayrıntılarıyla yer alıyordu. 
“Turpun büyüğü heybede” diyerek önce Şubat ortası, sonra ise 30 Mart öncesi için 
büyük bir beklenti oluşturmalarına rağmen “turpun büyüğü” ne hikmetse bir türlü 
“heybe”den çıkamadı. Muhtemelen CHP ve MHP’yi bu konuda ikna etmişlerdi; 
ama olmadı, olamadı bir türlü! Bu beklentiyi gazeteler ve televizyonlar vasıtasıyla 
oluşturdukları için burada zikrediyoruz. Yoksa siyasi partilerin neye ikna edilip 
edilmedikleri bu yazı çerçevesinde ilgi alanımızda değil.

Müslüman Olarak Hem Yalan Söylediler, Hem de İftira Attılar

2014 yılının önemli 4-5 olayı arasında 30 Mart seçimini, 10 Ağustos cumhurbaş-
kanlığı seçimini, AK Parti’ye yeni genel başkan ve hükümete yeni başbakan se-
çimini, 6-8 Ekim Kobani olaylarını ve onların önce polis, sonra adliye, ardından 
da medya kesimine yapılan operasyonlar sayılabilir. Tabii Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılan bireysel başvurular neticesinde Ergenekon Davaları’ndan tutuklu ve hü-
kümlü olanların serbest bırakılmasını unutuyor değiliz. Soma’da ve Ermenek’te 
yaşanan maden kazaları da görmezden geldiklerimiz arasında değil. 30 Mart se-
çimlerine gidilen güzergâhta MİT TIR’larına yapılan ve iki kez tekrarlanan bas-
kınlar gazete, televizyon ve internet sitelerinde yayınlanan yasadışı telefon kayıt-
ları medyanın da devlete saldırısına dönüşmesine vesile teşkil etti. Yazı medya 
değerlendirmesi olduğu için 2009 yılında Davos’ta yaşanan “one minute” olayı 
sonrasında Türkiye’nin etrafında oluşturulan çembere girmeyeceğiz. 2013 Mayıs 
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sonu başlayan Gezi olayları, Gezi olaylarından beklenen sonuç devşirilemeyince 
Mısır’da yapılan darbe, Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik operasyonlar da do-
layısıyla bu yazı çerçevesinde ilgi alanımız içinde değil. Fakat hepsi de birbiriyle 
bağlantılı olaylar ve başta onlar olmak üzere medyanın kahir ekseriyetinin devlet 
politikalarının karşısında bir yayın yapması, Türkiye’yi sürekli dışarıya şikâyet et-
mesi, hatta Türkiye’nin dışarıdaki görüntüsünü zedeleyen ve tahrip eden bir yayın 
politikası izlemesi üzerine andık bu olayları.

Yıl boyunca medyanın kahir ekseriyeti saldırı politikası izlerken, yandaş / ha-
vuz medyası olarak adlandırılan medya kesimi ise sürekli savunma durumunda 
yayın yaptılar. 22 Temmuz’da ilk parti polis gözaltılarından sonra durum biraz 
tersine döner gibi olduysa da karşılıklı savunma saldırı pozisyonları devam etti. 
Yandaş olarak adlandırılan medyada iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az 
sayıda kalem olayların birbiriyle perde arkası bağlantısını kurmayı başararak de-
ğerlendirme yaparken, “yandaş”ların da kahir ekseriyeti olayları okuyamadıkları-
nı gösterdiler. Onların öncülüğünde yıl boyunca “hırsızlığı ortaya çıkaran polislere 
operasyon” suçlamasıyla yasadışı telefon dinlemesi yapan, bazı kişi ve kesimlere 
tuzaklar kuran polislere ve bürokratların gözaltına alınma uygulamaları itibarsız 
hâle getirilmeye çalışıldı. Ve Yaşlı Kurt’un denetimindeki medyanın tamamı darbe 
teşebbüsü içinde yer alan kesimlerin gözaltına alınmalarını bu yaklaşımla verdi-
ler. Yandaş denilen medya ise bu algının değiştirilebilmesinde hiç de etkin olama-
dı. Bu algıyı sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da oluşturmak için baronların 
bütün imkânları seferber edildi.

Bu algının Türkiye ve Türkiye dışında yerleşebilmesi için başta Ejder - Yaşlı 
Kurt ikilisi olmak üzere baronların hepsi birden Türkiye dışındaki Siyonist ve ne-
ocon lobileri harekete geçirdiler. En büyük destek de Siyonist medyanın amiral 
gemisi sayılan gazetelerden geldi. Sevilay Yükselir’in “sakalsız ve çetesi” olarak 
adlandırdığı kişi başta olmak üzere onların medyasının önde gelen ismi Türkiye 
aleyhine, üstelik de bu algıyı pekiştirmek için söyleşi ve yazılarını bu gazetelere 
verdiler ilk olarak.

Medyada geçtiğimiz yılın en belirgin özelliği, kendilerini Müslüman olarak 
adlandıran kesimin de artık haber ve yorum yazarken doğrulara pek aldırış et-
memeleri şeklinde tezahür etmesi oldu. Artık kendini Müslüman olarak adlan-
dıranların da yalan yazdıklarını, yalanla yetinmeyip iftira ettiklerine şahit olduk. 
Medyanın kahir ekseriyeti için sıradan bir özellik olan yalan ve iftiranın kendi-
lerini Müslüman olarak adlandıranlar tarafından benimsenmesi Türkiye’nin en 
büyük kayıpları arasına kaydedilmesi gereken bir gelişmeydi. Üstelik yalan ve if-
tiralar yazılı olarak yalan ve iftirayı yapanlara kamuoyu önünde hatırlatılmasına, 
özür dilemeye davet edilmelerine rağmen bu âlicenaplığı göstermediler ya da gös-
teremediler! Yalan ve iftira artık meşru bir davranış kalıbı hâline geldi!

En tuhaf olanı da geçtiğimiz yıl boyunca Yeni Şafak gazetesi köşe yaza-
rı Hayrettin Karaman hoca ile ilgili yürütülen itibarsızlaştırma saldırılarıydı. 
Karaman hocanın neredeyse her yazısı ilgili - ilgisiz, dindar - seküler ayrımı yapı-
lamayacak kadar yoğun bir saldırı bombardımanına tutuldu. Hayrettin Karaman’ı 
eleştirenlerin arasında fıkıh ile ilmihali birbirinden ayırabilmesi mümkün olma-
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yan, dinî konuları bilmemekle övünen kalemler bile vardı. Eleştiri değil bahse konu 
olan. Doğrudan Hayrettin Hoca’nın yazılarından hareketle bu seküler kalemler 
bile fetva vermeye başladılar. Yıl boyunca sektirmeden Hayrettin Karaman’a sal-
dıranlar arasında Hasan Cemal, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Ahmet 
Hakan Coşkun, Nazlı Ilıcak, Mümtaz’er Türköne, Ahmet Turan Alkan isimlerini 
sayabiliriz. Bu kalemlerin hiçbiri fetva verebilecek isimler olmamasına rağmen, 
Hayrettin Karaman’ın yazılarını fetva olarak değerlendirip karşı yazılar yazdılar. 
Türköne - Alkan ikilisini ayrı tutarsak diğerlerini seküler isimler olarak değer-
lendirebiliriz. Hayrettin Hoca’yı eleştiren bu isimler arasında Ali Bulaç, Ali Ünal, 
Ahmet Kurucan gibilerini özellikle zikretmedim. Çünkü bu isimlerin dinî konu-
larla olan bağını göz önünde bulundurursak onları mazur görebiliriz belki. Fakat 
bunda da bir sorun var. Sorun Hayrettin Karaman’ın gazete köşe yazılarını fetva 
olarak değerlendirip, bu pencereden verildiğini varsaydıkları fetvanın karşısında 
yazı yazarak eleştirdiler. Hayrettin Hoca’yı tahkir etmek, itibarsızlaştırmak adı-
na “parti müftüsü” şeklinde bile saldırdılar. Bu … müftüsü adlandırması maale-
sef ilk olarak seküler ve fetva ile ilmihal bilgisini bile ayırt edemeyecek kişilerle 
birlikte Türköne yaptı. İşin tuhaf yanı Hayrettin Karaman’a bu tahkir edici yak-
laşım benimsenmeden önce Türköne’nin sürüklediği ve bilumum seküler kalem-
lerin katıldığı İslâmcılığın tükenişiyle ilgili tartışmanın gazete sayfalarına olan 
hâkimiyetiydi. Dershane tartışması ve 17-25 Aralık darbe teşebbüsünün ardından 
bu tartışmaların hepsi unutuldu.

Özel Harpçi İslâmcı Gazeteciler

Geldik meselenin en netameli kısmına: Özel Harpçi İslâmcı gazeteciler mesele-
sine! Özel Harpçi gazeteciler medyanın neredeyse her kesiminde görev icra edi-
yorlar. Baştan belirtelim bunların bir kısmı özel harbin yetiştirdikleriyse de, bir 
kısmı özel harp tarafından korunuyor, bir kısmı kullanılıyor, bir kısmı istihbarat 
şirketlerinin koruma ve kontrolünde, bir kısmı ise baronlar vasıtasıyla özel harbin 
çıkarları için kullanılıyor. Özel Harpçi dediğimiz gazeteciler o dairenin memurları 
oldukları anlamına gelmiyor!

İşte bu gazetecilerin bir kısmı da İslâmcılar arasında! Daha doğrusu kamuoyu 
onları İslâmcı olarak biliyor. Oysa bir kısmının İslâmcılıkla uzaktan yakından ilgi-
si yok. Meselâ bilmem hangi cemaatin müntesibi bu isimlerden bazıları. Cemaat 
deyince sakın aklınıza onlar gelmesin! Onların İslâmcılığı reddettiğini cümle âlem 
biliyor! Onların İslâmcı olarak bilinmesi ya çalıştıkları kurum dolayısıyla ya da 
çalıştıkları kurumda çizdikleri görüntü yüzünden kaynaklanıyor. Yoksa bir siyasi 
ideoloji olarak İslâmcılığa intisap etmelerinden kaynaklanmıyor. Ya görevleri ge-
reği öyle görünüyorlar, ya yaptıkları haberler, ya yazdıkları yazılar sebebiyle öyle 
algılanıyorlar.

Benden isim vermemi bekliyor olabilirsiniz; ama bunu yapmayacağım. Sadece 
Özel Harpçi İslâmcı gazeteciler arasında gazete genel yayın yönetmenleri, gazete 
haber müdürleri, gazete Ankara temsilcilerinin yanı sıra yazarlar ve muhabirler 
olduğunu belirtip geçeyim. Bir de bunların gazete mutfaklarında etkin olduğunu 
söylemekle yetineyim!
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İki Gazete Kapandı İki Gazete Çıktı

Geçtiğimiz yıl iki gazete kapandı. Kapanan gazetelerden biri yukarda sözünü et-
tiğimiz Karşı gazetesiydi. Bu gazetenin hangi amaca hizmet için kurulduğunu, 
hizmetini yerine getirdikten sonra da ihtiyaç kalmadığı için kapanmasına ve pat-
ronunun batmasına göz yumuldu. Diğer gazete ise Doğan Grubu’nun önemli ga-
zetelerinden Radikal gazetesiydi. Radikal gazetesinin başında onlardan bir isim 
bulunuyordu. Yaşlı Kurt’un çok özel bir yetiştirmesi olan bu isim, aynı zamanda 
çok da özel bir ilgiye mazhardı. Yaşlı Kurt’un bir nevi manevi evlâdı olan bu isim 
sadece Doğan Grubu’nda 3 tane gazete batırdı. Gazete batırma vasfı çok iyi bilin-
mesine rağmen Doğan Grubu yıllık 10 milyon dolar zarar ettirmesine rağmen bu 
isimden aslâ vazgeçemedi. Vazgeçemez de zaten. Doğan Grubu’nun bu isimden 
vazgeçebilmesi için Yaşlı Kurt’un da bu manevi evlâdından vazgeçmesi gerekir.

Yeni çıkan iki gazete ise Millet gazetesi ile Vahdet gazetesi oldu. Millet gaze-
tesi için kısaca Sözcü gazetesinin milliyetçi görüneni diyebiliriz. Vahdet gazete-
si ise 2014 yılının son ayında girdi piyasaya. Ona da Akit gazeteciliğinin (ya da 
1960’lı yıllardaki Bugün gazetesinin) yumuşatılmış hâlini yakıştırabiliriz. Gazete, 
yazarlar açısından geniş bir yelpazeye sahip bile denilebilir. Birkaçını sayalım is-
terseniz: Mehmet Şevket Eygi, Mehmet Doğan, Lütfü Şehsuvaroğlu, Hüsnü Aktaş, 
Özcan Ünlü.

Üç Yandaş Görevden Alındı

Yılın sonuna doğru (24 Kasım) “yandaş” olarak adlandırılan medyanın üç önem-
li ismi akşam vakti aynı saatte görevden alındılar: Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya 
Cömert, Mustafa Karaalioğlu. Görevden alınan bu üç isim, görevden alınmalarıyla 
ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı için tasfiyenin niçin yapıldığına ilişkin gö-
rüşler birer dedikodu olarak işlev gördüler. Bu tasfiyeden çok kısa bir süre önce 
devletin ekonomi ve enerji politikalarının medyadaki en önemli savunucularından 
biri olarak görülen ve adlandırılan Cemil Ertem’in işten atılması ise gündeme gel-
meyi başaramadı bile.

Sonuç Yerine

Geride kalan satırlarda pek dikkat çekmediğimiz bazı meseleleri zikrederek değer-
lendirmemizi hitama erdirelim:

•	2014 yılı Cumhuriyet gazetesi ile Zaman gazetesinin aynı meseleleri aynı 
cepheden ve aynı üslûpla ele aldıkları bir yıl oldu.

•	Onların medyası Cumhuriyet gazetesinin, Hürriyet gazetesinin yayın po-
litikasının en sivri ve olumsuz yönlerini taklit etmeye başladılar. Neydi bu 
gazetelerin olumsuz ve sivri yönleri? Yalan haber, olmadı iftira üzerine bina 
edilmiş haber ve yorum yazıları. Onlar yayınlarının çoğunu bu iki eksen 
üzerine oturttu.
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•	22 Temmuz’da bazı polislere yapılan gözaltılar üzerine destek eylemleri-
ne çıkanlar 14 Aralık’tan sonra sokağa iyice alıştı. Onlara ait medya ise bu 
sokak hareketlerine çağrı yapan haber ve yorumlarla öne çıktı.

•	Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurular üzerine Ergenekon, Balyoz, 
Askeri Casusluk ve benzeri davalardan tutuklu olan askerlerin tutukluluğu-
na son vermesi üzerine bunu hükümetin Ergenekon ile işbirliği olarak ga-
zete sayfalarına taşıdılar. Hatta Doğu Perinçek - Hükümet işbirliği başlıkla-
rı bile atıldı. Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılamanın yolunu açması 
ve bazı delillerin sahteliğinin açığa çıkması üzerine, söz konusu delillerin 
ne kadar muhkem deliller olduğunu anlatan yayınlara başladılar.

•	14 Aralık’ta yapılan yılın son büyük operasyonu üzerine “onlar” bu ope-
rasyonu medyaya darbe şeklinde sundular ve bu algıyı yerleştirebilmek için 
dünya çapında bir kampanya yürüttüler. Yılsonuna kadar süren demokrasi 
kürsüsü şeklinde adlandırdıkları yeni bir platform oluşturuldu Zaman ga-
zetesinde. Bu kürsüde de çok sayıda yazar ve akademisyenin yazısı kendine 
yer buldu. Bu kürsüde yazısı yayımlanan isimler arasında KCK operasyon-
larında gözaltına alınan İştar Gözaydın’ın yer alması ise ibretlik bir olaydı!

•	AK Parti’nin liderinin değiştiği, Türkiye’nin yeni başbakanın belirlendiği 
gün onların medyasından iki gazetenin manşet ve sürmanşetleri ilgi çeki-
ciydi. 28 Ağustos tarihli gazetelerin hepsinde AK Parti’nin yeni lideri ve 
yeni başbakan adayı Ahmet Davutoğlu yer alırken Zaman gazetesi man-
şetinde “İmamlara 28 Şubat usulü soruşturma ve sürgün” haberiyle çıktı. 
Gazetenin sürmanşetinde ise hükümeti eleştiren iki ayrı haber yer alıyor-
du. Taraf gazetesinin manşetinde ise “Durmak yok germeye devam” habe-
ri yer alırken, sürmanşetinde ise “Maaşlı tetikçiler” haberini kullanmıştı. 
Gazetenin haberine göre “gizli arşiv” isimli twitter hesabı trol hesaplardı ve 
iktidar tarafından 800 - 4000 lira maaşa bağlanmışlardı.

•	Cumhurbaşkanlığı Sarayı da özellikle cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle 
birlikte medyanın neredeyse her kesimi tarafından saldırı haberleriyle ken-
dine gazete sayfalarında yer buldu.

•	Yandaş olarak adlandırılan medya ise önlerine hazır olarak sunulmuş 
bilgileri bile değerlendirmekten aciz bir görünüm sergiledi. Önlerine hazır 
olarak düşen bilgilerden biri meselâ ABD’ye eğitim için gönderilen emniyet 
mensuplarıyla ilgiliydi. O bilgide çok ilginç bir satır arası ayrıntı vardı. Ve 
“yandaş” medyanın hiçbiri bu ayrıntının üzerine gitmedi: ABD’ye eğitime 
gönderilen emniyet mensupları FBI’da da eğitim görmüşlerdi ve FBI’da 
gördükleri eğitim konularından ağırlıklı olan “suç ve suç delili oluşturma” 
idi. “Suç ve suç delili oluşturma” eğitiminden geçen isimler arasında sayı-
lan birkaç isim şu anda tutukluydu.
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•	Onlar 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinden sonra hükümetin icraatları 
hakkında olumlu neredeyse tek cümle kurmadı. Meselâ darbe teşebbüs-
lerinden önce Uludere ismini kullanırken, darbe teşebbüslerinden sonra 
ne hikmetse bu köyün Kürtçe ismini keşfetti ve Roboski demeye başladı. 
Roboski ismini ise darbe teşebbüslerine kadar Taraf gazetesinin öncülü-
ğünde bazı gazeteler kullanıyordu. Taraf yazarları Emre Uslu ile Mehmet 
Baransu Uludere’de ölen 34 kaçakçının öldürülmesi faturasını baştan iti-
baren devletin istihbarat örgütüne kesmeye çalışırken, darbe teşebbüsle-
rinden sonra “onlar” da aynı koroya katıldılar. Onlar devletin istihbarat ör-
gütünün yanı sıra faturayı doğrudan AK Parti hükümetine, hatta özellikle 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çıkarmaya çalıştılar. Darbe teşebbüsle-
rine kadar Uludere’de ölen 34 kaçakçı ile pek ilgilenme ihtiyacı hissetme-
yen “onlar” ne olduysa birden Roboski’de ölenlerin katillerinin (!) peşine 
düşmeye başladı.

•	17-25 Aralık darbe teşebbüslerine kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 
için AK Parti hükümeti adlandırmasını tercih eden “onlar”, yine olduysa 
birden AKP hükümeti demeye başladılar! Sadece gazetelerin yazarları yazı-
larında değil, gazete yönetimi haberlerde de bu adlandırmayı tercih ettiler.

•	Türkiye dışında bir yıl boyunca Türkiye aleyhine ne kadar haber, yorum 
yayımlandıysa onların kahir ekseriyeti bir biçimde “onlar”ın gazetelerinde 
kendilerine yer bulmakta hiçbir sıkıntıya düşmediler. Türkiye aleyhine bir 
haber ya da yorum bulunamadıysa “onlar”ın Türkiye dışındaki muhabirleri 
Türkiye için olumsuz bir cümle alabilecekleri herkesten demeç kotarabil-
mek için canhıraş bir biçimde çaba gösterdiler. Ve bu çabalarının karşılığı-
nı da gazetelerinin sayfalarında veya ekranlarında haberlerini yayınlayarak 
buldular.

•	Yine “onlar”ın başını çektiği birkaç algı yönlendirme projesi hayata geçi-
rildi. Gazetelerinin öncülük ettiği kampanyalarda 17-25 Aralık darbe teşeb-
büsleri Cumhuriyet döneminin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu 
olarak adlandırıldı. Medyanın kahir ekseriyetinde bu adlandırma yerleşti. 
Bir diğer algı yönlendirme projesi de emniyet ve yargıya düzenlenen ope-
rasyonlarla ilgili uygulamaya sokuldu. Söylemeye bile gerek yok “onlar”ın 
öncülüğünde emniyet ve yargıya düzenlenen operasyonlar rüşvet ve yol-
suzluk operasyonunu yapan emniyet ve yargıya darbe olarak adlandırıldı. 
Fakat bu adlandırma “onlar”ın gazeteleri dışında fazla bir alıcı bulamadı. 
Onlar başlangıçta bahsi geçen emniyet ve yargı mensuplarının kendileriyle 
alâkaları olmadığını savunduğu hâlde, ne hikmetse yılın ikinci yarısından 
itibaren doğrudan söz konusu emniyet ve yargı mensuplarını canhıraş bir 
biçimde savunmaya başladılar.
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•	İlginç bir başka algı yönlendirme projesi ise cemaatlerle ilgili uygula-
maya konuldu: Bütün cemaatler tehlike ve tehdit altındaydı. Çünkü Milli 
Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda ulusal güvenlik açısından bir tehdit ola-
rak görülen ve Türkiye aleyhine çalışmalarından dolayı Kırmızı Kitap’a bir 
tehdit unsuru olarak gireceği açıklanan “paralel yapı”ya cemaatlerin hepsi 
girecekti. Daha önce Hürriyet gazetesinin yaptığı çarpıtma ve yönlendirme 
haberlerini artık “onlar”ın gazeteleri yapmaya başlamışlardı. Cemaatlerin 
tamamının bu tehdit altında olduğu yalanını uydurarak diğer cemaatleri de 
kendi saflarına çekmeye çalıştılar. Oldukça yoğun bir haber ve yorum bom-
bardımanı yapmalarına rağmen diğer cemaatler bu algı yönlendirmesine 
itibar etmediler.

•	Bir başka algı yönlendirme projesi de yine “onlar”ın bütün hatlarıyla 
katılması üzerine uygulamaya konuldu! Başlangıçta Taraf gazetesi yazar 
ve muhabirleri arasında yer alan Emre Uslu - Mehmet Baransu ikilisinin 
MİT Kanunu’nun değiştirilmesinin gündeme geldiği sırada kullanmaya 
başladıkları Muhaberat Devleti adlandırması bu uygulama esnasında en 
sık duyduğumuz, okuduğumuz söz oldu. Yürütülen kampanyalar sırasında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör olarak saldırıldı.

•	14 Aralık’ta aralarında Ekrem Dumanlı - Hidayet Karaca’nın da bulun-
duğu gözaltı operasyonuyla birlikte “onlar” bu operasyonu hem yurtiçinde, 
hem de yurtdışında medyaya darbe olarak adlandırdılar ve her platformda 
bu adlandırmayı kullanarak Türkiye aleyhine kampanyalar yürüttüler.

•	Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir’in adlandırmasıyla Pensilvanya’da 
mukim “sakalsız” adına konuşan ve yazan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal 
bir yazı yazarak kendilerinin sorgulanamazlığını en gür sesleriyle dile ge-
tirdiler. “Cemaat hata yapmaz mı, yapmadı mı?” başlıklı yazısında şunla-
rı yazdı: “Bu soru, sorana göre anlam ifade eder hâle geldi. Elbette yalnız 
cemaat(ler) değil, her mümin fert, her söz, fiil, düşünce ve niyetinde kendi-
sini muhasebeye çekmeli. Cemaat mensupları ise kendilerini ayrıca hizmet 
düsturlarına göre sürekli sorgulamalıdırlar. Ama münafık ve zayıf kalplile-
rin böyle bir soruya hakları yoktur; samimi olanlar da iki sebeple bu soru-
yu sormakta haksızdırlar. 1. Ortada fiilî bir durum, açık zulüm ve cemaat 
adına mazlumiyet varken bu soruyu sormak, zalime malzeme taşımak ve 
mazlumu zayıflatmak olur. 2. Böyle bir soru, cemaate 40 yılı aşkın süredir 
ilmî, manevi rehberlik yapmış zâta gerekli muhasebeyi yapmadığı töhmeti 
ve hakaret manası taşır. (…) Ayrıca dine gerçekte hizmet eden bir cemaatin 
şahs-ı manevisi velâyet-i kübra sahibidir ki bu da peygamberlere veraset 
demektir.”
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2014 YILINDA DERGİLER
Rüstem Budak

2014 yılı dergiler açısından, zamanda ve mekânda anlamın izini sürdürmeye ça-
lıştıkları, ülkenin içinde bulunduğu akışa paralel bir izlek oluşturmaya devam et-
tikleri bir yıl oldu.

Anadolu’da yayınlanan dergiler çıktıkları bölgenin ve ilin düşünce ve edebi-
yat ocaklarıdır. “Dergisi, dergileri varsa bir şehrin, o şehir konuşuyor demektir: 
Dergisiz şehir ölüdür benim için; yaşamıyor demektir; bana engin bir nefes, derin 
bir ruh üfleyemeyecek demektir. Söyleyeceği sözü de, sözü söyleyecek özlü sözlü 
öncüleri de yok demektir.” (Yusuf Kaplan, Yeni Şafak, 5.6.2011) İlleri bu bakım-
dan ikiye ayırabiliriz: Dergisi çıkan iller ve dergisi çıkmayan iller. Anlam yerelleş-
tiği ölçüde küreselleşir ve bireyselleştiği ölçüde toplumsallaşır. Bir ilde çıkan dergi, 
o ilin kendisini ve genel anlamda birikimini yansıtmaktadır.

Biz yıllıkta dergilerin coğrafya üzerinden taşımaya çalıştıkları asil çabanın bazı 
örnekleri üzerinde durmaya çalışacağız. Anadolu’nun farklı bölgeleri ve illerinde 
oluşan düşünce, edebiyat ve kültür üretiminin 2014 yılı özelinde arayışını payla-
şacağız.

Dergilerin örneklikleri anlamında; Samsun’dan Yolcu, Elazığ’dan Bizim 
Külliye, Sivas’tan Aşkar, Ordu’dan Kertenkele, Rize’den Mavi-Yeşil, Konya’dan 
Mahalle Mektebi, Sakarya’dan Değirmen, Diyarbakır’dan Yokuş Yol’a dergisi üze-
rinden okuyacağız.

Samsun’dan uzun bir yola çıkmayı ahdeden Yolcu, 13. yılında 75. sayısına 
ulaştı. İslâmcı kimliğini her aşamada öne çıkaran dergi diri bir ruh ile varoluşu-
nu sürdürüyor. Yolcu, zamana dair aforizmaları olan bir dergi hüviyetindedir. 
Karadeniz’in coşkun dalgaları gibi akıl ve kalp çeperlerindeki sahte surları yık-
maya çalışıyor. Dergi klâsiği olan orta sayfa konuşmalarında Mustafa Özel, Selçuk 
Küpçük, Alev Erkilet, Hüsamettin İnaç, Tayyip Atmaca konuşmuş. Soruşturma 
dosyalarında yazarları Türkiye’nin kendi alanındaki konularla ilgili olarak önemli 
dosyalar oluşturan Eyyüp Akyüz. Dergi şiirler, denemeler ve tabii ki görselliği ile 
yoluna devam ediyor.

Bizim Külliye dergisi 1999’dan bu yana Elazığ’dan edebiyat, kültür ve düşün-
ce alanında, ele aldığı dosyalarla katkı yapmaya devam ediyor. Genel yayın yö-
netmenliğini Nazım Payam’ın yaptığı Bizim Külliye, modern zamanda bir külliye 
hüviyetini kazanan zenginlikler sunuyor. 2014 yılında Türk Dünyası Gezi Yazıları, 
Edebiyat ve Değişim, Tarih ve Edebiyat dosyaları ile çıkan dergi, dergilerin edebi-
yata katkıları, dergi edebiyatı bağlamında tartışmaları gündeme getirdiği Edebiyat 
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ve Dergi sayısı çıktı. 62. sayısına ulaşan dergi Fırat dinginliği, heyecanı ve coşku-
suyla yayınına devam ediyor.

Sivas’ın şiir, hikâye ve düşünce atı Aşkar’ı, 2014 yolculuğunda hareketli yapı-
sıyla görüyoruz. İsmet Özel’in şiir anlayışından neşet eden çizgi üzerinde yürüyen 
Aşkar, bu yıl çıkardığı dört sayıda hem şiir, hem de şiir eleştirisi anlamında önemli 
yazılara yer verdi.

İdris Ekinci, Hüseyin Karacalar, Aziz Mahmut Öncel, Melih Erdoğan gibi şair-
lerin şiirleri yanında Dikine Paralel ve Kalanlar bölümlerinde şiir eleştirisi ve ara-
yışlarını yansıtmaya çalıştılar. Taarruzname ve Mesuliyet Meselesi bölümlerinde 
nesir alanında İdris Ekinci, Mehmet Raşit Küçükkürtül ile Ferhat Nabi Güller’in 
yazıları dikkat çekiyor. Hikâye’de bu yıl Akif Hasan Kaya, Arda Arel, Nermin 
Tenekeci, Regaip Albayrak ve Veysel Altuntaş öne çıkıyor.

Kertenkele dergisi, (Ordu) Ünye’den devam ettirdiği yürüyüşünde 2014 yılında 
üç sayı (27, 28, 29) çıkardı. 27. sayıda Sezai Karakoç’un Yüce Diriliş Partisi’nde 
yaptığı bir konuşmanın deşifresine yer verdi. Yine İçsöz’ünde “Türkiye’de muha-
lefet” konusuna eğildi. İslâm dünyasının ikinci kıblesinin de bir başka veçheden 
işgal altında olduğunun kapaktan ilân edildiği bu sayısında da İçsöz’ün, 27. sayıda 
yarım bırakılmış olan “Türkiye’de muhalefet ve iktidar” meselesine ayrıldığını gö-
rüyoruz. Devlet düşüncesi ve anarşizm boyutlarının da ele alındığı bu sayı kapak 
fotoğrafında Türkiye’nin üzerinde dolaşmakta olan kara bulutları işaret eder ma-
hiyette idi. 28. sayıda Filistin’e ve Müslümanların kadim kıblesine yönelen işgali 
gösteren bir Filistin haritasına yer verdi. 29. sayıda İslâm dünyasının kıblesinin 
ne türden bir yapılaşmaya maruz kaldığını gören göze havale etmek amacıyla bir 
Mekke / Kabe görseline yer verdi. Bu yönde son sayısında Sipihri’den tercüme 
edilmiş bir şiir yayınladı. Murat Tuzcu, Sadık Koç, Ali Celep, Adnan Duran, Orhan 
Tepebaş, Aydın Hız, Murat Şahin, Ahmet Çiçek, Muammer Yavaş, Şermin Hüküm 
derginin sürekli yazarları arasında.

Mavi-Yeşil, sadece Rize’nin renklerini değil, edebiyatın renklerini de barındır-
maya devam ediyor. 90. sayısına ulaşan dergi, bir taraftan 90 yıllık ömür gibi tec-
rübeli, bir yandan 90 günlük çocuk gibi de büyümenin telâşında. Edebiyatımızın 
arkeolojisini ve günümüzdeki arayışlarını yansıtmaya çalışıyor. Tiyatro İktidar 
İlişkisi; Şiir, Şehir, Taşra İlişkisi; Coğrafya, Şiir, Şehir gibi araştırma yazıları öne 
çıkıyor. Hasan Öztürk’ün yönetiminde Avrupa Edebiyatı metinleri inceleme ve 
eleştirilerine yer veriyor.

Mahalle Mektebi dergisi Konya’nın münbit edebiyat, düşünce iklimini taşı-
yor. Şiir, hikâye ve deneme ağırlıklı yazıların yanında dosya konuları öne çıkıyor. 
2014’te iki aylık periyotlarla çıkardığı sayılarda dede, ev, harf, Ahmet Sarı ve dergi 
büroları dosyaları ile okuyucularını selâmladı.

Değirmen dergisi, Sakarya’dan akıp karışıyor edebiyat, düşünce denizine. 
2014 yılında iki özel sayı (39-40, 41-42 birleştirerek) ile okuyucuların önüne çık-
tı: Yüzyılın Kitapları ve Yüzyılın Müzikleri. İbn Haldun’un Mukaddime’de yazdığı 
üzere bir devletin ömrünün bir insan ömrü kadar olduğu anlayışından hareketle 
Türkiye’nin yüzyıllık bir dönemi geride bırakarak yeni bir yüzyıla başladığı bugün-
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lerde yüzyıllık birikimi düşünce, edebiyat alanından mirasını ele almaya çalışıyor. 
Daha önce Yüzyılın Dergileri ve Yüzyılın Filmleri özel sayılarını hazırlayan dergi, 
Yüzyılın Kitapları ve Yüzyılın Müzikleri sayıları ile bunu dört özel sayıya ulaştırdı.

Yokuş Yol’a dergisi Diyarbakır’ın ve Türkiye’nin aşmaya çalıştığı yokuşları, 
engelleri, krizleri aşma umudunu taşımaya çalıştığı dönemde yayınlanmaya baş-
ladı. Kadim bir şehir olan Diyarbakır, Kürt Sorunu’ndan dolayı şehirdeki diğer 
birikimlerinde olduğu gibi edebiyat ve düşünce noktasındaki birikimini yansıt-
ma imkânı bulamadı. Birçok emek ve insan kayboldu. Böyle bir sürecin sonunda 
Yokuş Yol’a dergisi düşünce ve edebiyata Diyarbakır’dan katkı yapacaktır. Yayın 
yönetmenliğini Cihan Ülsen’in yaptığı Yokuş Yol’a dergisinin yayın kurulu Bilal 
Madeni, Hares Yalçi, Ahmet Aksoy, Ömer Köse, Yusuf Ekinci, Feyzi Baran ve Reha 
Ruhavioğlu’ndan oluşuyor. Kürtçe-Türkçe metinlere yer verilen dergide şiir ve de-
neme ağırlıklı yazılar öne çıkıyor.
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HALK KÜLTÜRÜ VE ÜRÜNLERİ
Ahmet Şenol

Halk kültürü ürünleri, Türk kültürünün tarihteki görünümüne, değişmesine ve 
gelişmesine paralel olarak değişim ve gelişim içinde olmuştur. Halk kültürü ürün-
leri, kendine özgü dünya görüşü ve değerler sistemine göre şekillenir. Kültüre bağlı 
olarak şekillenen her türlü birikim doğal olarak o kültürün bir parçasıdır. Türkler 
İslâmiyet’ten önce o günkü inanç sistemlerine, kültür ve geleneklerine bağlı halk 
kültürü ürünlerine sahiptiler. İnanç kültürü, kültür de halk kültürü ürünlerini et-
kilemiştir. Bugünkü halk kültürü ürünlerinde, eski inanış ve geleneklerin izlerini 
bulmak mümkündür. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra halk kültürü 
ürünleri, İslâmi renge bürünerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yeni kültür gereği 
mitlerle örülü destan dönemi ürünler, İslâmi öğelerle beslenerek yeniden yapılan-
mıştır.

İslâmiyet öncesi çeşitli inanç sistemlerinden etkilenen Türkler, her kültürde 
olduğu gibi semavi bir dine geçerken, eski inançlarının bir bölümünü yeni dine 
taşıyıp onun kalıplarına uydurmuşlardır.

Türk halk kültürü, Anadolu’da geleneksel yaşamı sürdüren toplulukların yüz-
yıllar boyunca kendi dil, kültür ve beğenileriyle oluşturup yaşattıkları kültürün or-
tak adıdır.  Bu kültür, halkın duygu, düşünce ve beğenisiyle süzülerek günümüze 
gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir.

Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkmenler göç yollarında kültür-
leşme yoluyla kültür alışverişinde bulunarak bunları Anadolu’ya taşımışlardır. 
Taşınan Orta Asya halk kültürü, yeni yurt Anadolu kültürü ve İslâmi kültür, yüz-
yıllar boyu süren kültürleşme sürecinde yoğrularak yeni bir Anadolu halk kültürü 
oluşturmuştur. Anadolu’ya gelenler, dokuz yüzyıl önce kendilerine özgü inanışla-
rını, törelerini, geleneklerini, sanatlarını da beraberlerinde getirmişlerdir.

Anadolu geçmiş zaman içinde çok sayıda kültürü içerisinde barındırmış çeşitli 
topluluklara yurt olmuştur. Bu kültürel miras Anadolu’ya gelen topluluklara ak-
tarılmıştır. Bu kültür alış verişi sonunda halk kültürü, değişimini sürdürmüştür.  
Böylece günümüzde Anadolu’nun halk kültürü yapılaşması ortaya çıkmıştır.

Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca Asya, Avrupa, Afrika, Mısır 
ve Mezopotamya kültür yollarının kesiştiği bir merkez olmuştur. Orta Asya’dan 
Anadolu’ya 9. yüzyıldan başlayarak küçük gruplar, 11. yüzyıldan itibaren büyük 
kitleler hâlinde gelmeye başlayan Oğuz ve Türkmen boyları, Anadolu’nun bu-
günkü kültürel yapısını oluşturmaya başlamışlardır. Bu tarihî süreçte Anadolu 
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Türkleşmiş, Türkler de Anadolulaşmıştır. Türk kültürü tarih sürecinde kendine 
miras kalan kültürleri Türk kültür potasında eriterek kendi damgasını vurmuştur.

Halk kültürü ürünleri bir milletin millî kimliğini belirler, oluştukları toplumun 
ortak kabullerini alarak kendilerine özgü gelenek yaratır.

Her inanç sistemi, topluma uygun bir yapı kazanır. Kültür tarihi açısından te-
mel süreç kültürleşmedir. Anadolu’da Türkler kültürel etkileşim içinde yeni bir 
kültürel kimlik kazanmışlardır. Türkler İslâmiyet kültür dairesine girdikten son-
ra yurt değiştirerek yeni yurtları Anadolu’ya geldiler. Yeni yurtta kültürün doğası 
gereği günlük yaşam ve değer yargıları da değişikliğe uğradı. Anadolu’da yaşayan 
kültür sentezi Türk kültür potasında eriyerek yeni bir alaşım oluşturdu.

Türk halk kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşak-
tan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Halk kültürü ürünleriyle yaşadıkları 
yöre arasında bir bağ vardır. Bu ürünlerin şekillenmesinde, tarihî ve kültürel mira-
sın önemli bir rolü vardır. Halk kültürü ürünleri halk arasında mayalanmış, halkın 
kültür yapısını belirleyen yaşadığı toplumun dokusudur. Halk kültürü ürünlerinin 
halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün 
korunmasında, yaşatılmasında önemli işlevleri bulunmaktadır.

Halk kültürü, geçmişteki bir kültür, geçmişten günümüze gelmiş bir kalıp de-
ğildir. Yaşayan bir kültür topluluğunun bugünkü gereksinimini karşılayan bir sos-
yal kurumdur.

Anadolu’nun günümüzdeki evrensel değerler taşıyan özgün kültür yapısının 
oluşmasında Türkler ana etken olmuştur. Anadolu pek çok küçük kültürel çevreyi 
ve onların kültür yapılarını içinde barındırmıştır. Bu kültür zenginliğini kesin çiz-
gilerle birbirinden ayırt etmek mümkün değildir.

Anadolu coğrafyasında iç içe yaşayan bu kültür zenginliği pek az ulusa nasip 
olmuştur. Bu bir kültür mozaiği değildir; yurt tutulan Anadolu coğrafyasında kül-
türlerin yarattığı alaşım, yeni bir Anadolu kültürüdür. Anadolu tarihî yönüyle çok 
köklü bir geçmişe sahiptir. Bu kültürel zenginlik halk ürünlerine yansımaktadır. 
Anadolu halk kültürü ürünleri, toplumsal yaşamda uyum sağlayıcı, birlikteliği pe-
kiştirici, dayanışmayı artırıcı özelliklerini sürdürerek belli bir işlev üstlenir. Bu 
ürünler tarihsel gelişim sürecinde Anadolu insanının sanatsal beğenisini belirle-
yen, estetik anlayışını sergiler.

Anonim ürünler, bireysel yaşantının toplumsal örnekleridir. Anadolu hal-
kının dünya görüşünün yanı sıra estetik modelleri de halk kültürü ürünlerinde 
temsil edilir. Kültür çevresi değiştikçe toplumsal kuralları etkileyen köklü farklılık 
ve değişimler halk kültürü ürünlerine kademe kademe yansır. Halk kültürü, bir 
bölgedeki kültür ürünlerinin tümüdür. Toplumun sosyo-ekonomik dinamiklerini 
ortaya çıkartmakta, milletin kültür birliğini sağlamaktadır. Temel özelliklerinden 
biri de yerelliktir. Bireysel yaşantının toplumsallaşmış örnekleri olan halk kültürü 
ürünleri çeşitli düzeylerde iletişim sağlama işlevini de yerine getirir.

Bazı halk kültürü ürünlerinde eski inanç sistemleri ve kültürlerinin ayin ve tö-
renlerine ait pratiklerin Anadolu’da yeni bir sentezle İslâmi şekil ve ruha dönüştü-
ğünü görüyoruz. Türk kültürü Anadolu’da şekillenirken, halk kültürü ürünleri de 
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yeniden yapılanmaya başlamıştır. Büyük şehirlerin çevresinde oluşan üst kültür 
mimaride, müzikte, edebiyatta yeni bir bakış açısı oluşturmuştur. Anadolu’da ko-
nar göçer ve köy çevrelerinde İslâm kültürünün etkisiyle Orta Asya kültüründen 
farklı; fakat büyük şehirlerin etrafında oluşan üst kültürü de yakalayamayan bir 
kültür oluşmuştur. Konar göçer kültüründeki halk kültürü ürünlerinde göçebe ya-
şamın ve doğal çevrenin etkisi görülür. Köy ve kasaba halk kültürü ürünlerinde 
çevrelerine ait özelliklerin varlığı dikkati çeker. Her toplumun kendine özgü bir 
yerleşim, doğa ilişkileri, üretim tüketim biçimi vardır.

Halk kültürü, ülkeyi ayakta tutan en önemli güçlerden birisidir. Tanzimat, 
Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet Türk toplumunu ve günlük ya-
şamını hızlı değişim ve dönüşümlere uğratmıştır. Toplumsal yaşamda gelenek-
sel yapı, yer yer çatlamaya, kırılmaya ve yerleşmiş değerler değişmeye başlamış, 
geçiş dönemlerine özgü ikilemler ortaya çıkmıştır. Bu ürünlerin oluşmasında ve 
şekillenmesinde yörenin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir rolü vardır. Yeni 
kültürleşme ve toprağa bağlı Anadolu ekonomisinin sanayi toplumuna geçişi sü-
recinde yöre insanının bu değişim ve gelişim karşısında sosyo-ekonomik konumu 
değişmiştir. Bu hızlı değişim ve gelişim geniş bir zaman boyutunda olmadığı için 
yeni yaşama biçimi Anadolu’da bir bocalama yaratmıştır. Farklı geleneklerin bir 
arada yaşaması halk kültürüne yeni bir boyut kazandırmıştır.

Milletleri diğer kültürlerden ayırt eden kültürel özelliklerin esası halk kültü-
rüdür. Günümüz bir bilim ve teknoloji dünyası olarak kabul edilmektedir. Bilgi 
patlaması, bilimsel ve teknolojik alanda kaydedilen hızlı değişme ve gelişmeler ne-
deniyle, günümüz bilişim dönemi olarak kabul edilmektedir. Ekonomik ve teknik 
olguların belirlenmesi sonucunda neredeyse uluslar arasındaki sınırlar kaybol-
muş, bilgiye ulaşmanın yanı sıra halk kültürünü etkileyebilecek olumsuz olgulara 
ulaşmak kolay hâle gelmiştir. Bireylerin iletişim ve etkileşim gereksinmeleri boyut 
değiştirmiş geleneksel değerler hızla kaybolmaya başlamıştır.

Türkiye, hızlı bir kültürel değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Tarım top-
lumundan sanayi toplumuna geçen toplumumuz, bugün artık bilgi ve iletişim top-
lumuna geçiş aşamasındadır. Sanayi ve tarımın gelişmesi, ulaşım ve teknolojinin 
getirdiği yenilikler, iletişim halk kültürünü etkilemektedir.

Türkiye’de kültürel değişim gereği yaşama biçiminin değişmesi pek çok eski 
gelenek ve görenekleri de değişime uğratmaktadır. Yakın bir gelecekte farklı yö-
relerimizde otantik geleneksel nitelikleriyle üretilmekte olan halk kültürü ürünle-
rini, bunlara bağlı inanç, davranış ve değer yargılarının değişmesiyle, bulamaya-
cağız. Bugün geç kalmış sayılmayız. Toplumumuz her ne kadar hızlı bir kültürel 
değişimle karşı karşıya kalsa da eski ile yeni iç içe yaşamaktadır. Anadolu kültürü-
nün otantik örneklerinin uzmanlar tarafından belirlenip halk kültürü müzelerin-
de saklanıp gelecek kuşaklara aktarılması zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi 
gereken bir görevdir. Gelenekler içinde bulundukları çevrenin sosyo-ekonomik 
durumuna göre davranış kalıpları geliştirirler. Ulaşım ve teknolojinin getirdiği ye-
nilikler yerel kültürü etkilemiştir.

Millî kültürün biçimlenmesinde de halk kültürünün önemi büyüktür. Bu ne-
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denle Türk halk kültürünü ülkeye ve dünyaya tanıtma çalışmaları, kültür politika-
ları doğrultusunda yapılmalıdır. Kültür politikaları, günümüz ve geleceğin kültür 
yapısının belirlenmesinde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında etkin rol 
oynar. Halk kültürü sözlü, yazılı kültür ortamlarının yanı sıra elektronik kültür 
ortamlarında yayılır hâle gelmiştir.

Eğitim ve kültür politikaları millîdir. Kültür politikaları evrensellikten kopma-
dan kültürel değişim ve gelişimle sağlıklı, ilkeli politikalarla sürer. Kültürel kimlik 
oluşturma politikaları belirlenirken millîlik, çağdaşlık, demokratiklik, evrensellik 
ilkelerinden taviz verilemez. Kültürel değişim ve gelişimi yozlaşma, yabancılaşma 
olarak algılayan durağan insan tipi yetiştirmeyi amaçlayan kültür politikaları fay-
dadan çok zarar getirir. Küreselleşmeyle ulusal değerlerin, ulusal kültürün korun-
ması gerekliliği kendini göstermeye başlamıştır. Küreselleşme karşısında büyük 
bir tehlike içinde olan halk kültürü derleme ve araştırma politikalarının tekrar 
gözden geçirilmesi, programların yeniden geliştirilmesi ve yapılandırılması gerçe-
ğini gündeme getirmiştir.

Halk kültürü ürünleri küreselleşmeyle birlikte hızla değişmeye, hatta yok ol-
maya başlamıştır. Halk kültürü mirası olan bu ürünlerin, yeni kuşaklara aktarıl-
ması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Halk kültürü ve halk edebiyatı ürünleri Türk 
ruhunun ve dünyaya bakışının en çok yansıtıldığı ürünlerdir. Çeşitli etkiler ne-
deniyle sürekli yeni yaşam koşulları ortaya çıktığından, toplumlar ve kültürler de 
sürekli bir değişim içindeler. Bu değişim bazen yavaş yavaş gerçekleşiyor, bazen 
de bir patlama biçiminde olabiliyor. Pek çok toplum için Batı kültürü ve ona bağlı 
olan maddesel ve teknik üstünlükle karşılaşmak, varlıklarını tehdit eden bir şok 
etkisi yapıyor, çünkü bu onların geleneksel toplum yapısının sorgulanmasına yol 
açıyor.

Kültürün, “insan, aile sosyal çevre, eğitim, sosyal değerler vb.” gibi insani; “bay-
rak, millet, vatan, dil, din, tarih örf âdet gelenek vb.” gibi evrensel boyutları vardır. 
Kültür milletleri birbirinden ayırt eden özelliklerdir. Uygarlık ortak bir değerdir. 
Aynı uygarlığa bağlı kültürler aynı dünya görüşünde birleşirler. Topluluklardaki 
kişi ve grupların yenilikleri ve milletlerarası etkileşim kültür değişikliğine neden 
olur. Kültür politikaları, günümüz ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde, 
kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında etkin bir rol oynar.

Küreselleşme karşısında büyük bir tehlike içinde olan ulusal kültür ve değerler 
irdelenip kültür ve eğitim politikalarının tekrar gözden geçirilmesi, programların 
yeniden geliştirilmesi ve yapılandırılması gerçeğini gündeme getirmiştir. Yıllardır 
göz ardı edilen ulusal kültür ve değerler çerçevesinde kaynağını halk kültürün-
den alan ürünlere eğitim programlarında yer verilmelidir. Halk kültürü ürünleri 
küreselleşmeyle birlikte hızla değişmeye, hatta yok olmaya başlamıştır. Halk kül-
türü mirası olan bu ürünlerin eğitim programlarında yer alarak gelecek kuşak-
lara aktarılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Halk Kültürünün 
gelecek kuşaklara aktarılmasının, nasıl ve hangi yöntemlerle verilmesi gerektiği 
sorularına da cevap aramak gerekmektedir. Anadolu kültürünün içinde birbiri içi-
ne geçmiş ebruli, birbirinden ayrılamaz kültürel unsurlar bulunmaktadır. Böyle 
bir manzarada, aynı yörede yaşayanlar arasındaki ilişkilerin asırlardır sorunsuz 
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devam etmesinin nasıl olduğu düşünülmelidir. Tüm kültürel unsurlar da Türkiye 
bütününün birer parçasıdır. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz birçok halk kültürü 
malzemelerinin özellikleri kayboluyor. İnsanlar geleneksel kültürel değerlerini bı-
rakıp modern kültürün hâkimiyetine giriyor.

Halk kültürü;  halk arasında bilinen, kültürümüze kazandırılamayan, unutul-
maya yüz tutmuş binlerce kelime ve kavramın Türk dilindeki kullanışlarıyla bir-
likte kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt altına alınan, uzun uğraşlar sonu-
cu bir araya getirilen bu çalışmaların kitaplaştırılmak suretiyle gelecek nesillere 
taşınması ve böylece Türk Halk Kültürünün ne denli köklü ve zengin olduğunu 
yazılı metinlerle ortaya konulması sağlanacaktır. Halk kültürümüzdeki çeşitlili-
ği göz önüne alırsak; halk bilimi, etnoloji, müzik, giysi, sahne, hareket, makyaj, 
folklor, minyatür gibi tüm bu alanları içine alan kapsamlı bir çalışma kültürümüz 
açısından elzemdir.





olaylar ve 
insanlar

İbrahim Ulvi Yavuz





Ocak

1 Ocak: Filistin’in Prag Büyükelçisi Cemil el 
Cemal evinde meydana gelen patlamada haya-
tını kaybetti.

-Amerikalı sinema, tiyatro sanatçısı Joseph 
Ruskin öldü.

-Hollanda asıllı Alman gazeteci ve yazar 
Herman Pieter de Boer öldü.

-”Umuda Ezgi”nin kurucusu ve solisti Nihat 
Aydın, İzmir’de öldü.

-Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti 
eski başkanı Saadettin Evirgen öldü.

-Ünlü mevlithan Halil İbrahim Çanakkaleli 
İstanbul’da öldü.

2 Ocak: Mısır’da Ağustos ayında tutuklanan 
TRT Kahire muhabiri Metin Turan serbest bı-
rakılarak Türkiye’ye döndü.

-Müzikolog Prof. Dr. Ayhan Zeren Ankara’da 
öldü.

3 Ocak: Alman gazeteci,yazar Dirk Sager öldü.

4 Ocak: Eski Dev-Yol mensubu, siyasi sürgün 
Adnan Keskin Köln’de öldü.

-Çizgi roman ressamı Faruk Geç öldü.

-Rize’de 15 yıldır yayın yapan Gelişim TV Lazca 
yayın yapmaya başladı.

5 Ocak: CHP Genel Başkan danışmanı Şükrü 
Karaca Ankara’da öldü.

-Kara Panter 2 diye anılan Portekiz ve dün-
ya futbolunun efsanevi ismi Evsebid da Silva 
Ferreira öldü.

-Irak ordusunun Ramadi ve Felluce’de düzen-
lediği operasyonlarda 25 kişi öldürüldü.

-Bangladeş’te parlamento seçimleri sırasında 
eylem yapan 10 kişi polis tarafından öldürüldü. 

-Macar asıllı Romanyalı gazeteci, yazar 
Annamaria Kinde öldü.

6 Ocak: Osmanlı Padişahı Sultan 5. Murat’ın 
kızı Fatma Sultan’ın oğlu merhum Sultanzade 
Celal Refik İris’in eşi Telgüzer İris İstanbul’da 
öldü.

-Millî basketbolcu ve antrenör Savaş Küce öldü.

-Romancı ve gazeteci İslâm Beytullah Erdi 
Ankara’da öldü.

7 Ocak: GATA Plastik Cerrahi uzmanlarından 
Tbp. Alb. Prof. Dr. Sadullah Uzel öldü.

-Mimar Sinan Üniversitesi kurucu rektörü Prof. 
Dr. Muhteşem Giray İstanbul’da öldü.

8 Ocak: Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçir-
diği trafik kazası sonucu bitkisel hayata giren 
tiyatro ve dizi oyuncusu Huban Öztoprak haya-
tını kaybetti.

-Tiyatro sanatçısı Selçuk Uluergüven öldü.

-Hindistan’da bir yolcu treninde çıkan yangın-
da 9 kişi hayatını kaybetti.

-Bangladeş Cemaati-i İslâm Partisi genel baş-
kan yardımcısı Nezir Ahmet öldü.

9 Ocak: Afrika kökenli Amerikalı yazar, şair 
Amiri Baraka öldü. 

10 Ocak: Tiyatro ve sinemanın kötü adam ola-
rak tanınan oyuncusu Süheyl Eğriboz öldü.

-Soyut resimleri ile tanınan ressam Erdal 
Alantar İstanbul’da öldü.

-Şair Adnan Azar öldü.

11 Ocak: İsrail eski Başbakanı ve Sabra ve 
Şatilla katliamının sorumlusu Ariel Şaron öldü.

-ABD’de grip salgınından 22 kişi hayatını kay-
betti.

12 Ocak: Türkiye’nin önemli arkeoloji uzman-
larından Prof. Dr. Halet Çambel İstanbul’da 
öldü.

13 Ocak: Filipinlerde devam eden yağışların 
meydana getirdiği selde 13 kişi hayatını kay-
betti.

14 Ocak: İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı 
Kemal Bekir İzmir’de öldü.

15 Ocak: Ürgüp eski belediye başkanı R.Kürşat 
Numanoğlu öldü.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan 
Çolakkadı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne 
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-Van’dan Ankara’ya gitmekte olan bir yolcu 
otobüsü, Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde devrildi. 
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

-İspanyol aşırı sağın liderlerinden hukuk dok-
toru Blas Pinar öldü.

29 Ocak: Merkez Bankası Para Politikaları 
Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 
4.50’den % 10’na yükseltti.

30 Ocak: Bangladeş Cemaat-i İslâmi lideri 
Rahman Nizami ve 13 kişiye silah kaçakçılığı 
iddiası ile idam cezası verildi.

Şubat

1 Şubat: İspanya millî takımı ve Fenerbahçe 
eski hocası Luis Aragones öldü.

-Suriye’de Esad güçleri tarafından helikopter 
ile atılan varil bombaların bir camiye düşmesi 
sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

2 Şubat: Endonezya’nın batısında bulunan 
Sinabung Yanardağı’nın hareket geçmesi sonu-
cu 14 kişi öldü.

-Eski Ticaret ve Devlet Bakanı Rüştü Kazım 
Yücelen öldü.

-Pakistan’da bir sinemaya atılan el bombası 
sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 31 kişi de yara-
landı.

-Amerikalı ünlü aktör Philip Seymuar Hoffman 
New York’taki evinde ölü bulundu.

3 Şubat: ABD Merkez Bankası yeni başkanı 
Janet Yellen yemin ederek görevine başladı.

-Eski Millî Birlik Komitesi üyesi Şükran Özkaya 
Ankara’da öldü.

4 Şubat: Halveti Şabaniyye Şeyhi Aziz 
Abdülkadir Demirkaya İstanbul’da öldü.

6 Şubat: Eski Gençlik ve Spor Bakanı Ömer 
Zekai Baloğlu İstanbul’da öldü.

7 Şubat: Halkbank Genel Müdürlüğü’ne Ali 
Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

8 Şubat: Van’da askeri bir aracın devrilmesi 
sonucu 3 asker öldü, 13 asker de yaralandı.

-Arjantin’de meydana gelen trafik kazasında 18 
kişi hayatını kaybetti.

-Medine’de bir otelde meydana gelen yangında 
17 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.

10 Şubat: Mısır’da Esat’a bağlı ordu birlikle-
rinin çeşitli şehirlerde muhaliflere karşı yaptığı 
saldırıda 14’ü çocuk, 19’u kadın olmak üzere 
toplam 156 kişi hayatını kaybetti.

Başsavcı olarak, Bakırköy C.Başsavcısı Hadi 
Salihoğlu’da İstanbul C.Başsavcılığına atandı.

17 Ocak: Van merkezli yapılan El Kaide ope-
rasyonunda 4 kişi tutuklandı.

-Gazeteci Şevket Evliyagil öldü.

19 Ocak: İşadamı Vehbi Koç’un damadı Dr. 
Nursel Arsel İstanbul’da öldü.

-Pakistan’da meydana gelen bombalı saldırıda 
15 asker hayatını kaybetti.

20 Ocak: Libya’nın başkenti Trablus’ta 
Kaddafi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında 
meydana gelen çatışmada 24 kişi öldü. 15 kişi 
de yaralandı.

-Başbakanlık Müsteşarlığına Fahri Kasırga 
atandı.

-Mısır Spor Bakanı Ebu Zeyd mahkeme kararı-
na uymadığı gerekçesi ile 1 yıl hapse mahkum 
oldu.

21 Ocak: Irak’ın başkenti Bağdat’ta farklı böl-
gelerde meydana gelen patlamalarda 28 kişi 
hayatını kaybetti. 60 kişi de yaralandı.

23 Ocak: Eğitimci, şair Zinnur Tiryaki 
Erzurum’da öldü.

-Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bir 
yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi 
hayatını kaybetti. 21 kişi de yaralandı.

-Ukrayna’da iki aydır devam eden siyasi kriz 
başkent Kiev’i savaş alanına çevirdi.

24 Ocak: Mısır’ın başkenti Kahire’de emniyet 
müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla yapı-
lan saldırıda 4 kişi öldü.

25 Ocak: Halepçe katliamı sırasında kimyasal 
silah kullandığı gerekçesi ile yargılanan Irak’lı 
devlet adamı Ali Hasan el Mecid idam edildi.

26 Ocak: Mısır’da 25 Ocak Devrimi’nin 3 yıl-
dönümünde yapılan gösteriler sırasında gü-
venlik güçlerinin silah kullanması sonucu 50 
kişi hayatını kaybetti.

-Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yüzyılın İslâm 
Kültür Hizmet Ödülleri” İstanbul Haliç Kongre 
Merkezinde verildi.

-Mısır’ın Libya’daki Büyükelçiliğinde görevli 
Kültür Ataşesi ve 3 personeli kimliği belirsiz 
kişilerce kaçırıldı.

27 Ocak: İslâm dünyasının ünlü fıkıh alimle-
rinden Dr. Abdülkerim Zeydan Yemen’de öldü.

28 Ocak: Ukrayna Başbakanı Mikora Azarov 
ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle göre-
vinden istifa etti.
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20 Şubat: Ergenekon davasında 23 yıl hapis 
cezası alan İnönü Üniversitesi eski rektörü 
Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu rahatsızlığı nedeniyle 
tahliye edildi.

21 Şubat: Sivas Valisi Zübeyir Kamelek 
Malatya’da tedavi gördüğü hastanede öldü.

-Libya’ya ait bir askeri nakliye uçağı Tunus’ta 
düştü. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

-Türk Karaciğer Vakfı kurucusu Prof. Dr. 
Muzaffer Gürakar İstanbul’da öldü.

22 Şubat: Pakistan’da yakıt tankeri ile yolcu 
otobüsü çarpıştı. Kazada 35 kişi hayatını kay-
betti.

23 Şubat: Türkiye motosiklet şampiyonu millî 
sporcu, Burak Özel Manisa Akhisar’da intihar 
etti.

-Ukrayna Parlamentosu Başkanı Aleksandr 
Turçinov Devlet Başkanı ilan edildi.

-Suriye PYD üyelerine yönelik saldırıda Yüksek 
Kürt Konseyi üyesi Halil ile birlikte 52 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Kilis’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi 
hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

-İspanya eski Devlet Başkanı Adolfa Suarez 
öldü.

-Suriye’nin Türkiye sınırındaki Keseb kasabası 
yakınlarında Suriye’ye ait bir savaşı uçağı sınır 
ihlali yaptığı gerekçesi ile düşürüldü.

24 Şubat: Gazeteci Semih Yurga öldü.

-Mısır Mahkemesi, Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı üyesi 529 kişi idama mahkum etti.

-Amerikalı film ve TV dizisi sanatçısı James 
Rebharm öldü.

-Yeni Zelandalı ressam ve fotoğraf sanatçısı 
Alexıs Jan Atthill Hunter öldü.

25 Şubat: Eski Giresun milletvekili Hidayet 
İpek Ankara’da öldü.

-”Hayalet Avcıları” isimli filmi ile tanınan Ünlü 
Amerikan oyuncusu Harald Ramis öldü.

-Tayland’da belediye işçilerini taşıyan iki katlı 
yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanması sonucu 
30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi de yaralandı.

26 Şubat: Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yapısında değişiklik öngören kanun 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

-Ressam Mehmet Gün Almanya’da öldü.

-Venezüella’da Devlet başkanı Nicolas Maduro 
ve karşıtları arasında meydana gelen çatışmada 

-Filipinlerde ordu ile Ebu Seyyaf yanlıları ara-
sında meydana gelen çatışmada 6 kişi öldü.

11 Şubat: Afrika’da yayın yapan ilk Türk te-
levizyonu Ebru Africa TV’nin haber spikeri 
Reena Shivisi trafik kazasında öldü.

12 Şubat: Ankara-Batıkent-Sincan Metrosu, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı 
Mariona Rojo, Ankara Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’ın katılımı ile hizmete açıldı.

13 Şubat: Türkiye, Pakistan ve Afganistan li-
derleri Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

-Pakistan’da polisleri taşıyan otobüse yapılan 
intihar saldırısında 11 polis öldü.

-27 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

-Sabancı suikastının zanlısı İsmail Akkol 18 yıl 
sonra Yunanistan’da yakalandı.

14 Şubat: Eski Kahramanmaraş Milletvekili 
İbrahim Sadi Öztürk öldü.

15 Şubat: Eski Elazığ milletvekili Mehmet 
Özdemir Ankara’da öldü.

-İngilizlerin efsanevi futbolcularından Tom 
Finney öldü.

-Suriye İnsan Hakları Örgütü tarafından ya-
yınlanan raporda 3 yılda Suriye’de 140 bin ki-
şinin öldüğü açıklandı.

-Haliç metro geçiş köprüsü hizmete açıldı.

-Endonezya’da Sinabung Yanardağı’nın lav 
püskürtmesi sonucu 3 kişi öldü. 2 bin kişi de 
bölgeden tahliye oldu.

16 Şubat: Tem Bolu Dağı geçidinde meydana 
gelen zincirleme kazada 3 kişi öldü, 26 kişi de 
yaralandı.

18 Şubat: Güney Kore’de üniversite öğren-
cilerinin bulunduğu bina çöktü. Kazada 9 kişi 
öldü, 20 kişi de yaralandı.

19 Şubat: Hükümet karşıtı gösterilerin sür-
düğü Ukranya’da güvenlik güçleri ile gösterici-
ler arasında meydana gelen çatışmada 25 kişi 
öldü, 25 kişi de yaralandı.

-İnternet Yasası Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girdi.

-İstanbul’da tedavi gören Bulgar Sosyalist 
Partisi milletvekili Dimço Mihalevski öldü.

-Kabartma resmin öncülerinden ressam Türkel 
Türegün İstanbul’da öldü.

-Tiyatro sanatçısı,rejisör Tansu Aytar öldü.

-Gazeteci Feza Bahriye Kaya İstanbul’da öldü.
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7 Mart: Irak’ta bir günde ülkenin 16 yerinde 
meydana gelen patlamada 44 kişi öldü.

-Kıbrıslı tiyatro sanatçısı Ünal Berrak öldü.

8 Mart: Malezya Havayolları’na ait 239 yolcu-
su bulunan bir uçak Vietnam’da kayboldu.

-Şırnak’ın Cizre ilçesindeki camilerde ilk defa 
Kürtçe hutbe okundu.

-Silivri’de tutuklu bulunan eski Genelkurmay 
Başkanı İlker Başbuğ tahliye oldu.

-Mısır’da, Müslüman Kardeşler’in boykot ettiği 
referandumda yeni anayasa % 98 oy oranı ile 
kabul edildi.

9 Mart: Mardinliler Eğitim ve Danışma Vakfı 
kurucu Başkanı Av. Bedii Ensari öldü.

-Adana Güneş İhtisas Kulübü Başkanı emekli 
müsteşar Orhan Ramazanoğlu öldü.

-Pakistan’da kuraklık ve açlıktan son üç ayda 
122 kişinin öldüğü açıklandı.

-Irak’ın Babil el Hilla şehrinde bomba yüklü bir 
araç ile yapılan intihar saldırısında 32 kişi öldü, 
100 kişi de yaralandı.

10 Mart: Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne ait 
çevik kuvvet polislerini taşıyan araç Kırşehir-
Mucur ilçesinde devrildi. Kazada 3 polis haya-
tını kaybetti.

-Eski Samsun milletvekili ve Orman ve 
Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp Ankara’da 
öldü.

11 Mart: Mısır’da meydana gelen trafik kaza-
sında 21 kişi hayatını kaybetti.

-Tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla indi-
rilmesi ile ilgili kanun değişikliğinden sonra 
Sedat Peker, Doğu Perincek, Hasan Iğsız, Prof. 
Dr. Yalçın Küçük, Levent Göktaş, Av. Kemal 
Kireçsiz, İbrahim Şahin, Hikmet Çiçek, Levent 
Ersöz ve Şener Eruygur tahliye oldu.

12 Mart: Gezi Parkı eylemleri sırasında yara-
lanan Berkin Elvan 269 gün komada kaldıktan 
sonra hayatını kaybetti.

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dershaneleri ka-
patılmasını ile ilgili kanunu onayladı.

13 Mart: Türkiye’nin ilk kadın adliye muhabiri 
Vasfiye Özkoçak İstanbul’da öldü.

-Ankara-Kızılay-Çayyolu Metrosu hizmete açıl-
dı.

14 Mart: Caz ustası İlhan Feyman Bodrum’da 
öldü.

-Şair, oyun yazarı Hasan Vasfi Uçkan Ankara’da 
öldü.

13 kişi hayatını kaybetti.

-Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oyuncularından 
Nihat Kantemir uğradığı silahlı bir saldırı so-
nucunda hayatını kaybetti.

- RTÜK, Koza İpek grubuna bağlı Kanaltürk’ün 
ulusal yayın hakkını iptal etti.

27 Şubat: Katar’ın başkenti Doha’da “Hala 
İstanbul” isimli Türklere ait bir işyerinde sa-
nayi tüpünün patlaması sonucu 9 kişi öldü, 32 
kişi de yaralandı.

-Eski Zonguldak milletvekili Pertev Aççıoğlu 
öldü.

-Gazeteci Kamuran Selçuk Emre İstanbul’da 
öldü.

28 Şubat: Hakkari Emniyet müdürü Tufan 
Ergüder görevinden istifa etti.

-Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar göre-
vinden alındı.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşarlığı’na Nesrin Afşar Çelik atandı.

Mart

1 Mart: Adalet Akademisi Başkanlığı’na 
Yılmaz Akçil atandı.

-Millî Eğitim Temel Kanununda yapılan deği-
şiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 
Böylece dershaneler 1 Eylül 2015’den itibaren 
kapanmış olacaktır.

2 Mart: Çin’in Yunnan eyaletinde bir tren 
istasyonuna gelen silahlı şahıslar 27, kişiyi öl-
dürdü.

3 Mart: Fransız yönetmen Alain Resnois öldü.

-Ş.Urfa’da meydana gelen trafik kazasında 5 
kişi hayatını kaybetti.

-Pakistan’ın başkenti İslâmabad’da adliyeye 
yapılan intihar saldırısında 11 kişi öldü.

-Tiyatro sanatçısı Altan Günbay öldü.

-Gazeteci Ender Aladinler İstanbul’da öldü.

5 Mart: Çin’in Jilin eyaletinde seyir halindeki 
bir otobüsün yanması sonucu 10 kişi hayatını 
kaybetti.

6-Mart: Terörle Mücadele Kanunun 10. 
Maddesi Uyarınca kurulan “Özel Yetkili 
Mahkemeleri” kaldıran kanun Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

-Afrika Birliği Barış Gücü askerleri ile eş-Şebab 
Hareketi üyeleri arasında çıkan çatışmada 11 
kişi hayatını kaybetti.
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29 Mart: Dağıstan kökenli Azeri şarkıcı Düriye 
Rahimova Bakü’de öldü. 

30 Mart: Ülke genelinde yerel seçimler yapıl-
dı.Seçim sırasında çeşitli illerde meydana gelen 
olaylarda 8 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

31 Mart: Karagöz ve kukla sanatçısı Tacettin 
Diker İstanbul’da öldü.

-Yazar Ahmet Yorulmaz Balıkesir Gömeç’te 
öldü.

Nisan

1 Nisan: Türk futbolunda “kralların hocası” 
olarak anılan teknik direktör Ekrem Berberoğlu 
Adapazarı’nda öldü.

2 Nisan: Ünlü cerrah Prof. Dr. Kenan Demirkol 
hakkında yasadışı organ ticareti yaptığı gerek-
çesi ile kırmızı bülten çıkarıldı.

3 Nisan: ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bulunan 
Fort Haod Askeri Üssü’ne yapılan silahlı saldı-
rıda 4 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

-Anayasa Mahkemesi Twitter yasağını kaldıran 
kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

-Ressam Naile Akıncı İstanbul’da öldü.

4 Nisan: Dünya Olimpiyat şampiyonu, eski 
millî güreşçi, İsmail Atlı Adana’nın Kozan ilçe-
sinde öldü.

-İslâm aleminin önemli düşünürlerinden 
Muhammed Kutup Mekke’de öldü.

-Fenerbahçe Spor Kurulu Yüksek Divan Kurulu 
Başkanı Yüksel Günay İstanbul’da öldü.

5 Nisan: Kuzey Amerika kıtasının en azılı 
uyuşturucu taciri olarak anılan Elizebeht Barrer 
Kanada’da öldürüldü.

-3 Köprünün Beykoz bağlantı yolu çalışmaları 
sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını 
kaybetti.

6 Nisan: Elazığlı kanaat önderlerinden Molla 
Bahri Tunç öldü.

7 Nisan: ABD’li efsanevi yıldız Mickey Raaney 
öldü.

8 Nisan: Ünlülerin sünnetçisi Kemal Özkan 
İstanbul’da öldü.

-Adana’da yaşadışı telefon dinleme iddiaları ile 
gözaltına alınan 8 emniyet görevlisi tutuklandı.

9 Nisan: Konya-Afyon karayolunda tır ile yol-
cu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 
11 kişi de yaralandı.

16 Mart: Nijerya’da silahlı bir grup tarafından 
yapılan saldırıda 100 kişi öldü.

-Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan refe-
randumda, % 96’ı Kırımlı Rusya’ya katılmak 
için evet oyu kullandı.

-Rusya’nın Sibirya bölgesinde 14 kişi sahte al-
kolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

17 Mart: Eski Ankara milletvekili Rıza Ulucak 
öldü.

-Sivas eski milletvekili Ahmet Arıkan 
Ankara’da öldü.

-Alman sunucu ve çevirmen Mareike Carriere 
öldü.

-Nijerya’da meydana gelen iki ayrı trafik kaza-
sında 16’sı kadın 20 kişi hayatını kaybetti.

-Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Şeker 
öldü.

18 Mart: ABD’de özel bir televizyon kanalına 
ait helikopter inmeye çalıştığı sırada düştü. 
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

-Çeçen Kafkasya Emirliği lideri Doku Umorov 
öldürüldü.

-Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’a 
geçmek isteyen kaçak göçmen teknesi battı. 4 
kişi öldü. 3 kişi de yaralandı.

19 Mart: Kırım’daki Ukrayna donanma üssü 
Rus askerlerince işgal edildi.

-Edirne Ozan Ağaç Grubu şairlerinden İlyas 
Ocak öldü.

-Kocatepe Camii ile İstanbul Şakirin Camii ta-
sarımlarını yapan mimar Hüseyin Tayla öldü.

20 Mart: Mersin’in Akdeniz ilçesinde trenin 
servis aracına çarpması sonucu 10 kişi öldü.

-Niğde’nin Ulukışla ilçesinde uygulama yapan 
güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu 2 asker 
1 polis hayatını kaybetti.

- Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi 
Destgayb Necefi Eşref şehrinde öldü.

24 Mart: Antalya Gazeteciler Cemiyeti eski 
başkanı, gazeteci Günay Çelek öldü.

27 Mart: Çin’in başkenti Pekin’de bir şahıs 6 
kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

-Karikatürist Ahmet Erkanlı İstanbul’da öldü.

28 Mart: Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde 
1992’de Ermeniler tarafından şehit edilen 613 
kişinin hatırasına yapılan “Hocalı Anıt Parkı ve 
Müzesi” Kızılcahamam’da açıldı.
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-Eski Tuzla Belediye Başkanı avukat Sabri İç 
İstanbul’da öldü.

-Eski Mersin Milletvekili Kadir Çetin Tarsus’ da 
öldü. 

17 Nisan: DEP eski genel başkanı Yaşar Kaya 
21 yıl sonra Türkiye’ye döndü.

-Yazar Alpay Kabacalı İstanbul’da öldü.

-Antalya’da aşırı hız nedeniyle tır altına giren 
otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

18 Nisan: TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel 
görevinden alındı. Yerine Mehmet Ergün Turan 
atandı.

-Nobel Ödülü sahibi dünyaca ünlü yazar Gabriel 
Garcia Marguez öldü.

-Everest Dağı’nda çığ düşmesi sonucu 9 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Kuveyt’in eski İhvan liderlerinden Şeyh Nadir 
El-Nun öldü.

-Eski Gaziantep Milletvekili Mehmet Atilla 
Ocak Ankara’da öldü.

19 Nisan: İzmir’in Menemen ilçesinde bir ara-
cın şarampole yuvarlaması sonucu 5 kişi öldü.

-THY uçağı ile Atlantik Okyanusu’nu ilk geçen 
Türk pilotu Zihni Barın Urla’da öldü.

20 Nisan: Suriye’de kaçırılan ve on ay sonra 
Türkiye sınırında elleri ve gözleri bağlı olarak 
serbest bırakılan 4 Fransız gazeteci ülkelerine 
döndü.

-Pakistan’ın Sinah Eyaleti’nde meydana gelen 
trafik kazasında 42 kişi öldü.

21 Nisan: Gazeteci Ertum Öcal İstanbul’da 
öldü.

-NTV Doğu Karadeniz bölge temsilcisi, gazeteci 
Ahmet Kayacak öldü.

-Meksika’da özel bir uçağın düşmesi sonucu 8 
kişi hayatını kaybetti.

-Yüksek Seçim Kurulu Yalova’da 6 oy farkla 
CHP’nin kazandığı seçimi iptal etti.

-Olimpiyat şampiyonu millî güreşçi Mithat 
Bayrak Almanya’da öldü.

23 Nisan: Eski Erzurum Milletvekili Adalet 
Bakanı Selçuk Erverdi İstanbul’da öldü.

24 Nisan: Mersinli gazeteci Nevzat Çağlar 
Kelleli öldü.

-Afganistan’da Taliban’a yönelik yapılan ope-
rasyonlarda 19 militan öldürüldü.

-Filistin Ulusal Kurtuluş Örgütü (Fetih), ile 

 -Pakistan’ın başkenti İslâmabad’da sebze ha-
linde meydana gelen bombalı saldırıda 23 kişi 
öldü, 39 kişi de yaralandı.

 -Eski Samsun Milletvekili Berati Erdoğan 
öldü.

 -Sultan Abdülmecid’in torununun kızı Fevziye 
Osmanoğlu Paris’te öldü.

10 Nisan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları sanatçısı Gül Gülgün 
İstanbul’da öldü.

11 Nisan: ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi 
gündemine aldığı Ermeni soykırımı tasarısını 
oy çokluğu ile kabul etti.

-Anayasa Mahkemesi HSYK yapısını değiştiren 
kanunun Adalet Bakanı’na verilen yetkileri dü-
zenleyen hükmü iptal etti.

12 Nisan: Taşköprülü “Garip Nizami” lakaplı 
şair Nizamettin Caymaz İstanbul’da öldü.

13 Nisan: Meksika’da yolcu otobüsünün kam-
yon ile çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kay-
betti.

-Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde iki aile arasın-
da arazi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi öldü.

14 Nisan: Ukrayna güvenlik güçleri ile 
Moskova yanlıları arasında meydana gelen ça-
tışmada 1 polis iki kişi hayatını kaybetti.

-ABD’de Yahudilerin “Hamursuz Bayramı” ön-
cesi bir saldırgan 3 kişiyi öldürdü.

-Gazeteci Ziya Nebioğlu İstanbul’da öldü.

-Eski Gümüşhane Milletvekili Halis Sadullah 
Tokdemir Ankara’da öldü.

15 Nisan: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Çankaya Köşkü’nde Kırım Tatar Meclisi 
eski başkanı ve Ukrayna Meclisi Milletvekili 
Mustafa Abdülcelil Kırımoğlu’na “Cumhuriyet 
Nişanı” verdi.

-Bakırköy’de eski İstanbul Milletvekili Adnan 
Yıldız’ın aracına yapılan silahlı saldırıda eşi ve 
kızı ile bir saldırgan öldü.

-Ukrayna hükümetinin bazı bölgelerde kamu 
merkezlerini işgal eden Rus yanlılarına yaptığı 
operasyonda 11 kişi hayatını kaybetti.

-Boğaziçi Köprüsü’nün aydınlatma projesini 
üstlenen Hale Ligting Şirketi yönetim kurulu 
başkanı Veysi Karan İstanbul’da öldü.

16 Nisan: Güney Kore’de çoğunluğu okul ge-
zisine çıkan öğrencileri taşıyan 477 kişilik gemi 
battı.
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-Emniyet Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Cerrah görevinden is-
tifa etti.

-Libya’da iş adamı Ahmet Maatik Millî Genel 
Kongre de Başbakan seçildi.

5 Mayıs: Büyük Britanya’nın ünlü tenisçisi 
Elana Baltacha öldü.

-Yapımcı Atiye Rezzam Metin, Beykoz Elmalı 
köyündeki evinde çıkan yangın sonucu hayatını 
kaybetti.

-Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Gelişen köyü ya-
kınlarında bir zırhlı askeri aracın devrilmesi 
sonucu 3 asker hayatını kaybetti. 8 asker de 
yaralandı.

-Suriye’de El-Kaide bağlantılı iki grup arasında 
çıkan çatışmada 62 kişi hayatını kaybetti.

6 Mayıs: İzmir Seferihisar ilçesinden Sisam 
Adası’na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların 
bulunduğu iki lastik bot battı. 22 kişi öldü, 36 
kişi de kurtuldu.

-Yazar, yayıncı Selim Sesler öldü.

-TBMM, eski bakanlardan Muammer Güler, 
Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan 
Bayraktar hakkında Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına karar verdi.

7 Mayıs: ABD Yüksek Mahkemesi, kamu ku-
rumlarda toplantı öncesi dua edilmesinin ana-
yasayı ihlal etmediğine karar verdi.

-Şeyh Nazım Kıbrısi tedavi gördüğü KKTC 
Yakın Doğu Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

-Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan 
Yıngluck Çinavatra’yı görevini kötüye kullandı-
ğı gerekçesi ile görevden aldı.

-Gazeteci Müjdat Tolu İstanbul’da öldü.

8 Mayıs: Yeşilçam sanatçılarından Muazzez 
Özdemir Edirne ‘de öldü.

10 Mayıs: Klarnet sanatçısı Selim Sesler öldü.

-Kadiri Tarikatı İstanbul şeyhi Misbah 
Erkmenkul öldü.

-Boko Haram Örgütü, öğrenci yurtlarından 273 
kız öğrenciyi kaçırdı.

-Irak’ın Musul şehrinde askeri konvoya düzen-
lenen bombalı saldırıda 18 asker öldü, 9 asker 
de yaralandı.

-Irak ordusu, el-Anber ilinde Şam İslâm Devleti 
üyelerine düzenlediği hava saldırısında 39 kişi 
öldü.

Filistin İslâmi Direniş Hareketi (Hamas) 
Gazze’de bir araya gelerek ortak bir hükümet 
kurmak için anlaştı.

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Olayları 
ile ilgili yazılı bir mesaj yayınladı

-Gazi Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alıcılar Ankara’da mey-
dana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

25 Nisan: Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî 
İstihbarat Teşkilatı Kanunu”nda değişiklik ya-
pan kanunu onayladı.

27 Nisan: Güney Kore Başbakanı Chung 
Hang-Won, 300’den fazla kişinin öldüğü feri-
bot kazasında hükümetin yetersiz kaldığı ge-
rekçesi ile görevinden istifa etti.

28 Nisan: Tayland’da domuz gribinden 50 
kişi hayatını kaybetti.

-Mısır’da 683 Müslüman Kardeşler üyesi hak-
kında idam kararı verildi.

-Gazeteci Bülent Akkurt Milas’ta öldü.

29 Nisan: A Millî Basketbol Takımı eski kap-
tanlarından Turhan Tezal İzmir’de öldü.

30 Nisan: Sinema sanatçısı Erdoğan 
Vatansever Burhaniye’de öldü.

Mayıs

1 Mayıs: Balyoz Davası’ndan 16 yıl hapis ceza-
sına alan Albay Murat Özalp beyin kanamasın-
dan hayatını kaybetti.

-İstanbul’da 1 Mayıs gösterileri sırasında 90 
kişi yaralandı. 138 kişi de gözaltına alındı.

2 Mayıs: Mısır cezaevinde bulunan gazeteci 
Muhammed Fehim’e “Dünya Basın Özgürlüğü 
Ödülü” verildi.

-Afganistan’da toprak kayması sonucu 400 kişi 
hayatını kaybetti. 2000 kişi de kayboldu.

-Ukrayna’nın Odessa şehrinde sendika bina-
sının ateşe verilmesi sonucu 38 kişi hayatını 
kaybetti.

-17 Aralık soruşturmasında yer alan eski bakan 
Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar ve 
işadamı Ali Ağaoğlu’nun aralarında bulunduğu 
60 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

4 Mayıs: Bangladeş’te bir feribotun alabora 
olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

-Çin’de inşaat halinde bulunan köprü çöktü. 11 
kişi hayatını kaybetti.
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Remzi Fındıklı görevinden alındı. Yerine Prof. 
Dr. Yılmaz Çolak atandı.

24 Mayıs: Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Temel İslâmi Bilimler Bölümü 
Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali 
Akpınar Konya Müftüsü oldu.

-Merkez üssü Ege Denizi olan 6.5 şiddetinde bir 
deprem meydana geldi.

-Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmi Cannes 
Film Festivalinde altın palmiye kazandı.

-Güney Kore’de 23 katlı bir apartmanın çökme-
si sonucu 490 kişi hayatını kaybetti.

25 Mayıs: Polonya’da ülkenin son komünist 
lideri olan general 

Vayçek Yaruzelski Varşova’da öldü.

26 Mayıs: Mısır’da Esat güçlerinin muhaliflere 
karşı düzenlediği operasyonlarda 45 kişi öldü.

-Yunanistan’da yapılan yerel seçimlerde İskeçe 
ve Rodop illerinde başkanlığı 3 Türk kazandı.

-Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Başkanı 
Doç. Dr. Sami Demirbilek Ankara’da öldü.

27 Mayıs: Ukrayna’da Cumhurbaşkanlığı seçi-
mini işadamı Petro Paroşenko kazandı.

-Şanlıurfa Hizmet gazetesi yazarı Bülent 
Okutan öldü.

28 Mayıs: Amerikalı yazar, şair Maya Angelou 
öldü.

-Ressam Adnan Varınca öldü.

-Nijerya’da Boko Haram Örgütü tarafından ya-
pılan silahlı saldırıda 25 güvenlik görevlisi öldü.

-THY’nin Somali’de görev yapanları taşıyan 
araca yapılan silahlı saldırıda güvenlik şefi 
Saadettin Doğan hayatını kaybetti.

-Güney Kore’de bir hastanede çıkan yangında 
21 kişi öldü.

-Beşiktaş ve Galatasaray’ın efsanevi futbolcula-
rından Ali Çoban öldü.

-Ünlü sihirbaz (Mandrake) lakaplı Ertuğrul 
Işınbark Çanakkale’de öldü.

29 Mayıs: Brezilya’nın metropol şehri Sao 
Paulo’da 29 Mayıs Türk Günü olarak kutlandı.

-Mısır’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini 
askeri müdahale ile iktidara gelen Abdülfettah 
el-Sisi kazandı.

-”12 Mart’ta Beş Kala” eserinin sahibi emekli 
Tuğgeneral Celil Gürkan Ankara’da öldü.

11 Mayıs: Kuzey Irak’ta Kerkük ile 
Süleymaniye şehirleri arasında şoförlük yapan 
12 kişinin cesetleri bulundu.

13 Mayıs: Eski Devlet ve Sağlık Bakanı Nihat 
Kitapçı Ankara’da öldü.

-Manisa’nın Soma ilçesinde kömür maden oca-
ğında meydana gelen patlamada 300 işçi haya-
tını kaybetti.

14 Mayıs: Soma’da hayatlarını kaybedenler 
için millî yas ilan edildi.

15 Mayıs: Yayıncı, gazeteci ve yapımcı Recep 
Eskicigil İstanbul’da öldü,

-Suriye-Türkiye sınırındaki Es-Saleme kapısı 
yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlaması 
sonucu 53 kişi hayatını kaybetti.

-Bangladeş’te feribot battı. Kazada 45 kişi ha-
yatını kaybetti.

16 Mayıs: Eski İstanbul Milletvekili Ferit 
Mevlit Aslanoğlu İstanbul’da öldü.

-Bulgaristan’ın ünlü opera sanatçısı Nikola 
Güzelov öldü.

17 Mayıs: Enerji Bakanı Taner Yıldız Soma 
faciasında ölenlerin 301 kişi olduğunu açıkladı.

18 Mayıs: Bosna-Hersek’ te meydana gelen 
selde 19 kişi hayatını kaybetti.

19 Mayıs: Fenerbahçe Spor Kulübü Genel 
kurul üyesi ve radyo yapımcısı Hale Kocabaş 
İstanbul’da öldü.

-Kolombiya’da kilise gezisinden dönen çocuk-
ları taşıyan otobüsün yakıt deposunun patla-
ması sonucu çıkan yangında 31 çocuk hayatını 
kaybetti.

-Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hüseyin Yakup İshak Şam yakınlarında bir ça-
tışmada öldürüldü.

-Soma soruşturması kapsamında 4 kişi tutuk-
landı.

20 Mayıs: Türkiye’nin Bingazi’deki konsolos-
luğu geçici olarak kapatıldı.

21 Mayıs: Nijerya’da iki ayrı noktada yapılan 
intihar saldırısında 118 kişi hayatını kaybetti.

-Pakistan ordusu, savaş uçağı ve helikopterler-
le yaptığı operasyonlarda 50 kişi öldü, 80 kişi 
de yaralandı.

-Moskova’da yük treni ile yolcu treni çarpışma-
sı sonucu 9 kişi öldü.

22 Mayıs: Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
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-Sanatçı Güngör Hoşses öldü.

-Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Celalettin Özdemir odasında öl-
dürüldü.

-Nijerya’da Boko Haram örgütünün yapmış ol-
duğu saldırılarda 200 kişi hayatını kaybetti.

6 Haziran: Adıyaman eski milletvekili 
Abdurrahman Ünsal öldü.

7 Haziran: Saraybosna Büyükelçisi Ahmet 
Yıldız Başbakan danışmanlığına atandı,

-Afganistan da meydana gelen selde 100 kişi 
hayatını kaybetti.

-TRT sanatçısı Nurinisa Tokgöz İstanbul’da 
öldü.

8 Haziran: İstanbul-Arnavutköy’de yapılması 
planlanan 3.Havalimanı’nın temeli Başbakan 
tarafından atıldı.

9 Haziran: Pakistan’ın Karaçi şehrindeki 
Cinnah Havaalanı’na yapılan intihar saldırısın-
da 21 kişi öldü.

-Gazeteci Mahir Çergi İstanbul’da öldü.

10 Haziran: Meksika’da suç örgütünün yap-
tığı silahlı saldırıda öldürülen 15 kişinin cesedi 
bir kamyon içerisinde bulundu.

-Afganistan’da görev yapan NATO bünyesinde-
ki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü mensubu 
5 NATO askeri saldırıda hayatını kaybetti.

-Irak Şam İslâm Devleti İskenderun limanın-
dan Musul’a mazot taşıyan 32 Türk tır şoförünü 
rehin aldı.

-TÜSİAD Başkanlığı’na Haluk Dinçer seçildi.

11 Haziran: Kocaeli “Hariçten Gazelciler” gru-
bu solisti Ömür Kılıçaraslan evinin balkonun-
dan düşerek hayatını kaybetti.

-Eski teniz antrenörü Ermeni asıllı Sarkis 
Harputlu İstanbul’da öldü.

-2014 Yılı yaz kararnamesi ile 2 bin 200 hakim 
ve savcının yeri değiştirildi.

12 Haziran: Irak-Şam İslâm Devleti 
(IŞID) elamanları Musul’u ele geçirerek 
Türkiye Başkonsolosluğu’nu işgal etti. Musul 
Başkonsolosu ve 49 kişiyi rehin aldı.

-Irak Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar, Irak ve 
Şam İslâm Devleti (IŞID) militanları tarafından 
ele geçirilen Musul kentini bombaladı.

13 Haziran: Macaristan Millî Futbol takımı-
nın “Kara Panter” diye anılan kalecisi G.Yula 
Grasics öldü.

30 Mayıs: Sultan 2.Abdülhamid Han’ın 
torunu Neslişah Abdülkadir Osmanoğlu 
İstanbul’da öldü.

-Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana ge-
len trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

-ABD Başkanı Barak Obama’nın Beyaz Saray 
sözcüsü Jay Carney görevinden ayrıldı,

31 Mayıs: Anadolu Gençlik Derneği 
Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için “Seccadeni 
al da gel” sloganı ile sabah namazını Ayasofya 
Meydanında kıldı. Namazı Kabe imamlarından 
Şeyh Abdullah Basfor kıldırdı.

-Gezi olaylarının birinci yıldönümünde 
İstanbul’da gösteri yapanlardan 170 kişi gözal-
tına alındı.

 

Haziran

1 Haziran: Suriye’de Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı eski lideri Prof. Dr. Munir Muhammed 
Ganbani S.Arabistan’da öldü.

2 Haziran: İspanya Kralı Juan Carlos tahtan 
çekildi.

-Afganistan’ın Celalabat şehrinde meydana ge-
len intihar saldırısında 3 Türk mühendis haya-
tını kaybetti.

-Tekrarlanan seçim ile Yalova Belediye 
Başkanlığı’nı CHP adayı Vefa Salman, Ağrı 
Belediye Başkanlığını ise BDP adayı Sırrı Sakık 
kazandı.

3 Haziran: Filistin’de Hamas ve Fetih ara-
sında millî mutabakat çerçevesinde uzlaşma 
hükümeti kuruldu. Yemin ederek göreve baş-
lanıldı.

-Hindistan Köyişleri Bakanı Gopinat Munde 
trafik kazasında hayatını kaybetti.

-İran’da meydana gelen kum fırtınasında bin-
lerce insan hayatını kaybetti.

4 Haziran: Venedik Belediye Başkanı Giorge 
Orsani yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile tutuklan-
dı.

-TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevin-
den istifa etti.

-Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kartal hayatını 
kaybetti.

5 Haziran: Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Müdürü Prof. Dr. Hüseyin 
Tekin Gökmenoğlu üniversite senato toplantı-
sında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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kili Murat Sökmenoğlu Ankara’da öldü.

-Kosova’da 4 bin kişilik Bayrampaşa İsa Bey 
Camii Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez tarafından ibadete açıldı.

21 Haziran: Manisa Ticaret Odası Başkanı 
Bülent Kaçmaz öldü.

- Fatih Üniversitesi Kurucu ve Mütevelli Heyeti 
Üyesi Prof. Dr. Kemal Özkaragöz öldü.

22 Haziran: Anadolu Grubu’nun kurucusu, 
işadamı İzzet Özilhan öldü.

23 Haziran: Libya’da emekli tuğgeneral Halife 
Hafter başarısız darbe girişiminde bulundu.

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Paçacı Vatikan Büyükelçisi oldu.

24 Haziran: Nijerya’da 60 kız kaçırıldı.

25 Haziran: Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrık-
çılar askeri bir helikopteri düşürdü. 9 kişi öldü.

-Hint Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi 
Madagaskar’da teknesi battı. 15 kişi hayatını 
kaybetti.

-Irak Türkmen Cephesi yöneticisi Munir Kafih 
uğradığı silahlı bil saldırıda hayatını kaybetti

-Balyoz Davası’nda tahliye olan MHP İstanbul 
Milletvekili Engin Alan TBMM’de yemin ederek 
görevine başladı.

-Gazeteci Doğan Keçecioğlu öldü.

26 Haziran: Şanlıurfa’da yapılan yol denetimi 
sırasında Suriye plakalı bir araçta tahrip gücü 
yüksek patlayıcı bulundu.

1995’den itibaren aranan Rusya mafya babası 
Aleksanar Matusav Tayland’da yakalandı

-Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk öldü.

27 Haziran: Elveda Rumeli dizisinde rol alan 
Perihan Tuna Eyyubi Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te öldü.

28 Haziran: Fethi Paşa Korusu’nda bulunan 
Hüseyin Avni Paşa Köşkü yandı.

29 Haziran: Soul müziğinin ünlü şarkıcısı ve 
bestecisi Amerikalı Bobby Womock öldü.

30 Haziran: Irak İslâm Devleti (IŞID) Irak’ta 
hilafet devleti kurduğunu ve örgütün lideri 
Ebubekir el-Bağdadi’yi halife ilan ettiğini açık-
ladı.

Temmuz

1 Temmuz: AK Parti, Başbakan Recep Tayyip 

14 Haziran: Ukrayna’da askeri bir uçak 
Rusya yanlıları tarafından düşürüldü. 49 kişi 
öldü.

-Amerikalı ünlü oyuncu Martha Hyer öldü.

-Irak’ın Tikrit şehrinde Baas Partisi lider kad-
rosuna yönelik düzenlenen operasyonda 50 
kişi hayatını kaybetti.

-Yazar, A.Nevzad Odyakmaz İstanbul’da öldü.

15 Haziran: Dışişleri Bakanlığı Musul, 
Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat’ta 
yaşayan Türkleri bu şehirleri terk etmeleri için 
uyardı.

-Rusya’nın Çelyabinik şehrinde yapılan bir fes-
tivalde çıkan yangında 10 kişi öldü.

-Irak Şam İslâm Devleti, esir aldığı 1700 Şii as-
keri idam ettiğini açıkladı

-Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yapımcısı Işıl 
Karpuzoğlu öldü.

-Pak Maya Fabrikası’nın kurucusu Engin Pak 
İstanbul’da öldü.

16 Haziran: Yazar, çevirmen Dr. Mustafa 
Yalçıner Ankara’da öldü.

-Senarist ,yazar Ayşe Şasa İstanbul’da öldü.

-Güney Sudan’da aşiret çatışması sonucu 25 
kişi öldü.100 kişi de yaralandı.

17 Haziran: Eğitimci,yazar Mehmet 
Sancaktar Rize’de öldü.

-Irak Hava Kuvvetleri ,Şam İslâm devleti kont-
rolünde bulunan Telafer şehrine yaptığı hava 
saldırısında 70 kişi öldü.

-Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Nimet 
Özdaş İstanbul’da öldü.

18 Haziran: Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
12 Eylül Davası’nda Kenan Evren’i müebbet 
hapse mahkum etti.

19 Haziran: Anayasa Mahkemesi Balyoz 
Davasına yapılan itirazı “hak ihlali” kabul etti.

-Beyin cerrahı Prof. Dr. Yusuf Ersahin İzmir’de 
öldü.

-Altay ve Bursaspor kulüplerinin eski teknik 
direktörü Kemal Ömeragiç Sırbistan’da öldü. 

20 Haziran: Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay Savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye 
sığınan mültecilerin sayısın 1 milyon 50 bine 
ulaştığını açıkladı.

-Gazeteci Erdoğan Alkan İstanbul’da öldü.

-Eski Hatay Milletvekili ve TBMM Başkan ve-
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-İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenle-
diği hava saldırılarında 6 kişi öldü, 20 kişi de 
yaralandı.

-Afganistan’ın değişik bölgelerinde Taliban’a 
karşı düzenlenen operasyonlarda 35 militan 
öldürüldü.

-İstanbul Esenyurt’ta bulunan Caferilere ait ca-
mii kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

10 Temmuz: Kadıköy Fenerbahçe Yat Limanı 
kıyısına bağlı 4 süper lüks yat yandı.

11 Temmuz: Çin’in Hunan eyaletinde öğrenci 
servisinin göle düşmesi sonucu 11 öğrenci haya-
tını kaybetti.

-17 Aralık Operasyonu’nda görev alan 5 polis 
açığa alındı.

-Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Turgay 
Üçoz Ankara’da öldü.

12 Temmuz: Kadıköy tarihi ile ilgili eserleri ile 
tanınan Dr. Müfid Ekdal İstanbul’da öldü.

13 Temmuz: İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırı-
larda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

14 Temmuz: İzmirli Kürk Sarayı sahibi işada-
mı Şefik Yaman öldü.

-Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlarından 
Em.Korgeneral Hilmi Akın Zorlu öldü.

-Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Balıkesir 
milletvekili Cemalettin İnkaya öldü.

-Güney Afrikalı Nobel ödüllü yazar Nadime 
Gardimer öldü.

16 Temmuz: Fenerbahçe eski başkanlarından 
Faruk Ilgaz öldü.

-Afganistan’da bir Pazar yerine düzenlenen 
bombalı saldırıda 89 kişi öldü.

17 Temmuz: Fransa’da bir evde çıkan yangın-
da 3 Türk hayatını kaybetti.

-İsrail donanması Gazze’yi vurdu. Sahilde oy-
nayan 4 çocuk hayatını kaybetti.

-Din Görevlileri Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Karakaya öldü.

-Malezya Havayolları’na ait bir yolcu uçağı 
Rusya-Ukrayna sınırı yakınlarında düştü.

-Beşiktaş genel kurul ve divan kurulu üyesi eski 
kaleci Ethem Karpat öldü.

18 Temmuz: İsrail Gazze’ye kara harekatı 
yaptı. 40 Filistinli hayatını kaybetti.

19 Temmuz: Yeni Çağ gazetesi yazarlarından 
Sami Yavrucuk öldü.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu 
açıkladı.

-Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 
“gizli bir adli soruşturmayı ihlal ettiği” gerek-
çesi ile gözaltına alındı.

Meksika’nın güneyinde askerler ile silahlı kişi-
ler arasında çıkan çatışmada 22 kişi öldü.

2 Temmuz: Bestekar İbrahim Özkan öldü.

-HDP’li Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı 
için aday olduğunu açıkladı.

-Kayserili şair Osman Türkarslan öldü.

Türk futbolunun emektar tercümanı Erman 
Şancı öldü.

3 Temmuz: Irak ordusu Kerbela da Şii taklit 
mercii Mahmud el- Hasani Es Sarhi merkez-
lerine düzenlediği baskında 30 kişi hayatını 
kaybetti.

-IŞID tarafından kaçırılan 32 Türk şoför ser-
best bırakıldı.

4 Temmuz: Mardin’in Ömerli ilçesinde iki 
aile arasında çıkan kavgada 4 kişi öldü. 17 kişi 
de yaralandı.

5 Temmuz: İzmir 5. Ağır ceza Mahkemesi’nde 
görülen 357 sanıklı “Gizli Bilgi ve Belge 
Davası”nda tutuklu bulunan 10 kişi serbest bı-
rakıldı.

-Anayasa Mahkemesi, son dönemde verdi-
ği kararlar üzerine Avrupa Birliği Yürütme 
Organı Avrupa Konseyi tarafından “Örnek 
Mahkeme” seçildi.

-Anamur TV sunucusu gazeteci Vedat Çetintaş 
öldü.

6 Temmuz: Suriye’de insani yardım girişine 
izin verilmediği için Haceru’l-Esved bölgesin-
de 63 kişinin açılıktan öldüğü açıklandı.

7 Temmuz: Vietnam’da askeri helikopter 
düştü. Kazada 16 kişi öldü. 5 kişi de yaralandı.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına 
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun atandı.

-Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulu-
nan bir kömür ocağında meydana gelen patla-
ma da 17 kişi hayatını kaybetti.

-Gürcistan eski devlet başkanı Edvard 
Şehevardnazde öldü.

-Sinop Boyabat’ta 51 yıldır gazetecilik yapan 
Ali Sezer öldü.

8 Temmuz: İngiliz tarihçisi, yazar Andrew 
Morga Londra’da öldü.
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25 Temmuz: Opera sanatçısı Ayhan Baran 
öldü.

-Refah Partisi kurucusu ve esik Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Çamuşcu İstanbul’da öldü.

-Sanatçı Sadri Alışık’ın eşi sanatçı Çolpan İlhan 
öldü.

27 Temmuz: Ali Fuat Yılmazer ve Hayati 
Bozdağ’ın aralarından bulunduğu 12 emniyet 
mensubu tutuklandı.

-Suriye-Türkiye sınırına yakın bulunan İdlib 
kentine bomba yüklü araç ile yapılan saldırıda 
40 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

-Konya Spor Yazarları Derneği eski başkanı, ga-
zeteci Orhan Berk öldü.

28 Temmuz: Isparta-Konya karayolunda 
meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını 
kaybetti.

29 Temmuz: Kayserili hayırsever işadamı, 
hukukçu Dr. Sait Molu öldü.

-Bayram tatili süresince ülkede meydana gelen 
trafik kazalarında 82 kişi hayatını kaybetti. 408 
kişi de yaralandı.

30 Temmuz: İsrail Gazze’de Birleşmiş 
Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Kuruluna 
bağlı bir okula yapılan saldırıda 30 kişi hayatını 
kaybetti.

31 Temmuz: Sanatçı Murat Göğebakan 
İstanbul’da öldü.

-Batman Kozluk Yakıtlı köyünde göle giren 10-
12 yaşlarındaki 5 çocuk boğuldu. 

-Bolivya İsrail’i “terörist devlet” ilan etti.

Ağustos

1 Ağustos: Ermenistan-Azerbaycan cephe hat-
tında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusuna ait 
8 asker hayatını kaybetti.

-Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Musa Nurcan 
Özdamar İstanbul’da öldü.

-Filistin’in ünlü futbolcularından Ahed Zakut 
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda hayatını 
kaybetti.

-Hindistan’da toprak kayması sonucunda 30 
kişi hayatını kaybetti.

-Şehir Tiyatroları emekli sanatçısı Ümit İmer 
öldü.

-Tayvan’da gaz kaçağı sonucu meydana gelen 
patlamada 24 kişi hayatını kaybetti.

-Çin’de bir otobüsün yanıcı madde yüklü kam-
yonetle çarpışması sonucu 38 kişi öldü.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları Genel Yayın Yönetmenliğine Erhan 
Yazıcıoğlu atandı.

-Eski Manisa Müftüsü ve Mushaflar İnceleme 
Kurulu Başkanı Çetin Karaman öldü.

20 Temmuz: Hollywood’un ünlü yıldızların-
dan James Garner öldü.

-İÜ İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Memduh Yaşa öldü.

21 Temmuz: İsrail’in Gazze’ ye yaptığı kara 
hareketi sonucunda ölü sayısı 500’ü geçti.

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e KKTC 
Cumhurbaşkanı tarafından “Devlet Nişanı” 
verildi.

-Dünyanın en büyük alış veriş merkezlerinden 
ALDI’nın kurucusu ve Almanya’nın en zengin 
işadamı Karl Albrech öldü.

22 Temmuz: Devlet sanatçısı, piyanist Verda 
Erman Paris’te öldü.

-İsrail’in Gazze’ye yönelen saldırılar nedeniyle 
Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de 3 günlük 
yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi.

-Yolsuzluk operasyonunda görev alan emniyet 
mensupları için 22 ilde operasyon yapıldı.

-DTCF Tiyatro Bölümü emekli öğretim üye-
si ,tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Sevda Şenel 
Ankara’da öldü.

-Kerkük davasının önemli isimlerinden Sadun 
Köprülü öldü.

-İBDA-C Davası’ndan hüküm giyen Salih 
Mirzabeyoğlu tahliye oldu.

-Ceylanpınar’da PKK ile çatışmaya giren 3 as-
ker şehit oldu.

23 Temmuz: Spor yazarı Hayati Telgeren 
İstanbul’da öldü.

-Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

24 Temmuz: Bağdat’ta mahkumları taşıyan 
cezaevi aracında yapılan bombalı saldırıda 60 
mahkum öldü.

-Hindistan’da tren ile okul servisinin çarpış-
ması sonucu 13 çocuk hayatını kaybetti.

-Trans Asia Havayolları ait yolcu uçağı 
Tayvan’a acil iniş yaparken kaza yaptı. 47 kişi 
öldü.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 333

-Kıbrıs Barış Harekatına katılan emekli 
Tuğgeneral Sabri Evren öldü.

14 Ağustos: Osmanlı Hanedanı ailesin-
den Rana Hanımsultan’ın kızı Ceyda Eldem 
İstanbul’da öldü.

15 Ağustos: Ateş Böceği Yalçın olarak ünlenen 
Yalçın Otağı öldü.

16 Ağustos: Gazeteci, Çukurova Üniversitesi 
Basın Müşaviri Ahmet Kemal Işık öldü.

18 Ağustos: Rus yanlısı milisler Ukrayna uça-
ğını düşürdü.

-Alman Der Spiegel Dergisi Alman İstihbarat 
Servisinin Türkiye’yi dinlediğini açıkladı.

20 Ağustos: Diyarbakır Lice’de heykel kaldır-
ma olaylarında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

-Filistinli şair Semih el-Kasım öldü. 

-Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika’da Ebola sal-
gınından 1.300 kişinin öldüğünü açıkladı.

21 Ağustos: Malatya’da bulunan baraj gölüne 
giren 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

-İrlanda eski başbakanı Albert Reyolds öldü.

22 Ağustos: Eski millî güreşçilerden Dursun 
Ali Eğribaş İstanbul’da öldü.

23 Ağustos: Şii militanların Irak-İran sınırın-
daki bir Sünni camiye yaptıkları saldırıda 68 
kişi öldü.

-Mısır’da turistleri taşıyan iki otobüsün çarpış-
ması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

24 Ağustos: Ören Bayan İplikleri eski sahibi 
Jak ve eşi George Karako Çeşme’deki evlerinde 
ölü bulundu.

-Muş Bulanık’ta FEM Dershanesi ve öğrenci 
yurdu PKK tarafından kundaklandı.

-Şair Bekir Sıtkı Erdoğan tedavi gördüğü GATA 
Haydarpaşa Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

25 Ağustos: Fransa Başbakanı Mannel Valis 
istifa etti.

-Brezilya’nın Cascavel şehrinde bulunan bir ha-
pishanede çıkan isyanda 4 mahkum öldürüldü.

-Siirt Akkum Baraj Gölü’nün kapaklarının açıl-
ması sonucu piknik yapan 5 kişi boğularak ha-
yatını kaybetti.

-ABD’de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

-Abhazya’ da Devlet başkanlığı seçimini eski 
başbakan Raul Hacımba kazandı.

26 Ağustos: Fotoğraf sanatçı Cem Ersavaş 
motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

2 Ağustos: Tayvan’da gaz sıkıntısı nedeniyle 
meydana gelen patlamada 26 kişi öldü, 267 kişi 
de yaralandı.

-AÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Salih Akdemir Ankara’da 
öldü.

-Ermenistan’da 8 Azeri askeri öldürdü.

-Ukrayna’ da Rus yanlısı 10 asker hayatını kay-
betti.

-Tiyatro ve TV dizileri sanatçısı Umran Ertak 
öldü.

-Çin’de şiddetli yağışlar sonunda meydana ge-
len heyelanda 8 kişi hayatını kaybetti.

-Gazeteci Saim Tunalı İstanbul’da öldü.

3 Ağustos: Çin’de otomobil parçası üreten 
fabrikada meydana gelen patlamada 68 kişi 
öldü.

4 Ağustos: Yeşilçam sanatçısı Mustafa Suphi 
Baltacı Sakarya’da öldü.

-Çin’de meydana gelen 6.1 şiddetindeki dep-
remde 367 kişi öldü,1800 kişi de yaralandı.

6 Ağustos: Hukukçu, İstanbul Merkez Vaizi 
Naim Kahraman Gebze’de öldü.

7Ağustos: Eski Çankırı, Gümüşhane,Tokat ve 
Uşak Valisi Ayhan Çevik öldü.

-Gazeteci, yazar Ali Türkmen Osmaniye’de 
öldü.

9 Ağustos: Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eldor 
Musa(yev) öldü.

10 Ağustos: Mısır Yüksek Mahkemesi, 
“Müslüman Kardeşler(İhvan) Hareketi”nin 
siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisi’nin kapa-
tılmasına karar verdi.

-Ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı için halk 
oylaması yapıldı.

-Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu öldü.

11 Ağustos: İran’ın Tebes şehrinden kalkan 
yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü.33 kişi 
öldü.

-Cumhurbaşkanlığı seçimini Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan % 51.6 oy oranı ile kazandı.

12 Ağustos: Oscar Ödüllü oyuncu Robin 
Williams Kaliforniya’daki evinde intihar etti.

13 Ağustos: Ünlü Türkolog, Prof. Dr. Cevat 
Heyet Azerbaycan’da öldü.

-Beşiktaş Kulübü Onursal başkanı Süleyman 
Seba öldü.
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4 Eylül: Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürü Yakup saygılı tutuklandı.

-”Kul Vahap” lakaplı Malatyalı şair Vahap Salt 
öldü.

-Hatay’da düzenlenen “Akdeniz Mutfak 
Günleri”ne katılan Fransız asıllı dünyanın sayılı 
aşçılarından Jean Lue Fıguevas kaldığı otelde 
ölü bulundu.

5 Eylül: Türk Sanat Müziği sanatçısı, keman 
virtüözü Erdoğan Şenyaylar İstanbul’da öldü.

-Amerikalı komedyen ve TV sunucusu Joan 
Rivers öldü.

-Hindistan’ın Keşmiş kentinde bir yolcu otobü-
sünün devrilmesi sonucu 50 kişi hayatını kay-
betti.

-Gazeteci Suavi Kaptan öldü.

6 Eylül: El Kaide’nin Somali kolu olan Eş 
Şebab Örgütü lideri Ahmed Abdi Godani öldü-
rüldü.

-Yemen’de güvenlik güçleri ile karşı gruplar 
arasında çıkan çatışmada 40 kişi öldü.

-Gazeteci Yılmaz Canel öldü.

7 Eylül: TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi, 
Afyonlu hayırsever işadamı Yusuf Özer öldü.

-Endonezya’da yolsuzlukla Mücadele Ajansı 
tarafından rüşvet almakla suçlanan enerji ve 
Mineral Kaynakları Bakanı Jero Wacuk göre-
vinden istifa etti.

-Mecidiyeköy’de yıkılan Ali Sami Stadı arazisi-
ne yapılan rezidans inşaatında işçileri taşıyan 
asansörün 32’nci kattan zemine çakılması so-
nucu 10 işçi hayatını kaybetti.

8 Eylül: Tayland’da selden 9 kişi hayatını kay-
betti.

-Çukurova Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Kürkçü çene ve 
ortopedi ameliyatlarında kullanılan sentetik ke-
mik tozunu üretti.

9 Eylül: Muş’un Bulanık ilçesi Çataklı köyün-
de 12 ile 15 yaşlarında 12 çocuk PKK tarafından 
kaçırıldı.

-BDDK, Hollanda merkezli mevduat bankası 
Rabobank AŞ’nin Türkiye’de kurulmasına ka-
rar verdi.

-Eğitimci, yazar Hüseyin Hüsnü Tekışık 
Ankara’da öldü.

-Özel Fransız Lape Hastanesi Genel Müdürü 
Cafer Tayyar Selçuk motosiklet ile geçirdiği ka-
zada hayatını kaybetti.

27 Ağustos: Ak Parti 1.Olağanüstü Büyük 
Kongresi Ankara’da yapıldı. Genel Başkanlığa 
Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 
seçildi. 

28 Ağustos: Taraf gazetesi köşe yazarı Arda 
Uskan öldü.

-Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan TBMM’de yemin ederek göre-
ve başladı.

29 Ağustos: Millî dağcı Hulusi Emrak Özbay 
Muğla’nın Datça ilçesinde denizde boğuldu.

-Beşir Atalay AK Parti Basın ve Halkla 
İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı 
oldu.

-Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafın-
dan 62. TC. Hükümeti kuruldu.

-Tosun Paşa filmi ile tanınan oyuncu Tuncay 
Gürel öldü.

-Nevşehir eski belediye başkanı Seyit Bilge 
öldü.

-Tarım Bakanlığı eski müsteşarı Haşim Ögüt 
Ankara’da öldü.

30 Ağustos: Türk Halk Müziği sanatçısı 
Hacer Buluç öldü.

31 Ağustos: Mısır’ın çeşitli şehirlerinde dü-
zenlenen yönetim karşıtı gösterilerde 41 kişi 
gözaltına alındı.

 Eylül

1 Eylül: Gazeteci Ercan Yılmaz İstanbul’da 
öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
KKTC’ne gitti.

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Muhlis Türkmen öldü.

-Başbakan Ahmet Davutoğulu tarafından ku-
rulan hükümetin programı TBMM’de okundu.

2 Eylül: Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu.

-Kırgızistan Adalet ve Hakikat Merkez Birliği 
Başkanı Özbek asıllı Ravşan Gopurov öldü.

-Gazeteci Erdoğan Erentüz İstanbul’da öldü.

3 Eylül: Eski Gençlik ve Spor Bakanı Ali 
Adnan Karaküçük İzmir’de öldü.

-Irak Şam İslâm Devleti terör örgütü tarafın-
dan Suriye’de rehin alınan gazeteci Steven 
Sotloff başı kesilerek öldürüldü.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 335

tü PKK tarafından 3 okula atılan Molotof nede-
niyle yangın çıktı.

-Muradiye Vakfı kurucularından Hacı Gedikli 
Ankara’da öldü.

-Afrikalı kaçak göçmenleri İtalya’ya taşıyan 
tekne Libya açıklarında battı. Kazada 224 kişi 
kayboldu.

16 Eylül. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ögretim üyesi Prof. Dr. Zehra 
Başkaya öldü.

17 Eylül: 86 yıl sonra yeniden okul açma hak-
kı kazanan Süryaniler İstanbul Yeşiköy’de ana 
okulu açtı.

-Büyük Okyanus’ta bulunan ABD’ye bağlı 
Guam adasında 7.1 şiddetinde deprem oldu.

-Çin’de kontrolden çıkan tır yayalara çarptı. 8 
kişi öldü,6 kişi de yaralandı.

-PKK Şırnak’ta beş okulu ataşe vererek kullanıl-
maz hale getirdi.

18 Eylül: TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 
Ankara’da bıçaklanarak öldürüldü.

-İskoçya’da yapılan oylamada halk Birleşik 
Krallık’ta kalmayı tercih etti.

-Amerika Senatosu Ankara Büyükelçi adalı 
John Bass’ın tayinin onayladı.

-Hıristiyan’ların TV’si TÜRKSAT üzerinden ya-
yın yapma lisansını elde etti.

-Vietnam’da meydana gelen tayfunda 11 kişi ha-
yatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

19 Eylül: Turizm sektörünün önemli isimle-
rinden Atilla Büyükerhun öldü.

-IŞID’dan kaçan 45 bin Suriyeli, Şanlıurfa sını-
rından Türkiye’ye sığındı.

-Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Gürcistan 
eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve ailesi-
nin mal varlığına el kondu.

20 Eylül: Sakarya’nın Karasu ilçesi sulama 
kanalına giren 13-14-18 yaşlarında üç kardeş 
boğularak hayatını kaybetti.

-Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda 3 ay-
dır rehin tutulan 49 konsolosluk personeli ser-
best bırakılarak Türkiye’ye getirildi.

21 Eylül: Film yapımcısı, eski tiyatro oyuncu-
su Güner Namlı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 
öldü.

-Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde en 
iyi film ödülünü, yönetmenliğini Nesim Yetik’in 
yaptığı “Toz Ruhu” filmi kazandı.

-Suriye’de silahlı grupların en büyüğü olan 
Ahrar-ı Şam’ın lideri Hasan Abbad İdlib, bom-
balı bir araçla yapılan saldırıda hayatını kay-
betti.

10 Eylül: Pakistan’ın Lahor şehrinde bir ca-
minin çatısının çökmesi sonucu 24 kişi haya-
tını kaybetti.

-Eski İstanbul Milletvekili ve Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ercüment Konukman İstanbul’da 
öldü.

-Beykoz korosunda dev bir dişbudak ağacının 
kökünden sökülerek düşmesi sırasında iki ka-
dın hayatını kaybetti.

-İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Sencer Divitçioğlu İstanbul’da öldü.

-Haiti’de yolcu otobüsünün şarampole yuvar-
lanması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

-Almanya’nın Delmenhaist şehrinde Türklere 
ait 3 otomobil kundaklandı.

-Manisa’dan Balıkesir istikametine gitmekte 
olan yük treninin Soma yakınlarında kamyonla 
çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

-Prof. Dr. Bilge Sadıkoğlu öldü.

-Prof. Dr. Erkan Alpan İzmir’de öldü.

-Akçalı Telif Hakları Ajansı kurucusu, yayıncı 
Kezban Akçalı öldü. 

11 Eylül: İspanya’nın en büyük bankası “Banco 
Santander”in başkanı Emillo Botin öldü.

12 Eylül: İstanbul Mecidiyeköy’de yapılan 
rezidans inşaatında meydana gelen asansör 
kazası nedeniyle proje müdürü ve 3 görevli tu-
tulandı.

-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Dinçer Fırat öldü.

-Mısır’da Hüsnü Mübarek zamanında başba-
kanlık yapan Atıf Abid öldü.

13 Eylül: Adana Demirspor Kulübü Başkanı 
ve gazeteci,Erol Erk öldü.

-Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Ömer Akat öldü.

14 Eylül: “Tanrılar Okulu” kitabının sahibi 
İtalyan yazarı Prof. Stefano D’Anna öldü.

-Antalya’da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 
13 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi de yaralandı.

-Kamu Düzeni/Güvenliği Müsteşarı Doç. Dr. 
Ulvi Saran görevinden istifa etti.

15 Eylül: Muş’un Bulanık ilçesinde terör örgü-
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28 Eylül: Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi eski rektör yardımcısı Prof. Dr. 
Kemal Esengün öldü.

-Millî güreşçi Abdurrahman Çay öldü.

Japonya’nın orta kesiminde yer alan Ontake 
Yanardağı’nde meydana gelen patlamada 36 
kişi hayatını kaybetti.

-Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü 
Hasan Çetin Cumhurbaşkanı tarafından 
Danıştay Üyeliğine seçildi.

-Yazar Talip Apaydın tedavi gördüğü Ankara 
Hacettepe Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

29 Eylül: Irak’ta güvenlik güçleri ile IŞİD ara-
sında çıkan çatışmada 100 İŞİD militanı öldü-
rüldü.

-Peru’da meydana gelen depremde 4’ü çocuk 8 
kişi hayatına kaybetti.ülkede 90 gün olağanüstü 
hal ilan edildi.

30 Eylül: Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 
İstanbul İtfaiyesi’ne yaptığı operasyonda 23 ki-
şiyi yolsuzluk iddiası ile gözaltına aldı.

-Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü 
Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcılığı’na atandı.

-Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birlikler Şam’da 
37 rejim askerini öldürdü.

Ekim

1 Ekim: Irak ordusu Kerkük’te 6 köye düzen-
lediği operasyonda 78 IŞİD militanını öldürdü.

-Suriye’nin Humus şehrinde iki ilkokula düzen-
lenen saldırıda 45 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

-Hindistan’da iki yolcu trenini çarpışması so-
nucu 12 kişi hayatını kaybetti.

-Trabzonspor Kulübü ilk Başkanı, işadamı Ali 
Osman Ulusoy öldü.

-Bağdat’ta meydana gelen intihar saldırısında 
30 kişi hayatını kaybetti.

-Libya’da bulunan 396 Türk işçisi güvenlik açı-
sından tahliye edilerek Türkiye’ye döndü.

2 Ekim: Bulgaristan’ın Vidin şehrinde barut 
fabrikasında meydana gelen patlamada 2 bin 
bina yıkıldı.16 kişi hayatını kaybetti.

-Lozan şehrinden kalkan helikopter Fransa’nın 
Bort bölgesinde düştü. Kazada 5 kişi öldü.

-Irak ve Suriye’deki terörist örgütlerle ilgili 
Başbakanlık tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

-Devlet Sanatçısı Aşık Şeref Taşlıova Ankara’da 
öldü.

-Mısır’da yeni eğitim yılı “siyaset konuşma ya-
sağı” ile başladı.

-Rusya Bilimler Akademisi Doğu Elyazmaları 
Enstitüsü Merkezi Güney Asya Araştırmaları 
Bölümü Başkanı Ortaçağ Türk Tarihi uzmanı 
Prof. Dr. Sengay Grigoryaviç öldü.

22 Eylül: Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi 
Cerrahı Doç. Dr. Önder Sürgit, karından açtı-
ğı tek delik ile 5 ayrı ameliyat gerçekleştirdi. 
Böylece tıp dünyasında bir ilki gerçekleştirmiş 
oldu.

-Spor yazarı İlhan Söyler öldü.

-Sivas-Malatya karayolunda meydana gelen 
trafik kazasında 6 kişi öldü. 4 kişi de yaralandı.

-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına 
Muharrem Dervişoğlu atandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapıla-
cak olan “İklim Değişikliği Zirvesi”ne katılmak 
üzere New York’a gitti.

23 Eylül: Çin’de ünlü Uygur profesör İlham 
Tohti, bölücülük yaptığı gerekçesi ile ömür 
boyu hapse mahkum oldu.

24 Eylül: Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana 
gelen selde 2 kişi öldü. 4 kişi de kayboldu.

-1979 İran Devrimi’nden sonra ilk defa 
İngiltere Başbakanı David Comeran İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya 
geldi.

25 Eylül: Manisa’da meydana gelen trafik ka-
zasında 4 kişi öldü 7 kişi de yaralandı.

26 Eylül: Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gürsel öldü.

-Eski Adana Milletvekili Recai Yıldırım 
Ankara’da öldü.

-Uşak’ta 3 üniversite öğrencisi trafik kazasında 
hayatını kaybetti.

27 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk hacı 
kafilesinin yola çıktığı 1 Eylül’den bu yana 
kutsal topraklarda 17 hacı adayının öldüğünü 
açıkladı.

-Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan polis 
noktasına roket ile yapılan saldırı üzerine ça-
tışma yerine giden zırhlı aracın kaza yapması 
sonucu 3 polis hayatını kaybetti.
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Padrick Modiano verildi.

-Yemen’in başkenti Sana’daki Tahrir 
Meydanı’nda gelen intihar saldırısında 47 kişi 
hayatını kaybetti.

11 Ekim: Pakistan’ın Multan şehrinde yapılan 
bir toplantıda meydana gelen izdihamda 7 kişi 
öldü, 40 kişi de yaralandı.

-İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak köyü mer-
kezli 4. büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Bu yılkı Nobel Barış Ödülü, kızların eğitim 
haklarını savunan Pakistanlı Malaya Yusufzay 
ile Hindistanlı Karlash Satyarthi’ye verildi.

-Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Kandilci 
Ankara’da öldü.

-Gazeteci Hüseyin Akşit İzmir’de öldü.

12 Ekim: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSYK)’na 10 asil 6 yedek üye belirlemek üzere 
hakimler ve savcılar sandık başına gitti.

-Konya’ya gitmek üzere Kocaeli Cengiz Topel 
Havaalanı’ndan kalkan Deniz Kuvvetlerine ait 
helikopter düştü. Kazada 1 binbaşı ile 3 astsu-
bay hayatını kaybetti.

-Kobani eylemleri nedeniyle Diyarbakır,Mardin 
ve Siirt’te 57 kişi tutuklandı.

-Tahran’dan Zahidan’a giden İran Emniyet 
Teşkilatı’na ait helikopter düştü. Kazada 7 kişi 
öldü.

13 Ekim: Irak’ın Diyala şehrinde Kürdistan 
Yurtseverler binası ile emniyet merkezine bom-
balı araçla yapılan saldırıda 43 kişi hayatını 
kaybetti.

-Afrika araştırma uzmanı ünlü Müslüman bilim 
adamı Prof. Dr. Ali Marzu ABD’de öldü.

-Van’da Kobani eylemleri sırasında gözaltına 
alınan 176 kişiden 77’isi tutuklandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Gümüşhane gezisinde görevli polisleri taşı-
yan otobüs Sivas-İmranlı ilçesinde kaza yaptı.
Olayda 3 polis hayatına kaybetti. 30 polis de 
yaralandı.

-Gaziantep’te yapılan operasyonda 150 kilo C4 
patlayıcı, 20 intihar yeleği ve çok sayında silah 
ve mermi ele geçirildi.

14 Ekim: Eski Genelkurmay Başkanı Emekli 
Orgeneral Doğan Güreş öldü.

-İngiliz Parlamentosu Filistin’in devlet olarak 
tanınmasına ilişkin öneriyi 274 oyla kabul etti.

Konya, Ankara, Antalya, Adana ve İstanbul’da 

-Karaman’da bir apartmanda çıkan yangında 
anne yanarak 3 çocuğu da dumandan zehirle-
nerek hayatını kaybetti.

3 Ekim: Sinema oyuncusu,yapımcı Behçet 
Nacaroğlu İstanbul’da öldü.

-İstanbul İtfaiyesi’ne yapılan operasyonda gö-
zaltına alının 8 kişi tutuklandı.

4 Ekim: Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapı-
lan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına 
alındı,

5 Ekim: Ankara’nın Ulus semtinde bulunan 
Suluhan’da meydana gelen yangında 10 işyeri 
yandı.

6 Ekim: Rusya’da 15 gün içinde 22 kişinin 
bonzaiden öldüğü açıklandı.

-Bulgaristan’da yapılan erken genel seçimlerde 
eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu 
merkez sağın Gerb Partisi kazandı.

-Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan 
Cumhuriyeti’nin başkentinde meydana gelen 
intihar saldırısında 6 polis hayatını kaybetti.

7 Ekim: Kobani eylemleri nedeniyle Mardin’de 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

-Yurt genelinde yapılan gösterilerde çok sayı-
da kişi yaralandı.Diyarbakır, Muş ve Siirt’teki 
olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti.

-Bayram tatilinde yurt genelinde meydana ge-
len trafik kazalarında 51 kişi öldü,278 kişi de 
yaralandı. 

8 Ekim: Sinema ve tiyatro sanatçısı Volkan 
Saraçoğlu öldü.

-Fransa’nın Marsilya şehrindeki Türk 
Konsolosluğuna 4 kişi tarafından molotof kok-
teyl atıldı.

-Alman edebiyatının usta yazarlarından 
Siegfried Lenz Hamburg’da öldü.

9 Ekim: Suriye’de yasadışı yollardan 
Türkiye’ye giren 16 PKK/PYD’li terörist yaka-
landı.

-Bingöl’de Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve 
beraberindekilere silahlı saldırı düzenlendi. 
Olayda müdür yardımcısı Atıf Şahin ile komi-
ser Hüseyin Hatiboğlu hayatını kaybetti. Polis 
ile çatışmaya giren 5 terörist ise ölü olarak ele 
geçirildi.

10 Ekim: Münevver Karabulut’u öldürmekten 
24 yıl hapse mahkum olan Cem Garipoğlu kal-
dığı koğuşta intihar etti.

-2014 yılı Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar 
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-Mustafa Özçelik başkanlığında “Kürdistan 
Özgürlük Partisi” kuruldu.

20 Ekim: Norveç Parlamentosun da kadınla-
rın zorunlu askerlik yapmalarını öneren kanun 
kabul edildi.

-İstanbul ve Ankara’da Baro başkanlığı seçimle-
ri yapıldı. İstanbul’da Doç. Dr. Ümit Kabasakal 
3 kez, Ankara’da ise Avukat Hakan Canduran 
kazandı.

-Eski Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor 
Ankara’da öldü.

-Mısır’da darbe karşıtı bir açıklamaya imza 
attıkları gerekçesi ile 60 hakim disipline sevk 
edildi.

-CHE Guavera ve Poblo Picasso’nun porte fo-
toğraflarını çeken İsveçli fotoğrafçı Rene Burini 
öldü.

-Neyzen Ömer Faruk Tunçbilek’e Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından 
fahri doktorluk unvanı verildi.

-Hayrat Vakfı İlmi Araştırmalar kurucu üyesi 
Cemal Erşen öldü.

21 Ekim: IŞİD militanlarının Musul yakınla-
rında Zevarani güçlerine yönelik düzenlediği 
intihar saldırısında içlerinde Tuğgeneral Sefer 
Herki’nin de bulunduğu 20 kişi öldü, 45 kişi de 
yaralandı.

-Batı’nın Rusya yaptırımlarına uymayan 
Fransız petrol şirketi TOTAL’ın CEO su 
Christophe de Morgeie’nin özel uçağı Moskova 
Havaalanında kar temizleme aracına çarparak 
hayatını kaybetti.

22 Ekim: Gazeteci Cengiz Alpman İstanbul’da 
öldü.

-TRT Genel Müdürlüğüne, genel müdür yar-
dımcısı Şenol Göka atandı.

-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi “Islah ve Kalkınma 
Partisi”ni kurdu.

-Zonguldak’ın Eflani ilçesi eski belediye başka-
nı Hilmi Karcuman öldü.

-ABD The Washinton Post gazetesi genel yayın 
yönetmeni Ben Brealee öldü.

23 Ekim: Bangladeş Cemaat-i İslâm’ın lideri 
Gulam Azam öldü.

-Kadiri Tarikatı lideri Hafız Mustafa Özgün 
İstanbul’da öldü.

-18 Mart Üniversitesi yazar, gazeteci Taha 
Akyol’a fahri doktora unvanı verdi.

piyasayı sahte fatura ve karşılıksız çekle 2 mil-
yar 210 milyon lira dolandırdıkları iddiası ile 
23 kişi gözaltına alındı.

-Vakit gazetesi eski yazarı Hüseyin Üzmez 
Ankara’da öldü.

15 Ekim: Devlet tiyatroları Genel Müdürü 
Mustafa Kurt görevinden istifa etti.

-Şair,yazar,gazeteci İsa Kayacan Ankara’da 
öldü.

-IŞID’ın Kobani Yurtseverler Birliği ve emniyet 
binasına düzenlediği intihar saldırısında 70 
kişi öldü.

16 Ekim: Ressam, yazar, hukukçu Ertuğrul 
Oğuz Fırat Ankara’da öldü.

-Eski Mersin MHP Milletvekili Ali Güngör 
öldü.

- Ankara bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı 
Elektronik Parti (e Parti)yi kurdu.

-Görüntü yönetmeni Çetin Tunca, belge çekimi 
için gittiği İran’ın Tebriz Havaalanı’nda çanta-
sında bulunan şişe likörü nedeniyle tutuklandı.

Gazeteci Saruhan Ayber öldü.

17 Ekim: Başbakanlık Müsteşarlığı’na 
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Madenoğlu atandı.

-Akbank Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e 
İspanya Kralı V1.Felipe adına “Sivil Liyakat 
Nişanı” verildi.

18 Ekim: Nepal Himalaya’da kar fırtınası ve 
çığ nedeniyle mahsur kalan 300 dağcıdan 39’u 
hayatını kaybetti.

-Bingöl Karlıova ve Şırnak Silopi’de 3’ü kadın 
10 terörist teslim oldu.

-İstanbul Başsavcılığı 17 Aralık soruşturması 
hakkında takipsizlik kararı verdi.

-Hindistan’da Hudhud kasırgasında 41 kişi 
öldü. 150 bin kişi de evlerini terk etti.

-Ergenekon Davası’nda 47 yıl 3 ay hapse mah-
kum olan ve sağlık gerekçesi ile tahliye edilen 
emekli albay Arif Doğan Ankara’da öldü.

19 Ekim: Ş.Urfa’nın Suruç ilçesi eski belediye 
başkanı Salih Tekinalp ve oğlu silahlı bir saldı-
rıda hayatını kaybetti.

-Kobani’yi takip eden İran asıllı Amerika va-
tandaşı gazeteci Serana Shim Ş.Urfa’nın Suruç 
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında haya-
tını kaybetti.
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usulsüz işlem yaptıkları gerekçesi ile Ankara’da 
gözaltına alındı.

29 Ekim: Millet gazetesi yayın hayatına baş-
ladı.

-Diyarbakır 1.İdare Mahkemesi Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi meclisinin çıkardığı “Eş 
Başkanlık” yönetmenliği için yürütmeyi dur-
durma kararı verdi.

30 Ekim: İsveç parlamentosu Filistin’i bağım-
sız bir ülke olarak tanıdığını açıkladı.

-Diyarbakır’da eşi ile pazara giden Astsubay 
Nejdet Aydoğdu iki kişinin silahlı saldırısı so-
nucu hayatını kaybetti. 

-Şair,yazar Rasim Köroğlu Eskişehir’de öldü.

31 Ekim: CHP Ankara Milletvekili Emine 
Ülken Tarhan partisinden istifa etti.

-Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım 
tutuklandı.

-Akşehir’de Gelendost’a elma toplamaya giden 
işçileri taşıyan aracın Yalvaç yakınlarında kaza 
yapması sonucu 15 kişi öldü, 27 kişi de yaralan-
dı.

- Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Kasım

1 Kasım: 1990 yıllarında şarkıları ve sahne 
şovları ile tanınan Cigulo (Ahmet) Sofya’da 
öldü.

-Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir kömür iş-
letmesine ait maden ocağında meydana gelen 
göçükte 2 Çinli madenci hayatını kaybetti.

2 Kasım: İstanbul Küçükçekmece’de kimliği 
belirsiz kişiler tarafından 7 araç kundaklandı.

-Pakistan-Hindistan sınırında bulunan Vagah 
sınır kapısında meydana gelen patlamada 55 
kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

3 Kasım: İstanbul Boğazı’nın Karadeniz çıkı-
şı Rumeli Feneri açıklarında kaçak göçmenleri 
taşıyan tekne battı.Kazada 24 kişi hayatını kay-
betti.

-Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali vermesi 
üzerine 236 sanıklı Balyoz Davası yeniden gö-
rülmeye başlandı.

-Hindistanlı ünlü film yıldızı Sadashiv 
Amrapurkar öldü.

-Tiyatro oyuncusu Recep Yener İstanbul’da 
öldü.

-Bursalı hayırsever işadamı Refet Kahraman 
öldü.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne oyuncu 
Nejat Biricek atandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi 
bir ziyaret için Letonya’ya gitti.

24 Ekim: Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in 
Türkiye Merkezi, 2015 Yılı Şiir Ödülü’nü Afşar 
Timurçin’e verdi.

-İzmit C Tipi kapalı cezaevinde isyan çıktı.

-Mısır’ın Kuzey Sina şehrinde güvenlik nok-
tasına düzenlenen bombalı saldırıda 25 asker 
hayatını kaybetti.

25 Ekim: Çin’in Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nde bir kömür ocağında meydana ge-
len göçükte 16 işçi hayatını kaybetti.

-Eski Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş 
öldü.

-Hakkari Yüksekova’da PKK tarafından 3 asker 
şehit edildi.

-Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek 
Yüksek Okulu öğrencilerini taşıyan otobüs 
-Afyon’un Çay ilçesi yakınlarında kaza yaptı. 
8 öğrenci hayatını kaybetti,20 öğrenci de ya-
ralandı.

-Cumhurbaşkanı tarafından HSYK asil üyelik-
lere Rasim Aytin, Muharrem Özkaya, Hayriye 
Şirin Ünsal ve Aysel Demirel seçildi.

-Gazeteci Etyen Mahcupyan Başbakanlık 
Başdanışmanlığına atandı.

-İran’da 2007 yılında İstihbarat Bakanlığı’nda 
çalışan Abdüllali Serbendi’yi öldürmekle suçla-
nan Reyhane Cebbari Malyani idam edildi.

26 Ekim: Isparta İslâmköy’de “Süleyman 
Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi” açıl-
dı. Açılışa TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaraoğlu, MHP 
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli katıldı.

27 Ekim: Güney Afrika futbol millî takımı ka-
lecisi Serizo Meyiwa öldürüldü.

28 Ekim: İspanya’da 259 farklı nok-
tada yapılan yolsuzluk operasyonunda 
politikacı,işadamı ve memurlardan oluşan 51 
kişi gözaltına alındı.

-Karaman’ın Ermenek ilçesi Pamuklu köyünde 
özel bir şirkete ait kömür ocağını su basması 
sonucu 18 işçi içeride mahsur kaldı.

-Türk Hava Kurumu Başkanı Osman 
Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi 
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soruşturma kapsamında gözaltına alının 9 kişi-
den 3’ü tutulandı. 6 kişi de adli kontrol kararı 
ile serbest bırakıldı.

11 Kasım: Çin yönetimi, Doğu Türkistan’da 
İslâmi faaliyet yürüten 22 imama 5 ile 16 yıl 
arasında hapis cezası verdi.

-Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanlığına, 
YÖK Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Yekta 
Saraç atandı.

-Pakistan’da bir yolcu otobüsü ile kamyonun 
çarpışması sonucu 56 kişi hayatını kaybetti.

-Güney Kore’de Nisan ayında batan ve çoğu 
öğrenci 304 kişinin ölümüne neden olan Sewol 
feribotunun kaptanı 36 yıl hapse mahkum oldu.

12 Kasım: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sahip-
liğinde “1.Latin Amerika Ülkeleri Dini Liderler 
Zirvesi”- İstanbul’da yapıldı.

-Hamas’ın kurucu üyelerinden Muhammed 
Taha Gazze’ de tedavi gördüğü hastanede öldü.

-Tacikistan İslâmi Diriliş Partisi liderlerinden 
Saotantho Adotalov 5 yıl hapse mahkum oldu.

-Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Nuri el- 
Maliki döneminde önemli görevlerde bulunan 
26 komutanı görevden aldı.

-Hürriyet, Milliyet ve Anadolu Ajansı tem-
silciliği yapan gazeteci Ali Haydar Yurtsever 
Viyana’da öldü.

-Azerbaycan ordusu kendi sınırlarını ihlal etti-
ği gerekçesi ile Ermenistan’a ait bir helikopteri 
düşürdü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinde taraflı yayınlar yaptığı gerekçe-
si ile TRT’ye tarihin en büyük cezanı kesti ve 7 
program durdurma cezası verdi.

13 Kasım: Mersin’de tır ile bir otobüsün çarp-
ması sonucu 4 kişi öldü,2 kişi de yaralandı.

-İç giyim firması DO-RE-Mi’ nin sahibi işadamı 
Mehmet Sinan Kenanoğlu Beşiktaş’ta aracının 
içinde ölü olarak bulundu.

14 Kasım: PKK terör örgütünden kaçan 8 te-
rörist Türkiye’ye gelip güvenlik güçlerine teslim 
oldu.

-Yazar Yaşar Kemal’e İstanbul Bilgi Üniversitesi 
tarafından fahri doktor unvanı verildi.

-Galatasaray Spor Kulübü eski sporcusu ve yö-
netim kurulu üyesi Kemal Onar öldü.

-Hollanda İşçi Partisi üyesi Türk asıllı 2 millet-
vekili partiden ihraç edildi.

4 Kasım: Bangladeş Cemaat-i İslâm Partisi 
liderlerinden Muhammed Kamaruzzaman’a 
verilen idam cezası bir üst mahkeme tarafın-
dan onaylandı.

5 Kasım: İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya gi-
rerek olay çıkardı.

6 Kasım: YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya görevinden alınarak Başbakanlık 
Başdanışmanlığına atandı.

-Guatanamo’da 13 yıldır tutuklu bulunan 
Kuveytli Fevzi El Udeh serbest bırakıldı.

7 Kasım: Denizli Pamukkale Üniversitesi 
Hastanesinde görevli Doç. Dr. Hava Cilan po-
liklinik odasında ölü bulundu.

8 Kasım: Afganistan’da Taliban çatışmaları 
sonucunda bu yıl içerisinde 4 bin 600 asker ve 
polisin öldüğü açıklandı.

-Almanya Federal Parlamento’da PKK flama-
sını kaldıran sol parti federal milletvekili Nico

le Gohlke’nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

9 Kasım: Başbakan Ahmet Davutoğlu 
Aksaray-Yenikapı metro hattını hizmete açtı.

-Alternatif tıp üzerine yaptığı çalışmalar 
ile tanınan Özbekistanlı hekim Aidin Salih 
İstanbul’da öldü.

10 Kasım: Ermenek’te maden faciası nede-
niyle gözaltına alınan 8 kişiden şirket sahibi ile 
birlikte 5 kişi mahkemece tutuklandı.

-CHP İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk’ün ölü-
mün 76’ncı yılında Eminönü Yeni Camii’nde 
Mevlit okuttu.

-Suriye’nin başkenti Şam’da 5 nükleer mühen-
dis öldürüldü.

-Nijerya’da bir okulda meydana gelen bombalı 
saldırıda 47 kişi hayatını kaybetti.

-İsrail askerleri, Kudüs’te Filistinlere ait evlere 
baskın düzenleyerek 1300 de kişiyi gözaltına 
aldı.

-Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği “Kamu 
Yararına Çalışan Dernekler” statüsüne alındı.

-Türkiye’de ilk kez bir başörtülü kadın hakem 
Afyon’da oynanan Demirspor ile Sandıklıspor 
maçında hakemlik yaptı.

-Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Jandarma ta-
rafından yapılan operasyonda PKK ait olduğu 
belirlenen silah ve mühimmat bulundu.

-Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalındı-
ğı iddia edilen tablolarla ilgili olarak yürütülen 
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Cemalettin Haşimi atandı.

20 Kasım: Suudi Arabistan’da garson olarak 
çalışırken uyuşturucu kullandığı gerekçesi ile 
tutuklanan Türk asıllı Ali Ahmet Ağırbaş idam 
edildi.

-ABD’de kar fırtınasında 7 kişi öldü.

- Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin başkan-
lığında “Millet ve Adalet Partisi” kuruldu.

21 Kasım: Ahmet Kaya başkanlığında Millî 
Mücadele Partisi kuruldu.

-Irak’a giden Başbakan Ahmet Davutoğlu Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut 
Barzani ile görüştü.

-Danıştay Kimse Yok mu Derneği’nin izinsiz 
yardım toplama yetkisini elinden alan Bakanlar 
Kurulu Kararını iptal etti.

22 Kasım: Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ya-
şayan Suriyeli bir ailenin 5 çocuğu odanın içeri-
sine koydukları soba kovasından çıkan gazdan 
zehirlenerek hayatını kaybetti.

-Afganistan’da 30 Taliban militanı öldürüldü.

-Kenya’da bir yolcu otobüsüne silahlı bir gru-
bun saldırısı sonucu 28 kişi öldü.

23 Kasım: Irak’ta sel sularının meydana ge-
tirdiği çukurda 60 cesedin bulunduğu toplu bir 
mezar ortası çıktı.

-Afganistan’da bölgeler arası yapılan voleybol 
turnuvasında meydana gelen intihar saldırısın-
da 55 kişi hayatını kaybetti.

24 Kasım: Tiyatro eleştirmeni, şair Melisa 
Gürpınar öldü.

-Fas’ta aşırı yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını 
kaybetti, 100 ev de yıkıldı.

-Çerkezce Mevlit albümü hazırlayan din adamı 
Bandırmalı Hafız Fahrettin Abatay öldü.

25 Kasım: ABD’de 18 yaşında bir genci öldü-
ren polise ceza verilmemesi üzerine olaylar çık-
tı. Halk polis ile çatıştı.

-Afganistan’ın Kunduz şehrinde bomba yüklü 
bir motosiklet’in patlaması sonucu 6 kişi öldü 
5 kişi de yaralandı. 

-Mısır’ın başkenti Kahire’de 6 katlı bir binanın 
çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

-Portekiz eski başbakanlarından Jose Socrates 
yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ya-
pılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ilk resepsi-
yonu öğretmenler için verdi.

-CHP’den istifa eden Ankara Milletvekili 
Emine Ülker Tarhan başkanlığında “Anadolu 
Partisi (AP)” kuruldu.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu(BDDK) Başkanı Mukim Öztekin göre-
vinden ayrıldı.

15 Kasım: Belçika’da Türk asıllı siyasetçi 
Meryem Almacı Flaman Yeşiller Partisi genel 
Başkanlığına seçildi.

-Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderle-
rinden Ebu Bekir el-Kadı tutuklu bulunduğu 
cezaevinde hayatını kaybetti.

-Şair,yazar A.Vahap Akbaş Çorlu’da öldü.

-Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, resmi bir 
ziyaret için Sırbistan’a gitti.

-Endonezya’da 7.3 şiddetinde deprem meyda-
na geldi.

16 Kasım: ABD’nin Teksax Eyaleti’nde bir te-
siste meydana gelen kimyasal sızmanın sonu-
cunda 4 kişi öldü.

-Uyuşturucu ticareti yapmak suçu ile 6 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki 
tutuklandı.

-İstanbul Beyoğlu ve K.Çekmece’de park halin-
de bulunan 20 araç kundaklandı.

-Libya’nın Bingazi şehrinde alıkonulan 9 Türk 
vatandaşı serbest bırakıldı. 

17 Kasım: Fransa’nın güneyi ve İtalya’nın 
kuzeyinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını 
kaybetti.

-İran’ın Tarkan’ı olarak bilinen pop müziği sa-
natçısı Morteza Poshacı öldü.

-Felsefeci Prof. Dr. Uluğ Nutku, Mersin’de 
öldü.

-Balıkesir Edremit ilçesinde eğitime katkıları 
ile tanınan Hacı Arif Çağan öldü.

18 Kasım: İsrail’in Kudüs şehrinde bir sina-
goga yapılan saldırıda 4 kişi öldü,7 kişi de ya-
ralandı.

-Artuklu Üniversitesi’nde ihaleye yolsuzluk ya-
pıldığı iddiası ile 68 kişi gözaltına altına alındı

19 Kasım: Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü 
Tevfik Sarpkaya, Nazilli’de öldü.

-11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül “Kayıp 
Trilyon Davası” kapsamında Ankara 
C.Başsavcılığı’nda ifade verdi.

-Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’ne Başbakanlık Müşaviri 
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Öztürk görevinden istifa etti.

-Rusya Devlet başkanı Vlademir Putin resmi bir 
ziyaret için Türkiye’ye geldi.

-Merzifon’da F-16 Uçağı bilinmeyen bir neden-
le düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. 

2 Aralık: Lübnan’ın Balebek şehrinde devriye 
gezen askerlere yapılan silahlı saldırıda 7 asker 
hayatını kaybetti.

-Türk yargıç Işıl Karakaş Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi(AIHM)’nin birim başkanlığına se-
çildi.

-Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Cüneyt 
Düzyol atandı.

-Kenya’da bir taş ocağına yapılan silahlı saldırı-
da 36 kişi öldürüldü.

-Artuklu Üniversitesi Rektörü Serdar Bedii 
Omay görevinden alındı.

-TBMM’de Yargı Paketi kanunlaştı. Buna göre 
Danıştay ve Yargıtay’ın üye ve daire sayısı arttı.
Ayrıca aramalarda somut delillere dayalı kuv-
vetli şüphe ibaresi makul şüphe olarak değiş-
tirildi.

3 Aralık: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Sarayında törenle 
sahiplerine verildi.

-Güney Afrikalı aktör ve müzisyen Thabang 
Sidloyi trafik kazasında hayatını kaybetti.

-Mısır’da 16 polisin ölümüne sebep oldukları 
gerekçesi ile 188 kişi idama mahkum oldu.

-Pulitzer ödüllü Amerikalı ünlü şair ve deneme 
yazarı Mark Stand öldü.

4 Aralık: İşadamı Uğur Ekşioğlu öldü.

-Tayland’da bulunan ve Çin’e iadesi düşünülen 
300 Uygur mülteciden 21’i tutuklandı.

-Tunus’ta Nida Tunus Partisi yöneticisi 
Muhammed Nasır,meclis başkanı seçildi.

-Hayır ve vakıf çalışmalarına öncülük eden ha-
yırsever işadamı Fahrettin Tivnikli öldü.

-Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Özerk 
Cumhuriyeti’nde teröristler ile güvenlik güçleri 
arasında meydana gelen çatışmada 9 direnişçi 
ile 10 polis hayatını kaybetti.

5 Aralık: Bağdat ve Kerkük’te sivillere karşı 
düzenlenen bombalı saldırıda 35 kişi öldü,91 
kişi de yaralandı.

-Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve Bilkent 
Üniversitesi öğretim üyesi Talat Halman öldü.

6 Aralık: Türkiye’deki madencileri uluslarara-

26 Kasım: Çin’de bir maden ocağında çıkan 
yangında 24 kişi hayatını kaybetti.

-Risale-i Nur ile ilgili tüm hak ve yetkilerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesi ile ilgili 
Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de ya-
yınlandı.

-İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’nde 
bir kişiyi dövdükleri iddiası ile 6 polis tutuk-
landı.

27 Kasım: -Nijerya’da yol kenarına yerleşti-
rilen bombanın patlaması sonucu 40 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Mısır’ın İskenderiye Ceza Mahkemesi 16 yaşın 
altında 78 çocuğa 2 ile 5 yıl arasında hapis ce-
zası verdi.

-TBMM’de dört bakan hakkında kurulan araş-
tırma komisyonu için yayın yasağı getirildi.

-Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü sözcüsü 
Michel Bonnardeaux evinde ölü bulundu.

28 Kasım: Erzurumlu yazar Vedat Aydın 
öldü.

-Papa Francais Türkiye’ye geldi.

29 Kasım: Nijerya’da bir camide Cuma na-
mazı sırasında meydana gelen patlamada 120 
kişi öldü, 270 kişi de yaralandı.

-Doğu Türkistan’da bombalı ve bıçaklı saldırı-
da 15 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkın-
da ihtilal yapmak suçları ile 1990’da iddiana-
me hazırlayan eski Cumhuriyet Savcısı Sacit 
Kayasu İstanbul’da öldü.

30 Kasım: Mısır’ın devrilen diktatörü Hüsnü 
Mübarek yolsuzluk ve göstericileri öldürdüğü 
iddiası ile yargılandığı mahkemede aklandı.

Aralık

1 Aralık: Millî Selamet Partisi kurucularından 
Ali Rıza Öztürk Samsun’da öldü.

-Katolik aleminin ruhani lideri Papa 
Franccius,Türkiye ziyaretinin son gününde 
Fener Rum Patrikhanesi içinde bulunan Aya 
Yorgi Kilisesi’nde yapılan yortuye katıldı.

-YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Osman 
Öztürk öldü.

-Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevizci öldü.

-Anadolu Ajansı(AA) Genel müdürü Kemal 
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tarafından YÖK Üyeliğine atandı.

-Devlet resim ve Heykel Müzesi’nde kaybolan 
302 eser ile ilgili başlatılan soruşturma kapsa-
mında galerici Orhan Dağhar Özil tutuklandı.

-Video oyunlarını icat eden Rolph Baer öldü.

11 Aralık: Eskişehir CHP Milletvekili Prof. Dr. 
Süheyl Batum partisinden ihraç edildi.

-Türkiye’ye iltica eden ve İstanbul’da yaşa-
yan Özbekistan asıllı imam Abdullah Buhari 
Zeytinburnu’nda silahlı bir saldırıda hayatını 
kaybetti.

12 Aralık: Samsun Büyükşehir Belediyesi 
SAMGAZ Genel Müdürü Kenan Şara öldü.

-Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı 
Merkezi’nde çalışanlara yönelik yapılan düzen-
lemeyi protesto etmek amacıyla iş bırakma ey-
lemi yaptı.

-Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. İbrahim Kalın getirildi.

14 Aralık: Ünlü İtalyan sanatçısı Giuseppe 
Manga konser verdiği sırada kalp krizi geçire-
rek hayatını kaybetti.

-İstanbul’da Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu, 
Eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, 
Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet 
Karaca, Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni 
Ekrem Dumanlı, Tek Türkiye dizisini senaristi 
Makbule Çam Alemdağ ve Sungurlar dizisinin 
yönetmeni Engin Koç (Eskişehir’de) polis tara-
fından gözaltına alındı.

-Vahdet gazetesi İstanbul’da yayın hayatına 
başladı.

15 Aralık: Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’ne 
Başbakanlık Danışmanı Şenol Kazancı atandı.

16 Aralık: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Yargıtay’a 144,Danıştay’a 33 üye seçti.

17-Pakistan’da Taliban militanları askeri okulu 
bastı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bu-
lunduğu 158 kişi öldü.

20 Aralık: Eski Danışma Meclisi Üyesi Abbas 
Gökçe öldü.

-Eski millî oyuncu ve antrenör Cengiz Göllü 
öldü.

-Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
kardeşi işadamı Hacı Ali Demirel öldü.

-Bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 
Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem 
Dumanlı serbest bırakılarken Samanyolu Yayın 
Grubu Başkanı Hidayet Karaca tutuklandı.

sı standarda kavuşturacak olan İLO Sözleşmesi 
TBMM’de imzalandı.

-Eski Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı 
Av.Mustafa Vuran öldü.

-Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan 
Başbakanı Antonis Samaras başkanlığında 
iki tarafın bakanlarının da katıldığı Türkiye-
Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği toplantısı 
Atina’da yapıldı.

-Anayasa Mahkemesi, ÖSYM Başkanlığı tara-
fından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapla-
rın “Bilgi Edinme” dışında bırakılmasını öngö-
ren kanun hükmünü iptal etti. 

- El-Kaide’nin elinde bir yıldır tutuklu bulunan 
ABD’li gazeteci Somers, Yemen’deki kurtarma 
operasyonu sırasında öldürüldü.

7 Aralık: Mevlana Müzesi ile Nevşehir 
Hacıbektaş Müzesi’ne giriş ücretleri kaldırıldı.

-Yemen’de Etiyopyalı mültecileri taşıyan tekne 
battı. 70 kişi hayatını kaybetti.

-Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim 
üyesi,yazar Dr. Ahmet Vehbi Ecer öldü.

-Mısır’ın talebi üzerine İnterpol, Dünya 
Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Yusuf el 
Kardavi’nin yakalanması için hakkında kırmızı 
bülten yayınlandı.

8 Aralık: Fas Devlet Bakanı Adellah Baha tren 
kazasında hayatını kaybetti.

9 Aralık: Yazar, mütercim, sendikacı Rasih 
Nuri İleri İstanbul’da öldü.

-Ş.Urfa Ceylanpınar ilçesinde nöbet tutan bir 
askerin cinnet getirmesi üzerine 2 arkadaşını 
öldürdü. Daha sonra kendiside intihar etti.

-İran’da yolsuzluk operasyonunda 20 kişi gö-
zaltına alındı.

-Körfez İşbirliği üyesi ülkeler Katar’ın başkenti 
Doha’da toplandı.

-Galatasaray Üniversitesi kurucu rektör yar-
dımcısı Prof. Dr. Barlas Toran İstanbul’da 
öldü.

10 Aralık: Gravür sanatçısı Mürşide İçmeli 
Ankara’da öldü.

-Filistinli bakan Ziad Ebu Ayn Batı Şeria’da 
protesto sırasında hayatını kaybetti.

-Romanya cezaevinde tutuklu bulunan eski 
Singapur Maslahatgüzarı Silviv Lonescu öldü.

-Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç Cumhurbaşkanı 
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ruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya 
Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet 
Yüzgeç’in hakkında görevden uzaklaştırma ka-
rarı verdi.

-Meydana gelen olaylar nedeniyle Cizre 
Emniyet Müdürü Ozan Başurgan görevinden 
alındı.

-Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ilk kez 
Saray’da toplandı.

-Gazeteci Ünver Ergün İzmir’de öldü.

KAYIPLAR

Şükrü Karaca 

Danışman, yazar. 1956’de Tokat-Reşadiye’nin 
Kabalı köyünde doğdu. Öğretmen okulunu 
bitirdi. İlkokul öğretmenliği yaptı. Bu arada 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık yaptı. 
1996’dan sonraki altı yıl DYP’de danışman 
oldu. DYP’den Ankara milletvekili adayı oldu 
ancak seçilemedi. Daha sonra CHP’nin danış-
manlığını yaptı.2014’te Ankara’da öldü.

Huban Öztoprak 

Tiyatro ve dizi sanatçısı. 1998’de İstanbul’da 
doğdu. Ataköy Mimar Sinan İlköğretim Okulu, 
Ataköy Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çalıştı. “Elde 
Var Hayat”, “Sınav”, “Son Ağa”, “Vision”, “Hava 
Limanı İyi Uçuşlar”, “Taksi” ve “Hayat Bilgisi” 
dizileri ile “Büyük Günah”, “The İmam”, 
“Adab-ı Muaşeret” ve “Memleket Hikâyeleri-3 
Kız 1 Ana” adlı sinema filmlerinde rol aldı. 
Marmaris’te trafik kazasında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ayhan Zeren

Öğretim üyesi. 1929’da Tokat’ta doğdu. Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi’nden kimya yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi, Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’nde 
çalıştı. Fizikokimya profesörü olarak Eğitim 
Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı.
Müzikle lise öğrenimi sırasında ilgilenmeye 
başladı. Tambur çaldı. Musiki Mecmuası’nda 
müzikle ilgili ilk bilimsel araştırmaları yayın-
landı. Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Güzel 

21 Aralık: Elazığ güney çevre yolunda pikap 
ile bir tır çarpıştı.Kazada 4 kişi hayatını kay-
betti.

-ABD’nin New York şehrinde 2 polis bir siyahi 
tarafından öldürüldü.

-Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesi kuru-
cu rektörü Prof. Dr. Karıbek Moldobayev öldü.

22 Aralık: Fas Kralı 6.Muhammed eşi 
prens Lalla Salma ile birlikte özel bir uçakla 
Türkiye’ye geldi.

23 Aralık: Ankara Eskişehir-Ankara Konya 
hattında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren’de alkol 
satışı kaldırıldı.

-İstanbul ve İzmir’de dolandırıcılık operasyo-
nunda 100 den fazla adrese operasyon yapıldı.

-Antalya Valiliği ilde yaşayan 1500 Suriyelinin 
şehri terk etmesi için talimat yayınladı.

-Ünlü İngiliz şarkıcısı Joe Cocken öldü.

-Ankara Çamlıdere de metruk bir kulübe için-
de tüfek,mermi ve mayın bulundu.

26 Aralık: Bediüzzaman Said-i Nursi 
Mufassal Tarihçe-i Hayatı eserinin yazarı 
Abdülkadir Badıllı Ankara Gazi Hastanesi’nde 
öldü. Ş.Urfa’da toprağa verildi.

-Cizre’de PKK ile Hür-Par taraftarları arasında 
meydana gelen çatışmada 3 kişi hayatını kay-
betti 3 kişide yaralandı.

28 Aralık: İran Devrim Muhafızlarından Irak 
ordusuna danışmanlık yapan general Hamid 
Takavi Bağdat’ın kuzeyindeki Samarra şehrin-
de İŞİD militanları tarafından öldürüldü.

29 Aralık: Papa 2.Jean Paul Vatikan’da bu-
lunan mezarını ziyaret için İtalya’ya giden 
Mehmet Ali Ağca gözaltına alınarak sınır dışı 
edildi.

-Deniz Feneri Davası kapsamında Zekeriya 
Kahraman’a usulsüz vekaletname vermekle 
suçlanan İstanbul 10.Noteri İsmet Büyükkılıç 1 
yıl 10 hapse mahkum oldu.

-Irak’ın Erbil şehrinde Pirman Tuneli’nin çök-
mesi sonucu 3 Türk işçi hayatını kaybetti.

-Malezya uçağı 162 yolcusu ile kayboldu.

30 Aralık: Endonezya’dan Sırabey adalarında 
Singapur’a giderken kaybolan uçağın parçaları 
ve cesetler denizde bulundu.

-Adana’nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

31 Aralık: HSYK 2.Dairesi, 17-25 Aralık so-
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adlarıyla değiştirilmesine karşı çıktığı için 
tutuklandı. Belene Ceza Kampı’na götürüldü. 
1989’da sınır dışı edilince Türkiye’ye yerleşti. 
Hikâyeleri, eğitim, kültür ve sanat yazıları yur-
dumuzda olduğu gibi Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Azerbaycan, Yugoslavya gibi ül-
kelerin süreli yayınlarında yer aldı.Ankara’da 
öldü. Eserleri: Uzun Bir Gece, Sınırlar Ötesinde 
Türk Kalmak, Evliya Çelebi’nin İzinde Romanya 
ve Bulgaristan Yollarında Yirmi beş Gün, Sıcak 
Taşlar.

Prof. Dr. Muhteşem Giray 

Mimar Sinan Üniversitesi kurucu rektörü. 
1924’te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.Uzun yıllar 
hem proje yarışmalarında birçok dereceler elde 
etti.Aynı okulda hocalık yaptı.Akademik kariye-
rini tamamladı. DGSA da uzun yıllar profesör 
olarak görev yaptı.1982’de Üniversite statüsüne 
dönen okulun ilk rektörü oldu.2014’te öldü.

Selçuk Uluergüven 

Tiyatro sanatçısı. 1941’de İstanbul’da 
doğdu.1962’de Ankara Meydan Sahnesi’nde 
tiyatroya başladı.Ankara Sanat Tiyatrosu, 
Dormen Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları Tiyatrosu 
Sanatevi gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sine-
ma ve dizi filmlerde rol aldı. Bahariye Sanat 
Merkezi’nin Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 
Bizimkiler dizisindeki Davut Usta rolüyle ara-
nan isim oldu. Aydın’da öldü.

Süheyl Eğriboz 

Dizi ve sinema oyuncusu. 1927’de Balıkesir’in 
Gönen ilçesinde doğdu. Pertevniyal Lisesi’nde 
okudu, sinemaya 1940’da Akasya Palas fil-
mi ile girdi. Bir ara Muammer Karaca ve Ses 
Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Daha sonra tiyat-
rodan ayrılarak , sinema oyunculuğunu devam 
etti. İlerleyen yıllarda sinemanın yanı sıra foto 
romanlarda, TV dizilerinde roller aldı. Kötü 
adam rolleriyle tanındı.İstanbul’da öldü.

Erdal Alantar 

Ressam.1932’de İstanbul’da doğdu. Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü.1959’da 
Paris’e yerleşti. 1972-1998 yılları arasında 
Fransa’da Plastik Sanatlar öğretmenliği yap-
tı. Birçok uluslararası bienal ve sergiye katıl-

Sanatlar Enstitüsü’nde ders verdi. Gazi Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ile Selçuk 
Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde çeşitli 
lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 2014’te öldü.

Faruk Geç 

Çizgi roman ressamı. 1931’de Adapazarı’nda 
doğdu. Galatasaray Lisesi ile İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 
Mesleğe lise yıllarında başladı. Türkiye 
Yayınevi, Hafta, Binbir Roman ,Bütün Dünya 
dergileri ile Nebioğlu Yayınevi’nde çalış-
tı. İngiltere, Fransa ve İtalya’da mesleki ko-
nularda çalışmalar yaptı. Hürriyet, Güneş ve 
Günaydın gazetelerinde görev yaptı. “Gerçek 
Yaşam Öyküleri” ile tanındı. İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Sadun Uzel 

Plastik Cerrahi uzmanı. 1923’te İzmir’de doğ-
du. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ile Ankara 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından 
çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra, 1954 
yılında Genel Cerrahi Asistanlığına başladı.
Genel Cerrahi uzmanı oldu. 1958-1960 yılla-
rı arasında çene ve plastik cerrahi ihtisasını 
tamamlayıp 1960’da Plastik Cerrahi Uzmanı 
oldu. Millî Savunma Bakanlığı tarafından 1960 
yılında Amerika’ya bilgi artırmak için gönderil-
di. Texas Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği ve 
Yanık Ünitesinde görev yaptı.Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’nde çalışmaya başladı.1968’de 
Doçent, 1975’te Profesör oldu. Ülkemizdeki ilk 
modern yanık merkezi 1971’de onun tarafından 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açıldı.1979 
yılına kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Plastik Cerrahi Kliniği Direktörü olarak görev 
yaptıktan sonra emekli oldu.İstanbul’da öldü.

İslâm Beytullah Erdi 

Romancı, gazeteci.1940’da Bulgaristan’ın 
Razgrat şehrinde doğdu. İlk ve orta öğreni-
mini köyünde tamamladı. Razgrat Pedagoji 
Okulu’nu bitirdi. Sliven’in Filaretova 
İlköğretim Okulu’na Türk Dili öğretmeni olarak 
atandı. Sokolartsi İlköğretim Okulu’nda dört 
yıl müdür olarak görev yaptı. 1968’de gazeteci-
liğe başladı. Sofya Yeni Işık gazetesinin Sliven 
ve Burgas sancaklarında muhabiri olarak gö-
rev yaptı. Bulgaristan Gazeteciler Cemiyeti 
Sliven şubesi Genel Sekreteri görevini yürüt-
tü. 1985’te Türklerin adlarının Slav-Bulgar 
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Şiir ve öyküleri E, Gösteri, Yazko, Varlık gibi 
dergilerde yayınlandı. Kısa filmler ve televizyon 
dizileri de çekti, 1991’de çektiği ‘Batık Aşklar 
Müzesi’ Altın Koza En İyi Kurgu Ödülü’nü aldı. 
“Unutmak Suları” isimli şiir kitabı ile 1982’de 
Akademi Kitapevi Şiir Başarı Ödülü’nü kazan-
dı. 2014’te öldü. Eserleri: Şiir: Unutmak Suları 
(1982), Parçalanmış Zamanlar (1997),Yeni 
Zaman(1998), Rüzgar İstasyonu (2000), Beyaz 
Ayarı (2007).

Kemal Bekir

Tiyatro ve sinema sanatçısı.1924’te Denizli’de 
doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı’nın 
Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1959’de 
İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda mesleğe başladı. 
Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geç-
ti. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde ders verdi. İstanbul’da öldü. 

Şevket Evliyagil 

 Gazeteci.1924’te İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Erkek Lisesi ile İstanbul İktisat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Çeşitli gazetelerde çalıştı. Yazı iş-
leri müdürlüğü yaptı. Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 
kurucu müdürü oldu. Ankara İktisadi ve Ticari 
Bilimler Akademisi’nde ders verdi. İstanbul’da 
öldü.

 

Rüştü Kazım Yüceler 

Eski Ticaret ve Devlet Bakanı.1948’de Mersin 
Anamur’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest 
Muhasebecilik, Ticaret ve Sanayi Odası Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Üyeliği, Yücelen Ticaret 
Kolektif Şirketi Ortaklığı ve İdareciliği yaptı. 
Mersin milletvekili olarak meclise girdi. Sanayi 
ve Ticaret, Devlet ve İçişleri Bakanlıkları yaptı. 
Ankara’da öldü.

Ömer Zekai Baloğlu 

Eski Gençlik ve Spor Bakanı. 1926’da Konya 
Akşehir’de doğdu.Adana Öğretmen Okulu ile 
Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nden 
mezun oldu. Gaziantep Lisesi Fransızca öğ-
retmenliği, İsviçre Bölgesi (İsviçre, Almanya, 
Avusturya ve İtalya) Öğrenci Müfettişliği 
ve Kültür Ataşeliği Sekreterliği, MEB Dış 
Münasebetler Şube Müdürlüğü, Genel Müdür 

dı. Fransa’da Val de Marne birincilik ödülü, 
1968’de de Ancona Grafik Sanatlar Bienali’nde 
ikincilik madalyonu aldı. İstanbul’da öldü.

Doç. Dr. Abdülkerim Zeydan 

Fıkıh alimi. 1917’de Irak’ın Behic el-Ani ken-
tinde doğdu. Kur’an-ı Kerim’i küçük yaşlarda, 
Irak medreselerinde öğrendi. İlk ve orta öğre-
timini Bağdat’ta yaptı. Daha sonra Bağdat’ta 
Eğitim Fakültesi’nden öğretmen olarak me-
zun oldu.İlköğretimde öğretmenlik yapma-
ya başladı. Ardından Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi.Daha sonra 1962’de Mısır’ın Kahire 
Üniversitesi İslâm Hukuku bölümünden mas-
tır ve doktorasını tamamladı. Asrımızın en 
büyük usul el-fıkıh âlimi olarak tanındı. El-
Ezher ve İman üniversitelerinde İslâm hukuku 
bölümlerinin dekanlık yaptı.1950’li yıllarında 
“Müslüman Kardeşler Cemaati”nin Irak’ta li-
derliğini yaptı.1958’de Müslüman Kardeşler 
Şura Meclisine katıldı.Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin Maliye Başkanı olarak seçildi. Bu 
görevi 1990’lara kadar devam etti. Yemen’in 
Sana şehrinde öldü.

Prof. Dr. Halet Çambel 

Arkeoloji uzmanı. 1916’da Berlin’de doğdu. 
Ailesiyle I.Dünya Savaşı sonrasında gittikle-
ri farklı ülkelerin ardından Türkiye’ye geldi. 
Ortaokul ve liseyi Arnavutköy Kız Koleji’nde 
(Robert Koleji) okudu. Paris Sorbonne 
Üniversitesi’nde arkeoloji öğrenimi gördü.
Eskrim dalında 1936 Yaz Olimpiyatları’nda 
Türkiye’yi temsil etti. Fetgeri Aşeni ile olim-
piyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu 
oldu.1940’ta İÜ Edebiyat Fakültesi’nde asistan 
oldu. doktorasını da aynı üniversitede yap-
tı. Profesörlüğe yükseldi.Türkiye’nin birçok 
bölgesinde arkeolojik kazı çalışmaları yaptı. 
Osmaniye iline bağlı Kadirli yakınlarındaki 
Karatepe Hitit siti bölgesinde çalışmalar yürüt-
tü. 2005’te Hollanda devletinin kültür ve kal-
kınmaya hizmet edenlere verdiği “Prens Claus 
Ödülü”nün sahibi oldu. İstanbul’da öldü. 

Adnan Azar 

Şair, yönetmen .1956 ‘da Rize Çayeli’nde 
doğdu, TED Kayseri Koleji’ni ve Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. Bir süre ODTÜ’de 
sosyal bilimler dalında öğrenimini sürdürdü. 
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Ayvalık Yaşantısı, Portreler, Savaşın Çocukları - 
Girit’ten Sonra Ayvalık.

Naile Akınca 

Ressam. 1923’te İstanbul’da doğdu. Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Resim 
Bölümünden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 
İstanbul’da açtı. İstanbul, Ankara, İzmir, Atina 
ve Japonya-Niigata’da bugüne kadar toplam 48 
kişisel sergi gerçekleştirdi.

1988’de Kültür Bakanlığı tarafından “50. 
Sanat Yılı ve Türk Sanatı’na Katkıları” nede-
ni ile Devlet Onur Ödülü ile ödüllendirildi. 
İstanbul’da öldü.

Ziya Nebioğlu 

Gazeteci.1932’de Isparta Eğridir’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile 
Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Mesleğe 
1953’te İş Dergisi’nde başladı. Cumhuriyet, 
Akşam ve Milliyet gazetelerinde muhabir, yazı 
işleri müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, ge-
nel yayın danışmanı olarak görev yaptı. Çeşitli 
ödüller aldı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 
Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
“Gazete Yayınlama Tekniği”, “Basın Ahlakı”, 
“Haber Yazma Tekniği”, “Uygulamalı Mizanpaj” 
ve “Mizanpaj’ın Temel Kuralları” konulu ders-
ler verdi. İstanbul’da öldü.

Hasan Vasfi Uçkan 

Şair,hikâyeci.1929’da Ödemiş’te doğdu. Teknik 
okullarda okuduktan sonra deniz astsubayı 
oldu. 1957’de subaylık sınavına girerek su-
baylığa hak kazandı. 14 yıl subay olarak gö-
rev yaptıktan sonra emekli oldu.TRT Ankara 
Radyosu’nda dramaturg olarak çalıştı. Şiirleri 
Varlık, Türk Dili, Yeditepe, Kaynak gibi der-
gilerde yayımlandı. Hikâyeler, radyo, televiz-
yon ve sahne için oyunlar yazdı.2014’te öldü. 
Eserleri: Gurbet Yolcusu (1950),Deniz Kesimi 
(1965),Boşluğa Düşen Taş (1994).

Muhammed Kutub 

Mısırlı ilim adamı, yazar, eğitimci. İslâm dünya-
sının önemli düşünürlerinden Seyyid Kutub’un 
kardeşi. 1919’da Mısır’ın Asyut yakınlarındaki 
Musha köyünde doğdu. Eğitimini Mısır’da ta-
mamladı. Ağabeyi Seyyid Kutub, Mısır hükü-

Yardımcılığı, Millî Eğitim Planlama Kurulu 
Genel Sekreterliği, MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu Üyeliği, Bakanlık Başmüfettişliği, Gazi 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı görevlerinde bu-
lundu. Sadi Irmak Hükümeti’nde Parlamento 
dışından Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Türkiye’de Eğitim, Sorunlar ve 
Değişim İçin Yapısal Uyum Önerileri, Daha 
Sağlıklı Bir Demokrasi ve Sivil Toplum İçin 
Türkiye’de Vakıflar ve Dernekler, Sorunlar ve 
Değişime Yapısal Uyum Önerileri, AB Adaylık 
Sürecinde Türkiye’de Dernekler ve Vakıflar.

Altan Günbay

Sinema sanatçısı. 1932’de Konya’da doğ-
du. Ankara Gazi Lisesi ile Ankara Devlet 
Konservatuarı’ndan mezun oldu. Ankara 
Devlet Opera ve Balesi’nde çalıştı. 1969’da 
İstanbul Devlet Operası’nın kurulmasıyla bir-
likte İstanbul’a taşındı.1964’te “Şehrazat” fil-
miyle sinemaya başladı. 250’den fazla filmde 
oynadı. Son olarak “Çocuklar Duymasın” adlı 
televizyon dizisinde Haluk karakterinin baba-
sını canlandırdı.”Uykusuz Geceler” filminin fon 
müziği yaptı. “Buğulu Gözler”, “Bekliyorum” 
gibi birçok şarkı da besteledi. 2014’te öldü.

Kamuran Selçuk Emre 

Gazeteci.1927’de doğdu. Kabataş Lisesi ile 
İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. Mesleğe Anadolu Ajansı’nda başladı. 
Uzun yıllar AA’da çalıştı.Basın Yayın Yüksek 
Okulu’nda öğretim görevlisi olarak da görev 
yaptı. Son olarak “Jane’s Fighting Ships” dergi-
sinin Türkiye temsilciliğini yürüttü. Basın Şeref 
Kartı sahibi oldu. “Dünya Çocukları” isimli bir 
tercüme bir eseri var. İstanbul’da öldü.

Ahmet Yorulmaz 

Yazar. 1932’de Balıkesir Ayvalık’ta doğdu. 
İzmir, İstanbul ve Ayvalık’ta gazetecilik yap-
tı. Yazarlığa Çağdaş Yunan Edebiyatı’ndan 
tercümeler ile başladı. Hikâye ve şiir, çocuk 
kitapları ve roman çevirileri yaptı. Ayvalık’ta, 
gazete çıkardı. 1963’te Geylan Kitapevi’ni 
kurdu. Gömeç’te öldü. Eserleri: Ayvalık’ı 
Gezerken, Ayvalık’ta İz Bırakanlar, Bizim 
Zeytinyağlı Ayvalık Yemeklerimiz, Ayvalık’tan 
Cunda’dan, Girit’ten Cunda’ya, Kuşaklar ya da 
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oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesi olarak çalıştı. Profesörlüğe yükseldi. 
Ankara’da trafik kazasında öldü.

Selçuk Erverdi

Eski Adalet Bakanı.1927’de Erzurum’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 
Serbest avukatlık yaptı. Erzurum Baro Başkanı 
oldu. Erzurum milletvekili olarak meclise girdi. 
Adalet Bakanı oldu.2014’te öldü.

Müjdat Tolu 

Gazeteci. 1956’da Adana’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Yabancı Diller 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 
1977’de TV’de 7 Gün dergisinde başladı. 
Tercüman, Günaydın, Sabah, Son Havadis, 
Hürriyet ve Radikal gazetelerinde çalıştı. 
2014’te öldü.

Ertuğrul Işınbark-Sihirbaz Mandrake

Sihirbaz.1940’da İstanbul’da doğdu. İlkokulda 
iken mesleğe merak sarmış ve illüzyon sanatını 
öğrendi.Bayram yerlerinde kurulan çadırlarda 
gösterilere başladı.İsmini “Sihirbaz Mandrake” 
olarak değiştirdi. 1965’te Türkiye sihirbazlar 
şampiyonu seçildi. 1979’da bilgi ve becerisini 
paylaşmak ve de pek çok gencin yeteneklerini 
sergilemek sanat dalında yetişmesine katkı-
da bulunmak amacıyla Türkiye´nin ilk defa 
“İllüzyon Okulu”nu açtı. Çanakkale’de öldü.

Erdoğan Vatansever

Sinema oyuncusu. 1935’te İstanbul’da doğdu. 
Dünya sinemasının merkezi sayılan Universal 
Stüdyoları’nda eğitim gördü.Sinema ve televiz-
yon alanındaki çalışmalar yaptı. Senaryo yaz-
dı. Caz müziği ile ilgilendi. Ay Yıldız Fedaileri, 
Ankara Ekspresi, Canlı Hedef, Yedi Belalılar, 
Gurur ve Kin, Üç Kızgın Cengaver, Aynı Yolun 
Yolcusu, Deli, Görevimiz Tehlike, Süper Adam 
İstanbul’da, Ölüm Kanunu, Üç Balıkçı Kız, 
Süreyya, Uçurum, Bebek, Sabah Olmasın, 
Otostop gibi filmleri ile tanındı. Burhaniye ve 
Ayvalık’ta sinema ve oyunculuk atölyesi açtı. 
Öğrenci yetiştirdi. Ayrıca diksiyon ve drama 
dersleri de verdi. Burhaniye’de öldü.

Orhan Suda 

Yazar, yayıncı.1929’da Ankara’da doğdu. Devlet 
Konservatuarı Tiyatro Bölümünde okurken, si-

meti tarafından idam edildikten sonra fikir-
lerinin destekçisi ve ilerleticisi oldu. Ağabeyi 
Seyyid’in tutuklanmasından birkaç gün önce 
(29 Temmuz 1965), kardeşi ile birlikte “hü-
kümeti devirmek maksadıyla Mısır’ın politik 
ve kültürel liderlerine yönelik suikast tertip-
çiliğinde bulunduğu” iddiası ile tutuklandı. 
Seyyid Kutub 1966’da idam edildi. Muhammed 
Kutub’un idam cezası affedildi ve 1972’de ceza-
evinden serbest bırakıldı. Ardından Müslüman 
Kardeşler (İhvan) üyeleri ile birlikte Suudi 
Arabistan’a iltica etti. Cidde’de öldü

Alpay Kabacılı 

Yazar.1942’de Antalya’da doğdu.İlk yazısı 
1959’da Varlık dergisinde yayımlandı.Dergi 
çıkardı, gazetecilik, yayınevlerinde redaktörlük 
yaptı. Gazete ve dergilerde deneme, eleştiri ve 
incelemeleri yayımlandı. 2014’te öldü. Eserleri: 
Sağcı Basın Ne Dedi (1980), Türkiye’de 
Yazarın Kazancı (1981), Çeşitli Yönleriyle 
Neyzen Tevfik (1987), Türkçenin Sesi Fazıl 
Hüsnü Dağlarca (1987), Sekseninci Yaşında 
Nadir Nadi (1988), Şair Eşref (1988), Fıkralar 
Seçkisi (1988), Türk Kitap Tarihi (1989), Bir 
İhtilalcinin Serüvenleri (1988), Türkiye’de 
Basın Sansürü (1999), Arap Çöllerinde Türkler 
(1990), Aşk Şiirleri Antolojisi (1991), Bütün 
Yönleriyle Nasreddin Hoca (1991), Tarihimizde 
Kürtler ve Ayaklanmaları (1991), Türkiye’de 
Gençlik Hareketleri (1992), Türkiye’de 
Siyasal Cinayetler (1993), Türk Basınında 
Demokrasi (1994), Bir İhtilâlin Serüvenleri 
(1995), Gözyaşından Gülmeceye: Aziz 
Nesin (1995), Kültürümüzden İnsan Adları 
(1995), Yakın Tarihimizde Büyük Dönemeçler 
(1995), Bedrettin Tuncel’e Mektuplar (Yayına 
hazırlama, 1995), Aydınlanma Bilgesi: 
İlhan Selçuk (1996), Çok Katmanlı Duyarlıklar 
Yazarı Peride Celal (1996), Gül Yaprağını 
Döktü bugün-Ağıtlar (1997), Türk Gezginlerin 
Gözüyle Yedi Deniz Beş Bucak (Antoloji, 
1998), Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa 
ve Basın Sanayii (1999), Ali Fuat Erdan-Suriye 
Hatıraları (2003), A’dan Z’ye Yaşar Kemal 
(2003).

Prof. Dr. Ahmet Alıcılar 

Öğretim üyesi.1958’de Kars’ta doğdu. Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde doktorasını verdi. OMU Fen-
Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi 
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Bakanlığı yaptı.Ankara’da öldü. Eseri: Arayış ve 
Anlayış (Şiir).

Bülent Akkurt 

Gazeteci,yazar.1925’te Menemen’de doğ-
du. Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve Kara 
Harp Okulu’ndan mezun oldu. Ankara’da 
Asaf Çiyiltepe ile birlikte Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nu kurdu. Genel yönetmenliğini 
yaptı. İstanbul’da sanat haberlerini yansıtan 
“Sana Ajans”ını hayata geçirdi. Bodrum Postası 
gazetesi,Bodrum magazin dergisi, İzmir Yeni 
Asır ve Gazete Ege’nin kültür ve sanat sayfa-
sına köşe yazıları yazdı. Türkiye’nin ilk özel 
radyosu “Radyo Bodrum” için çeşitli kültür 
ve sanat programları hazırladı.İzmir Kültür 
ve Sanat Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevin-
de bulundu.2014’te öldü. Eserleri: Sevgilerde 
Yaşamak (Şiir-1994),Tanrı Onları Cezalandırdı 
(Hikâye-1998), Bir Zamanlar Bursa’da 
(1998/anı-anlatı),Nazım Hikmet ve O’nun 
Memleketinden İnsan Manzaraları (1999 / 
belgesel-anlatı), Sevmek Güzel Şey be Kardeşim 
(2000 / şiirler), Bir Şizofrenin Aşk Mektupları 
(2000 / Roman), Erguvanlar Açarken (2004, 
Roman).

Adnan Varınca 

Ressam 1918’de İstanbul’da doğdu.Saint-
Josephe Fransız Erkek Lisesi’ni bitirdikten son-
ra, Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi 
Eyüboğlu atölyelerinde öğrenim gördü. Bir 
süre resim öğretmenliği yaptı. 1957-1973 yılları 
arasında Paris’te çalıştı. Yurda döndükten son-
ra kişisel sergiler açtı. 1980’de 4.Sedat Simavi 
Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü Turan Erol’la 
paylaştı.İstanbul’da öldü.

Mehmet Bahattin Doğramacı 

Tasavvuf şeyhi.1920’de İstanbul’da doğ-
du. Lise eğitimini de Anadolu’nun farklı şe-
hirlerinde tamamladı.İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nda uzun yıllar çalıştı, müfettişlik 
yaptı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne öğretim görevlisi 
oldu.Tasavvufa ilgi duydu. Mevlevi Sucu Ali 
Fani Dede’ye bağlandı. Vefatından sonra yeri-
ne geçti. Ayrıca zamanın meşhur hattatların-
dan Halim Özyazıcı’dan hat dersi aldı.Melami 
şeyhlerinden Osman Kemali Baba’nın “Aşk 

yasi nedenlerden dolayı tutuklandı. Tahliye ol-
duktan sonra gazeteciliğe başladı. Çeşitli yayı-
nevleri ve dergilere yazılar yazıp çeviriler yaptı. 
Suda Yayınları’nı kurdu, 1974’te Yeni Adımlar 
dergisini yönetti. Dost dergisinde, haftalık 
Sosyal Adalet gazetesinde, Yeni Adımlar ve 
Kitaplık dergilerinde çeşitli yazıları yayınlandı. 
2014’te öldü. Eserleri: Bir Ömrün Kıyılarında, 
Nezihe Meriç-Orhan Suda, Aix-Londra-
İstanbul Mektupları, Orhan Suda-Halim 
Spatar Mektuplar: Yurtdışından-İstanbul’dan.

Tercümeleri: Kadın Nedir?.

Şeyh Nazım Kıbrisi 

Nakşibendi Tarikatı Şeyhi.1922’de Kıbrıs’ın 
Larnaka şehrinde doğdu.Anne tarafın-
dan Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’ye 
baba tarafından Kadiri Tarîkatı kurucu-
su Abdülkadir Geylani’ye dayanır.1940’da 
İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde 
öğrenim gördü.Nakşibendi şeyhi Süleyman 
Erzurumi’ye bağlandı. Bir müddet kendini 
yetiştirdikten sonra şeyhinin izni ve işareti 
ile Şam’a gidip Şeyh Abdullah Dağıstani’ye 
bağlandı ve onun mânevi terbiyesine girdi.
Şeyh Abdullah Dağıstani’nin emri ile insanlara 
tasavvuf terbiyesini vermeye başladı. Şeyh’inin 
vefatı ile onun yerine geçti.Arapça,Farsça, 
İngilizce ve Rumca öğrendi.Lefkoşa öldü.

Recep Ekicigil

Yayıncı, yapımcı, gazeteci.1926’da Balıkesir’de 
doğdu.İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun 
oldu. 1950’de gazeteciliğe başladı. Ekicigil 
Yayınevi’ni kurdu.Yayıncılık yaptı. Sinema 
ve magazin türlerinde haftalık ve aylık çeşitli 
dergiler yayınladı. 1963’te Artist Film’i kurdu. 
Yapımcılığını üstlendiği “Gurbet Kuşları” fil-
miyle 2. Antalya Film Festivali’nde En Başarılı 
yapımcı ödülünü aldı. İstanbul’da öldü.

Nihat Kitapçı 

Eski Devlet ve Sağlık Bakanı.1928’de 
Erzurum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden mezun oldu.Alpullu Şeker 
Fabrikası Mühendisliği, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu, Erzurum,Samsun ve Ankara 
Bölge Müdürlükleri,Makine İkmal ve Etüt 
Konstrüksiyon Daire Başkanlığı ve Erzurum 
Belediye Başkanlığı yaptı. Erzurum milletvekili 
olarak meclise girdi. Devlet Bakanlığı ve Sağlık 
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(1981), Kambur (1973),Utanç (1972), Cemo 
(1972), Battal Gazi Destanı (1971), Unutulan 
Kadın (1971), Güllü (1971), Köroğlu (1968), 
Cemile (1968), İlk ve Son (1968), Harun 
Reşid’ın Gözdesi (1967), Balatlı Arif (1967), 
Kozanoğlu (1967), Ah Güzel İstanbul (1966), 
Toprağın Kanı (1966), Murat’ın Türküsü (1965), 
Son Kuşlar (1965), Dinle Neyden (2008).

Prof. Dr. Murat Şeker 

Emekli öğretim üyesi. 1949’da Ankara’da doğ-
du.TED Ankara Koleji ile Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi 
Bölümünden mezun oldu. İçişleri ve Yerel 
Yönetimler konusunda Doktora yaptı. İçişleri 
Bakanlığı’nda kaymakam olarak görev aldı.
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Sosyoloji dalında Doçent ve profesör oldu. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalıştı. 2014’te 
öldü. Eserleri: Türkiye’de Tarım İşçilerinin 
Toplumsal Bütünleşmesi (1986), İktisadi 
ve Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım 
Sorunları (1986), Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Sosyal ve Ekonomik Sorunlar (1987),Türkiye 
Ekonomisi (1992),Türkiye’de Seçmenin 
Algılama Süreci (1995).

Mehmet Sancaktutar 

Yazar,eğitimci.1970’de Rize’nin Güneysu ilçe-
sinde doğdu. İzmir 9.Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli okullar-
da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bir süre 
Kıbrıs’ta kaldı. İstanbul’da öldü. Eserleri: Ölü 
Beyazı (2011), Cebrail’in Kanatları(2012).

İzzet Özilhan 

İşadamı. 1920’de Kayseri’nin Develi ilçesin-
de dünyaya geldi. Orta öğreniminin ardından 
babasının yanında iş hayatına atıldı.1937’de 
İstanbul’da ticaret ve sanayi şirketlerini kurdu. 
Holdingleşme aşamasına gelen grubunun adı-
nı 1960’ların sonunda Anadolu Grubu olarak 
belirledi. Ortağıyla 1979’da Anadolu Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfı’nı kurdu.1997’de Devlet 
Üstün Hizmet Madalyası’na layık görüldü. 
1976-1982 yıllarında İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 
İstanbul’da öldü.

Sızıntıları” ve “İrfan Sızıntıları” isimli eserleri-
ni hazırladı. İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. İbrahim Kartal 

Öğretim üyesi.1960’da Samsun Çarşamba’da 
doğdu. Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde doktorasını 
verdi.Doçent ve Profesör oldu. Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi ola-
rak görev yaptı.Evinin bahçesindeki dut ağa-
cından düşerek hayatını kaybetti.

Hüsrev Tayla 

Mimar. 1925’te Bursa’da doğdu. Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nden mimar olarak 
mezun oldu. 1952 ile 1953 yıllarında İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde de öğ-
renim gördü.Bursa ve İstanbul’da çalıştı. Millî 
Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar Başmü-
dürlüğü, İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Mü-
zesi ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 
gibi kurumlarda görev aldı.Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
öğretim görevlisi olarak ders verdi.Çoğunluk-
la cami mimarisi ile tanındı. İstanbul’da yer 
alan Şirinevler Camisi ve Maltepe Camisi ile 
Adana’da yer alan Paktaş Fabrikası Camii gibi 
cami projeleri tasarladı. Ankara’da bulunan 
Kocatepe Camisi ve İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığı’ndaki Şakirin Camisi’nin projelerini 
hazırladı. İstanbul’da öldü.

Ayşe Şasa 

Senarist. 1941’de İstanbul’da doğdu. 
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden me-
zun oldu. 1963’ten başlayarak Türk sinema-
sında senaristlik yaptı. Murat’ın Türküsü, 
Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat 
gibi filmlere imza attı.1993’te sinemayla il-
gili denemelerini Yeşilçam Günlüğü adıy-
la yayınladı. 2003’te “Delilik Ülkesinden 
Notlar” isimli eseri yayınlandı. İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Bir Ruh Macerası (2009), 
Yeşilçam Günlüğü Düş Gerçeklik Sinema 
(Sadık Yalsızuçanlar ve İhsan Kabil ile), Delilik 
Ülkesinden Notlar, Şebek Romanı,Vakte Karşı 
Sözler (Ömer Tuğrul İnançer ve Berat Demirci 
ile). Senaryoları: Kanayan Bosna (1993), Her 
Gece Bodrum (1992), Hiçbir Gece (1989), 
Merdoğlu Ömer Bey (1986), Ve Recep ve Zehra 
ve Ayşe (1983), Hacı Arif Bey (1982), Deli Kan 
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Faruk Ilgaz 

Fenerbahçe eski başkanı. 1922’de doğdu. Saint 
Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1967’de 
İstanbul Belediye Başkan vekilliğine seçildi. 
1968 yılında, İstanbul Belediye Başkanı Haşim 
İşcan’ın görevi başında hayatını kaybetme-
si üzerine Başkan vekilliği yaptı.. Fenerbahçe 
yöneticisi oldu. 1965’te 2. Başkanlığa getiril-
di. 1966-1974 ve 1976-1980 yılları arasında 
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 
İstanbul’da öldü.

Turgay Üçöz 

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü.1931’de 
Denizli Sarayköy’de doğdu. Gazetecilik mes-
leğine Zafer gazetesinde başladı.Son Havadis 
gazetesi Ankara temsilciliği yaptı. Anadolu 
Ajansı’nda görev aldı. Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Genel Müdürlük yaptı. Ankara’da öldü. 

 

Dr. Müfid Ekdal 

Hekim, yazar.1918’da İstanbul’da doğ-
du. Haydarpaşa Lisesi ile İstanbul Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. 1950’de Kadıköy 
Numune Hastanesi’nde dahiliye uzmanı oldu. 
1963-65 yılları arasında kardiyoloji ihtisası 
için İngiltere’ye gitti ve bu dalda uzman oldu. 
1979’da Numune Hastanesi’nde Dahiliye Servis 
Şefi, daha sonra da başhekim oldu. 1983’te 
emekli oldu. Serbest hekimlik yaptı.Eser yaz-
dı. İstanbul’da öldü. Eserleri: Kapalı Hayat 
Kutusu, (Kadıköy Konakları), Prenses Ela, 
Eski Bir İhtilalciden Dinlediklerim Tanıdığım 
İnsanlar, Yaşadığım Olaylar, Bir Fenerbahçe 
Vardı, Bir Konak Bir Ömür Bir Devir, Bizans 
Metropollerinde İlk Türk Köyü Kadıköy.

İsmail Karakaya 

Din adamı.1943’te Kayseri’de doğdu.Ankara 
İmama-Hatip Okulu ile Kayseri Yüksek İslâm 
Enstitüsü’nden mezun oldu.İlk göreve Diyanet 
İşleri Başkanlığı merkezinde memur olarak 
başladı.Yozgat Şefaatli’de vaizlik ve müf-
tülük yaptı.Daha sonra Ankara Altındağ ve 
Çubuk vaizi oldu. Başkanlık Derleme ve Yayın 
Müdürlüğüne vekalet etti.1978’de Ankara mer-
kez vaizliğine atandı. 2008’de emekli oldu. 
Uzun süre Türkiye Din Görevlileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkanlığı ve Din 
Görevlileri Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanlığı’nı yürüttü. Aylık Hakses Dergisi’nin 

Prof. Dr. Kemal Özkaragöz

Öğretim üyesi. Burdur’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Yurt dışındaki ihtisaslarını tamamlayarak 
Allerji İmmunoloji uzmanı oldu. 1960’ta 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Allerji bölümünü kurdu.1970 yılına kadar bu 
bölümün başkanlığını yaptı. İstanbul’da öldü.

A. Nevzad Odyakmaz 

Yazar,şair.1923’da Erzincan’da doğdu. İlk,orta 
ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu.Hakimlik ve savcılık yaptı.Yargıtay 
Üyesi oldu. HSYK üyeliğine seçildi.MÜ Sosyal 
Bilimler Yüksek Okulu’nda hukuk dersleri 
verdi.Çeşitli sanat dergilerinde şiir ve yazıla-
rı yayınlandı.2014’te öldü. Eserleri: Üç yön 
(1958), Kuşlimanı (1984), Görgü Ansiklopedisi 
(1962), Görgü Kuralları (1976), İçtihatlı Ceza 
Kılavuzu (1972), Sendika ve Toplu Sözleşme 
Hukuku (1977), Bektaşilik, Mevlevilik, 
Masonluk (1999), TC Anayasası (2007).

Erdoğan Alkan

Gazeteci.1935’te Samsun’da doğ-
du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1971’de 
TRT de yapımcı ve yönetmen olarak başladı.
Anka Ajansı’nda görev yaptı.Günaydın ve Sabah 
gazetelerinde yazdı. İstanbul Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalıştı.1970’de “TRT 
Bilimsel Araştırma Başarı Ödülü”nü, 1982’de 
Rimbaud şiir çevirileriyle “YAZKO Çeviri 
Büyük Ödülü”nü, 1989’da “TRT Dizi Film 
Senaryo Ödülü”nü kazandı. Şiir, roman ve 
araştırmaları yayınlandı.2014’te öldü. Eserleri: 
Aşkın ve Şiirin Ölümsüz Kadınları,Türkiyeli 
Ermeni Şairler, Gözaltı, Cenk,Gerçekçilik.

Prof. Dr. Yusuf Erşahin 

Beyin cerrahı. 1958’de doğdu. İzmir Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Ayrıca ABD ve Hollanda’da eğitim gördü. 
Eğe Üniversitesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 
Bir süre Van Devlet Hastanesi görev yap-
tı. Askerliğini GATA’da tamamladı. Eğe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent ve profe-
sör oldu. Çocuk beyin cerrahisi dalında önemli 
ameliyatlara imza attı. İzmir’de öldü.
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Çolpan İlhan 

Tiyatro ve sinema sanatçısı.1936’da İzmir’de 
doğdu. Kandilli Kız Lisesi ile İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nda Tiyatro bölümü

 ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
bölümünden mezun oldu. Akademideki arka-
daşları ile birlikte “Akademi Tiyatrosu” adıyla 
bir tiyatro grubu kurdu.1957’de ilk sinema fil-
mi Kamelyalı Kadın’da başrol oynadı.Aynı yıl 
içinde Küçük Sahne’de Münir Özkul ve Uğur 
Başaran ile “Sevgili Gölge” adlı oyunla ilk pro-
fesyonel oyuncu oldu.300’e yakın filmde rol 
aldı.İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Sevda Şener 

Tiyatro araştırmacısı.1928’de İstanbul’da 
doğdu.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültenin 
Tiyatro Bölümü’ne asistan oldu. İngiltere’de 
Bristol Üniversitesi’nin Dram Bölümü’nde 
iki dönem, Avusturya’da Viyana Üniversitesi 
Tiyatro Bilimi Enstitüsü’nde de bir dönem se-
minerlere ve derslere katıldı. 1962’de doktor, 
1967’de doçent, 1972’de profesör oldu. DTCF 
Tiyatro Bölüm Başkanlığı yaptı ve bu görevin-
den emekli oldu. Bilkent Üniversitesi’nde de 
ders verdi.Çeşitli dallarda ödüller aldı. 2014’te 
öldü.

 

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu 

Öğretim üyesi. 1941’de Afganistan’ın Kabil 
şehrinde doğdu. 1964’te İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden mezun oldu. 1965’te Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünde Halk Edebiyatı 
asistanı olarak göreve başladı.İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde”edebiyat 
doktoru” unvanını aldı.1972-1974 yılları ara-
sında ABD’de araştırmalar yaptı.Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine 
döndü.1979’da doçent,1989’da profesör oldu. 
1996’da Folklor Araştırmaları Kurumu Türk 
Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı.2014’te öldü. 
Eserleri: Erzurum Halk Masalları Üzerinde 
Araştırmalar-Metinler ve Açıklamalar (1975) 
Erzurum Efsaneleri (Erzurum’da Belli Yerlere 
Bağlı Olarak Derlenmiş Efsaneler Üzerinde Bir 
İnceleme-1985) Mitoloji Üzerinde Araştırmalar 
(1988) Güçlükten Kolaylığa Kederden Sevince 
(Orhan Yavuz ile birlikte-1990).

Vakıf adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü oldu. Ankara’da öldü. Eserleri: 
Fetevây-i Hindiyye / İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 
(Mustafa Efe ile birlikte), Kitâbü’l Haraç ve 
Haleb-i Sağir (Namaz İlmihali) gibi tercüme 
eserleri ve İslâm ve Toplum, Din ve Hayat, 
İnanç Esasları, Örnekleriyle İslâm Ahlakı, 40 
Hadisle Ticaret, Hz. Ali’den Öğütler ve Mailk 
Bin Eşter’e Mektubu gibi telif eserleri yayınlan-
mıştır. Ayrıca; Ahkâmü’l Kur’âniyye, Ana-Baba 
Hakları, İslâm Ahlakının Temel Esasları ve 
Ömer Nasûhi Bilmen’in Muvazzah İlm-i Kelâm 
isimli eserleri de günümüz diline aktarmış ve 
yayına hazırlamıştır.

 

Prof. Dr. Musa Nurcan Özdamar 

Beyin Cerrahı. 1944’te Tunceli’de doğdu. Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirurji kürsüsünde uzmanlık eğitimine 
başlayarak nöroşirurji uzmanı oldu. Zürih 
Üniversitesi’nde mikronöroşirurji üzerine üst 
eğitim gördü. 1977’de doçent, 1988’de profesör 
oldu.Anabilimdalı Başkanlığı görevini de bu-
lundu. İzmir’de öldü.

Murat Göğebakan 

Sanatçı. 1968’de Adana’da doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Ardından 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuarı’ndan mezun oldu. Çukurova 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ça-
lıştı. Ayrıca dergah eğitimi aldı, gitar dersle-
ri verdi ve bar çalışmaları yaptı. Daha sonra 
İstanbul’a yerleşti. 1997’de “Ben Sana Aşık 
Oldum” isimli albümünü ile tanındı. “En İyi 
Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödülünü aldı. Sen 
Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş, 
Merhaba, Ay Yüzlüm,Geçmişten Geleceğe 
Yunus Emere, Yara, Bahar, Aşıklar Yolu, Aşkın 
Gözyaşları albümlerini çıkardı. 2014’te öldü.

Dr. Sait Molu 

İşadamı. 1926’da Kayseri’de doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
Almanya Götingen Hukuk Fakültesi’nde dok-
torasını tamamladı. Orta Anadolu Mensucat 
Fabrikasının kuruculara arasında yer aldı. 
Şirketin genel müdürlüğünü yaptı. “Karsu 
Tekstil”in Yönetim Kurulu Başkanlığını üslen-
di. Onursal başkanı oldu. Yaptığı hayır işleri ile 
tanındı.2014’te öldü. 
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Şifahî Halk Edebiyatı, Türklerin Tarihi ve 
Ferhengine (Kültür) Bir Bakış -Edebiyatşınaslık

Prof. Dr. Barbaros Gürsel

Öğretim üyesi. 1950’de doğdu. Adapazarı Lisesi 
ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu Grafik bölümünden mezun oldu. Aynı 
fakültede asistanlık yaptı.1983’te Fotoğraf ala-
nında doktor,1997’de doçent, 2002’de profesör 
oldu.Sanat hayatına kısa film yönetmenliğiy-
le başladı. Ardından fotoğrafa yöneldi.Ulusal 
ve uluslararası 10 ödül kazandı.Yarışmalarda 
seçici kurul üyeliğini üstlendi. Kişisel ve ulus-
lararası karma sergilere katıldı. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 
Bölüm Başkanlığı yaptı. 2014’te öldü.

Prof. Dr. Zehra Başkaya 

Öğretim üyesi.1958’de Bursa’da doğ-
du. İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler 
Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu.Uludağ Üniversitesi Bilgi 
İşlem Merkez Koordinatörlüğü görevinde 
bulundu.2000-2001 yılları arasında İşletme 
Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.2005’te do-
çent, 2012’de profesör oldu.1994-2014 yılları 
arasında İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler 
Ana Bilim Dalı başkanlığına atandı. Bursa’da 
öldü.

Prof. Dr. Memduh Yaşa 

Öğretim üyesi.1919’da Siirt’te doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Muavinliği, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Maliye Teorisi Profesörlüğü, Başbakan Özel 
Müşavirliği, Özel Sektörde Müşavirlik ve İdare 
Meclisi Üyeliği, Akbank İdare Meclisi Üyeliği, 
Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptı.İstanbul Milletvekili 
olarak meclise girdi. 1960 askeri darbesinde 
147 öğretim üyesi ile birlikte üniversiteden ih-
raç edildi.2014’te öldü.

Arda Uskan 

Gazeteci.1947’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okuduktan 
sonra son sınıftan ayrıldı. Mesleğe 1972’de 
“Milliyet”te gazetesinde başladı. Altı yıl orada 
çalıştıktan sonra sinemaya geçti.İki film, pek 

Bekir Sıtkı Erdoğan 

Şair.1926’da Karaman’da doğdu. Kuleli Askeri 
Lisesi ile Kara Harp Okulu’ndan mezun 
oldu. Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Orduda kıta su-
bayı olarak görev aldı. Daha sonra İstanbul 
Alman Lisesi ve Marmara Koleji’nde edebi-
yat öğretmenliği yaptı. Rübai tarzında şiirle-
ri yazdı. Şiirleri genellikle Hisar dergisinde 
yayınlandı.2014’te öldü. Eserleri: Bir Yağmur 
Başladı (1949),Dostlar başına (1965),Kışlada 
Bahar (1970: 

Prof. Dr. Salih Akdemir 

Öğretim üyesi. 1950’de Elazığ’da doğdu. 
A. Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Doktorasını Paris Hukuk Fakültesi’nde 
tamamladı.1977’de doktor, 1984’de do-
çent, 1989’da profesör oldu.Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim 
Dalı üyeliği yaptı. Arapça, İbranice, Latince, 
Fransızca, İngilizce, Almanca ve Boşnakça 
dillerini öğrendi.Ankara’da öldü. Eserleri: 
Kuran ve Laiklik Toplumsal Uzlaşma ve Barışa 
Kur’an’ın Katkısı, Cumhuriyet Dönemi Kur’an 
Tercümeleri, Son Çağrı Kur’an, Kur’an ve 
Laiklik,Toplumsal Uzlaşma ve Barışa Kur’an 
Katkısı. Tercümeleri: Ku’ran’ın Anlaşılmasına 
Doğru (Abdullah Draz’dan 1983),İslâm’ın 
Vadettikleri, (Roger Garaudy’den-1984), 
Esbâb-ı Nüzûl, Sahabe ve Muhaddislere Göre 
(Abdu’l- Fettâh, el-Kâdî’den-1986),Tarih 
Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu (Fazlur 
Rahman’dan-1977 ), 

Prof. Dr. Cevat Heyet

Türkolog, 1925’de.Tebriz’de doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
oldu.1961’de İran’da ilk açık kalp ameliyatı-
nı yaptı. Ayrıca ilk kalp kapakçığı değiştir-
me, insanlarda böbrek nakli, köpeklerde kalp 
nakli ameliyatlarını 1969’da gerçekleştirdi. 
İran’da kalp cerrahisinin kurucusu ve öncü-
sü olarak kabul edildi.1983’te Paris Cerrahi 
Akademisi’ne üye seçildi.1956’da babası Mirza 
Ali, kardeşi Firuz ile İran-Türkiye Dostluk ve 
Kültür Cemiyetini kurdu.İran’da Varlık der-
gisini çıkardı. Dergide Azerbaycan-Türk dili, 
edebiyatı, tarihi ve folkloruyla ilgili makale-
ler yayınladı. Azerbaycan’da öldü. Eserleri: 
Azerbaycan Edebiyatına Bir Bakış,-Azerbaycan 
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( Tek Başına Bir Üniversite ), İslâm Cemaati 
Düşüncesinin Anatomisi, Dünya İslâm Cemaati 
ve Küreselleşme Boyutu, Sülüklerin Sırrı, (11 
Eylül Vurgunundan İslâmî Teröre , İslâm´ın 
Girişimci Kültürü, İslâm´ın Girişimci Kültürü 
Ekonomik Krizlere Karşı, İslâm´ın Girişimci 
Kültürü Değer Üretmenin Önceliği..

Ali Adnan Karaküçük 

Eski Gençlik ve Spor Bakanı.1927’de 
Kahramanmaraş’ta doğdu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hakimlik, 
serbest avukatlık yaptı. Merkez Bankası 
İdare Meclisi Üyesi oldu. Kahramanmaraş 
Milletvekili olarak meclise girdi. Cumhuriyet 
Senatosu Kahramanmaraş Üyesi seçildi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. İzmir’de öldü.

Saim Tunalı

Gazeteci. 1922’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
ve Sosyoloji bölümünü bitirdi.Stockholm 
Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler dalında 
master yaptı, İÜ Hukuk Fakültesi’nden Devlet 
Hukuku Sertifikası aldı.Mesleğe 1941’de Son 
Telgraf gazetesi ve Yedigün Mecmuası’nda 
başladı. Yeni İstanbul, La Turquie Moderne, 
Son Saat, Yeni Sabah, Yeni Asya, İşçi Postası, 
İstiklal, İstanbul Ekspres, Anadolu Ajansı ve 
Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, yazar-
lık ve genel yayın müdürlüğü yaptı.Türkiye 
Basın Ajansı’nı kurdu. Mediko-Sosyal Sağlık 
Dergisi’ni yayımladı. Kütüphane ve müzeler 
müdürlükleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gö-
revlerinde bulundu. 1997 Burhan Felek Basın 
Hizmet Ödülü kazandı. İstanbul’da öldü.

Erdoğan Erentüz 

Gazeteci. 1935’te Kırıkkale’de doğdu. Adana 
Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 
1952’de Ankara Telgraf gazetesinde başladı. 
Hergün, Haber, Havadis, Tanin, Hakimiyet, 
Tercüman, Hürriyet gazetelerinde ve Akis der-
gisinde muhabir, yazı işleri müdürü ve yurt ha-
berleri müdürü olarak görev yaptı. TRT Haber 
Merkezi ve İstanbul Radyosu’nda müdür yar-
dımcılığı yaptı. İstanbul’da öldü. Eseri: Türk 
Sendikacılık Tarihi.

çok fotoroman çekti, yirmiye yakın film senar-
yosu yazdı. 1982’de Gelişim Yayınları’na girdi 
ve “Nokta” dergisinin genel yayın yönetmen-
liğini yaptı. Özel televizyonlara geçti. star’ın 
yeni kurulduğu günlerde, ilk özel televizyo-
nun ilkhaber müdürü oldu ve “Nefes Nefese” 
isimli bir haber programı yaptı. Daha sonra 
Kanal 6’nın kuruluşunda bu kanalda yine ha-
ber müdürü olarak görev yaptı. 1995 yılında 
bir grup arkadaşıyla birlikte “özel haber ekibi” 
olarak ATV’ye geçti. Daha sonra aynı kanalda 
program yapımcısı olarak çalıştı.”Radikal” ga-
zetesinde köşe yazıları yazdı,”Aktüel” dergisin-
de “Varyete” ekini çıkardı.İstanbul’da öldü. 

Hacer Buluş 

Türk Halk Müziği Sanatçısı. 1926’da 
Ankara’da doğdu.1942’de açılan sınavla 
Ankara Radyosu’na girdi. Uzun yıllar Ankara 
Radyosu’nda Türk Halk Müziği sanatçısı ola-
rak görev yaptı.Çeşitli filmlerde türkü söyledi 
ve rol aldı. Ankara’da öldü. 

Çetin Karaman (1946-2014)

Eski Manisa Müftüsü. 1946’da Balıkesir 
Bigadiç’te doğdu. Balıkesir İmam Hatip Lisesi 
ile İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden me-
zun oldu. Çanakkale Gökçeada, Balıkesir 
Dursunbey vaizliği ile Bigadiç müftülüğü yap-
tı. Daha sonra Bilecik,Gümüşhane ve Manisa 
İl Müftülüğü görevlerinde bulundu.1992’de 
DİB Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı 
oldu. Daha sonra Kıbrıs Lefkoşa Din Hizmetleri 
Müşaviri olarak tayin edildi. 2014’te öldü.

Naim Kahraman

Hukukçu,din adamı. 1941’de Kastamonu’nun 
Devrekâni ilçesinde doğdu. İlk dini eğiti-
mini babası İsmail Efendi’den aldı. Dokuz 
yaşında hafız oldu. İstanbul İmam Hatip 
Okulu´ndan mezun oldu.Sarıyer Çarşı Camii 
ve Beyoğlu Galata Arap Camiinde imamlık 
yaptı.Bu arada İstanbul Hukuk Fakültesini 
bitirdi.Avukatlık stajını da yaptıktan son-
ra İstanbul Merkez Vaizi olarak görev yaptı. 
İstanbul Din Görevlileri Cemiyeti Başkanlığı, 
Türkiye Din Görevlileri Federasyonu İkinci 
Başkanlığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gençlik 
Kolu Başkanlığı yaptı. Gebze’de öldü. Eserleri: 
Aydınımızın İrtica Rüyası, Hz. Akşemsettin 
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Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı akademide asistan oldu. 1969 yılında pro-
fesör oldu. 1963-69 yılları arasında Beşiktaş ve 
İzmir Buca Mimarlık ve Mühendislik fakülte-
lerinde görev aldı. 1982-90 döneminde MSÜ 
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Ana Sanat 
Dalı ve İç Mekan Düzenlenmesi Bilim Dalı 
Başkanlıklarında bulundu. 1989-90 yıllarında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yap-
tı. 990-2003 yılları arasında MSÜ Mimarlık 
Fakültesi proje atölyesinde ders verdi.Önemli 
projelere imza attı.2014’te öldü. Eserleri: 
İtalya’dan Çizgiler (1982), Türkiye’den Çizgiler 
(1982), Desenlerle Mimar Sinan (1984), 
İstanbul ve Tarihi Evleri 1950-1985, (1986).

Ali Osman Ulusoy 

Spor ve İşadamı.1927’de Trabzon Of’ta doğ-
du. Babası ile birlikte nakliye işinde çalıştı. 
Taşımacılık, konaklama, denizcilik, otomo-
tiv ve enerji alanlarında iş yaptı. Türkiye-İran 
İslâm Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanlığı, 
Trabzon Ticaret Odası Başkanlığı, Trabzonspor 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul’da 
öldü.

Talip Apaydın 

Eğitimci, romancı. Ankara Polatlı’da doğdu. 
Çifteler Köy Enstitüsü ile Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü’ nü bitirdi. Çeşitli il ve ilçelerde öğ-
retmenlik yaptı. Sanat Emeği dergisinde ya-
zıları yayınlandı. “Tütün Yorgunu” romanı ile 
1976’da Madaralı Roman, “Köylüler” romanı 
ile de 1992’de Orhan Kemal Roman Ödülü’ nü 
kazandı. Ankara’da öldü. Eserleri: Roman: Sarı 
Traktör (1958), Yarbükü (1959), Emmioğlu 
(1961), Ortakçılar (1964), Toprağa Basınca 
(1966), Define (1972), Yoz Davar (1973), Toz 
Duman İçinde (1974), Tütün Yorgunu (1975), 
Kente İndi İdris (1981), Vatan Dediler (1981), 
Köylüler (1991). Şiir: Susuzluk (1956), Ateş 
Düşünce (1967). Hikâye: Öte Yandaki Cennet 
(1972), Koca Taş (1974), Yolun Kıyısındaki 
Adam (1979), Duvar Yazıları (1981), Hem Uzak 
Hem Yakın (1985). Hatıra: Bozkır’da Günler 
(1952), Karanlığın Kuvveti (1967). Oyun: Bir 
Yol (1966). Deneme: Bilgiden Bilince Eğitim 
(1995). Söyleşi: Ortakçının Oğlu: Talip Apaydın, 
Feyziye Özbek (2012).

Hüseyin Hüsnü Tekişık 

Eğitimci, yazar. 1928’de Giresun’un 
Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. Sivas 
Öğretmen Okulu ile Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 
Pedagoji Bölümünden mezun oldu. 
Öğretmenlik, yöneticilik ve İlköğretim müfet-
tişliği yaptı.” Çağdaş Eğitim” dergisini çıkardı. 
Öğretmen meslek kitabı yazdı.Çeşitli illerde 
okul, kültür merkezi ve öğretmen evi yaptırdı. 
Eğitim ve Araştırma Vakfı’nı kurdu. Ankara’da 
öldü.

Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu

Öğretim üyesi.İstanbul’da doğdu.İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden me-
zun oldu. Doktorasını Paris Üniversitesi 
İktisadi Bilimler Fakültesi’nde yaptı. 1959’da 
doçent,1976’da profesör oldu.1980 askeri dar-
besi sonrasında üniversiteden tasfiye edildi.
Paris Üniversitesi’nde konuk profesör olarak 
dersler verdi. İstanbul’da öldü. Eserleri: Kök 
Türkler (1987), Geçivermiş Gelecek (1991), 
Nasıl Bir Tarih? (1992), Oğuz’dan Selçuklu’ya 
(1994), Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu (1996), 
Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında (2001), 
Orta - Asya Türk İmparatorluğu VI. - VIII. 
Yüzyıllar (2005), Orta-Asya Türk Tarihi 
Üzerine Altı Çalışma (2006), Asya Tipi Üretim 
Tarzı ve Az-Gelişmiş Ülkeler (1966), Asya 
Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu/Marksist 
Üretim Tarzı Kavramı (1967; 2003), Değer, 
Üretim ve Bölüşüm (1982).

Prof. Dr. Ercüment Konukman

Eski Devlet Bakanı. 1933’te Yozgat’ın Demirciler 
köyünce doğdu.Haydarpaşa Lisesi ile İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
mezun oldu.İstanbul Üniversitesi’ne asistan 
oldu.1975’te Profesörlüğe yükseldi Milliyetçiler 
Derneği Başkanlığı yaptı.Hareket ve Yeni 
Düşünce dergilerin Yazıişleri Müdürlüğü’nü 
yürüttü. İstanbul Milletvekili olarak mecli-
se girdi. Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Topluluktan Millete 
(1988), Büyük Göç ve Anavatan (1990), Çağ 
Atlayan Türkiye, Hizmeti Sevda Edindik, 
Anayurttan Anadolu’ya (2000)..

Prof. Dr. Muhlis Türkmen 

Mimar, öğretim üyesi. 1923’te İzmir’de 
doğdu.1946’da Güzel Sanatlar Akademisi 
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Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkan-
lığı yaptı. Ankara’da öldü.

Saruhan Ayber

Gazeteci. 1939’de İstanbul’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Manisa’da, yüksek öğrenimi-
ni ise Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
tamamladı. Mesleğe Zaman gazetesinde baş-
ladı. Daha sonra sırasıyla, Demokrat İzmir, 
Sabah Postası ve Yeni Asır gazetesinde görev 
yaptı. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim 
Fakültesi’nde meslek dersleri verdi. 1973’te 
İzmir Ekspres gazetesinde genel yayın müdür-
lüğü yaptı.1974’te Bursa Hakimiyet gazetesini 
kurdu .Yeni Asır ve Günaydın gazetelerinin 
genel yayın müdürlüğü, Yeni Günaydın gaze-
tesinin de sahipliğini yaptı. 1996’da Bursa’da 
AS TV’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Bursa’da 
öldü.

Doğan Güreş 

Em.Orgeneral ,Eski Genelkurmay Başkanı. 
1926’da Adana’da doğdu. Kuleli Askeri 
Lisesi ile Harp Okulu’nu bitirdi. 1963’te 
Harp Akademisi’nde okudu. Kara Kuvvetleri 
Tayin Daire Başkanlığı, SHAPE Lojistik ve 
Silahlanma,Dairesi Başkan Yardımcılığı, Zırhlı 
Birlikler Okulu ve Eğitim Tugay Komutanlığı, 
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı, 
3.Kolordu Komutanlığı, Harp Akademileri 
Komutanlığı,1.Ordu Komutanlığı, 1989’da Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. 
1990’da Genelkurmay Başkanı oldu. Bu görevi 
1994’e kadar sürdürdü. Emekliliğinin ardından 
siyasete atıldı. Kilis Milletvekili olarak meclise 
girdi.2014’te öldü.

Hüseyin Üzmez

Gazeteci,yazar,avukat.1931’de Malatya’da 
doğdu.1952’de lise öğrencisi iken gazeteci 
Ahmet Emin Yalman’ı yaraladığı için tutuklan-
dı. 20 yıl hapse mahkum oldu.10 yıl cezaevin-
de kaldı.Bu zaman içinde Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi.Tahliye olduktan sonra serbest 
avukatlık,bakanlıkta müşavirlik yaptı. Vakit ga-
zetesinde günlük yazılar yazdı. Ankara’da öldü. 
Eserleri: Çilenin Böylesi, Şu Bizimkiler,Malatya 
Suikastı,Öldürücü ve Güldürücü Gerçekler,Can 
pazarı (roman),Cumhuriyetin Tosuncukları.

Prof. Dr. Kemal Esengün 

Öğretim üyesi. 1959’da Sivas’ta doğdu.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eği-
timini Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsünde, doktora eğitimini ise Ege 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde ta-
mamladı. 1991’da yardımcı doçent, 1994’te 
doçent, 1999’da profesör oldu.Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
yaptı.2013’te Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 
Antalya’da öldü. 

Prof. Dr. Mehmet Nimet Öztaş 

Öğretim üyesi. 1921’de İstanbul’da doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
London University doktora eğitimini tamamla-
dı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde profesör 
oldu.1961’de Üniversitenin Bilgisayar merke-
zinin kurucu başkanı oldu. TÜBİTAK’ın kuru-
cu genel sekreterliği, Bilim Komitesi üyeliği, 
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kurucu 
direktörlüğü, NATO Bilim Komitesi başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Bilim ve teknolojiden 
sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. İstanbul’da 
öldü.

Şeref Taşlıova

Devlet sanatçısı. 1938’de Ardahan’ın Çıldır 
ilçesi Gülyüzü köyünde doğdu. Küçük yaşlar-
da şiir yazmaya başladı. Bir süre Öğretmen 
Okulu’nda okudu.Bağlama çalmayı öğren-
di. Kars Radyosunda programlar yaptı. 
Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneğini sürdür-
dü.Konya Aşıklar Bayramı’na katıldı. Yarışma 
ve festivallerde değişik dallarda birçok ödül 
aldı. Folklor üzereni çeşitli dergilerde yazıları 
yazdı. ABD, Avrupa, Japonya’da ülkemizi tem-
sil etti.Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın 
sanatçısı seçildi. Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Semih Kandilci 

Emekli öğretim üyesi.1928’de Afyon’da doğdu. 
Lise öğrenimini Afyon’da tamamladı.Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Ankara’da serbest hekim olarak çalıştı.Ankara 
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne 
asistanlık yaptı.Almanya’da araştırmalarda 
bulundu.1966’da doçent, ardından profe-
sör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Enstitüsü’nde doktor,1994’te doçent, 2000’de 
de profesör oldu. Gazi Üniversitesi’nde hem 
Mesleki Eğitim Fakültesi hem de Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Ankara’da öldü.

A. Vahap Akbaş 

Şair, yazar. 1954’te Batman’da doğdu. Batman 
Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu.Öğretmenlik, ve yöneticilik 
yaptı.2001’de emekli oldu.İlk yazısı Hisar 
dergisinde yayımlandı. Şiir ve yazıları Türk 
Edebiyatı, Mavera, İslâmî Edebiyat, Kandil 
Çocuk, Gül Çocuk, Selâm, Düş Çınarı, Yağmur, 
Umran, Külliye, Berceste, Gonca, Yeni Devir, 
Türkiye gibi dergi ve gazetelerde çıktı. Nisan 
Bulutu (15 sayı, 1993–1994) dergisinin genel ya-
yın müdürlüğünü yürüttü. Şiir, roman, hikâye, 
deneme, inceleme, sadeleştirme, fabl ve antolo-
ji türlerinde eserlere imza attı.1982’de “Efgan” 
adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nce 
“yılın şairi” seçildi. “Alevler ve Güller” ile 
Sedat Yenigün Roman Yarışması’nda ikincilik 
(1984); “Kuş Olsun Yüreğim” ile Türkiye Millî 
Kültür Vakfı-Gökyüzü Yayınları Çocuk Şiirleri 
Yarışması’nda (1987) üçüncülük ödülü aldı. 
Çorlu’da öldü.Batman’da toprağa verildi.

Prof. Dr. Dinçer Fırat 

Öğretim üyesi.1932’de Malatya’da doğdu. 
Ankara Atatürk Lisesi ile Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. ABD’de 
ve Kanada’da kaldı. İç Hastalıkları ihtisası 
yaptı.1972’de Hacettepe Üniversitesi’nde çalış-
tı. Hacettepe Onkoloji Araştırma Enstitüsünü 
kurdu. Türk onkoloji grubunu kurarak eği-
timler ve yayınlar için birçok verinin sürat-
le toplanması ve daha etkili sonuçlar elde 
edilmesini sağladı.Yirmi yıl boyunca “Türk 
- Fransız Kanseroloji Günleri’ni yaptı. Fransız 
Cumhurbaşkanı adına “Officier Dans I’Ordre 
Ulusal de mérite” ödülüne layık görüldü.Kanser 
İstatistikleri, Ankara Hacettepe Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesi, 20. Yüzyılda 
Türk Onkolojisi, Türk Onkolojisinin Öncüleri, 
Ulusal Kanser Kongreleri, Dünden Bugüne 
Türk Onkoloji Grubu gibi birçok kongre ve 
organizasyonlar yaptı. Hastaneye gelen has-
talar ve yakınlarının geçici konaklamaları için 
Kanser Kurumu ve Onkoloji Enstitüsü’ne des-
tek amaçlı kurulan vakıflar ile “Umut Evi’ni 

İsa Kayacan 

Şair, yazar.1943’te Burdur’un Tefenni il-
çesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimi-
ni Tefenni’de liseyi ise Ankara’da okudu. 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Tercüman, Zafer, Son Havadis, Adalet, Tasvir, 
Hür Anadolu,Yeni Tanin, Bugün, Ortadoğu, 
Hergün ve Başkent gazetelerinde şiir ve yazı-
ları yayınlandı.Bakan danışmanı olarak çalıştı.
Çeşitli ödüller aldı. Ankara’da öldü. Eserleri: 
Kadın Destanı, Burdur’un Saz ve Söz Ustaları 
1-2,Azerbaycan,Azerbaycan Can Azerbaycan, 
Basınımızın Anadolu Cephesi.

Ertuğrul Oğuz Fırat 

Ressam,yazar, hukukçu.1923’te Malatya’da 
doğdu. Malatya Lisesi ile İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat-
lık yaptı. Musiki ile ilgilendi,piyano ders-
leri aldı.1959’de Adalet Bakanlığı’na geçti. 
Alanya,Denizli ve Adana’da savcı olarak görev 
yaptı.Bu görevde iken kendi isteği ile emekli 
oldu.Resim ve yazı çalışmalarına başladı.Türk 
Dil Kurumu üyesi oldu.Şiir ve yazıları Küçük 
Dergi, Pazar Postası, Türk Dili, Yücel, Opus, 
Forum, Küğ, Eflatun, Güney, Flarmoni, Ankara 
Sanat ve Oluşum gibi dergilerde yayınlandı. 
Ankara’da öldü.

Rasim Köroğlu 

Şair, yazar. 1953’de Eskişehir’in Beylikova ilçe-
sinde doğdu. Ankara Erkek Öğretmen Okulu ile 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
Eğitim Ön lisans bölümünü bitirdi. Sınıf öğret-
menliği yaptı.Şiir yazdı, âşık edebiyatı üzerine 
araştırma ve incelemelerde bulundu. ‘Âşıklar 
Sohbeti’ adı altında televizyon programları 
yaptı. Kendisine ait mizahi şiirlerden, çeşitli 
halk hikâyelerinden, fıkralardan oluşturduğu 
‘Taşlama Show’ adlı sahne programlarını yurt 
içinde ve yurt dışında sergiledi.2014’te öldü. 
Eserleri: Şiir: Körün Taşı, Kitabın Ortasından.

Prof. Dr. Tuba Vural 

Öğretim üyesi. 1962’de Ankara’da doğdu. Gazi 
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim 
Endüstrisi Eğitimi Bölümü’nden mezun 
oldu 1986’da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamla-
dı. 1991’de Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri 
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1982 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
Lisans eğitimini yaptı.Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 
Ana Bilim Dalı’nda, “Sokratik Diyaloglarda 
Yöntem” (1984) başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 
“Platon’un Bilgi Kuramı” (1992) başlık-
lı tezi ile de doktora derecesini aldı. Fransız 
Hükümet’inden kazandığı bir burs ile 1989-
1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi’nde 
doktora düzeyinde araştırmalarda da bulundu. 
İlkçağ felsefesi, etik, metafizik, genel felsefe ta-
rihi alanlarında çalıştı. Bursa’da öldü.

Mürşide İçmeli 

Gravür sanatçısı. 1930’da İstanbul’da doğdu.
Konya Kız İlköğretmen Okulu ile Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun 
oldu. Bir süre Afyon Lisesi’nde resim-iş öğret-
menliği yaptıktan sonra,Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü’ne grafik asistanı olarak atandı. 
Madrid Güzel Sanatlar Akademisi gravür ve 
Güzel Sanatlar Millî Okulu Taşbaskı atölyeleri-
ne devam etti. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü Grafik Sanatları Öğretmeni olarak gö-
reve başladı.Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Grafik Bölümü Öğretim Üyesi 
olarak çalıştı.Çok sayıda ödül aldı. Ankara’da 
öldü.

Talat Halman 

Kültür Bakanı. 1931’de İstanbul’da doğdu. 
Robert Kolej ile Columbia Üniversitesi Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde öğrenim gördü. Daha sonra 
ABD’de 1953-1960 yılları arasında Columbia 
Üniversitesi, 1966-1971 ve 1972-1980 yılları 
arasında Princeton Üniversitesi, 1984-1986 
yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi’nde 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü; İslâm ve İslâm 
Kültürü ile Ortadoğu konularında dersler ver-
di. 1986-1996 yılları arasında ise New York 
Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Edebiyatı 
Bölümü başkanlığı, Bilkent Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve 
Kültür Bakanlığı yaptı. Milliyet gazetesinde 
köşe yazıları yazdı. İstanbul’da öldü.

Rasih Nuri İleri 

Yazar, mütercim. 1920’de Cenevre’de doğ-
du.Öğrencilik yıllarında siyasi faaliyetler-
de Bulundu. 1946’da Adana Sendikalar 

yaptırdı. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Onkoloji Bölümü’nün kurucusu olarak görev 
aldı. 2014’te öldü.

Prof. Dr. Uluğ Nutku 

Felsefeci. 1935’te Sivas’ın Zara ilçesinde doğ-
du.Robert Koleji ile İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden me-
zun oldu.Aynı fakültenin Sistematik Felsefe ve 
Mantık kürsüsüne asistan olarak göreve başla-
dı. Cumhuriyet ve Çukurova Üniversitelerinde 
dersler verdi. Mersin’de öldü. Eserleri: 
İnanmanın Felsefesi,Gezgin Felsefe, Daha 
Güncel Felsefe,Felsefe ve Güncellik, İnsan 
Felsefesi Çalışmaları. 

Melisa Gürpınar 

Tiyatro eleştirmeni, şair. 1941’de İstanbul’da 
doğdu. Çamlıca Kız Lisesi ile İstanbul 
Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 
bitirdi. Bir süre oyuncu ve yönetmen olarak 
yer görev aldı. Londra’ya gitti.BCC Türkçe 
Servisi’nde kültür programları hazırladı. 
İstanbul´da matbaa yöneticiliği, dergi yönet-
menliği yaptı. Amatör ve profesyonel birçok 
tiyatronun kurucu üyesi oldu. Sonraları ise ti-
yatroyla ilişkisini eleştirmen olarak sürdürdü.
Daha sonra gazeteciliğe başladı. İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Umut Pembeleri, Bir Gün 
Şarkısı, Geceyarısı Notları, Ara Beni Sevgilim 
Sözcüklerin İçinde ve Yalnızlık Mevsimi,Yaz 
Mektupları.

Prof. Dr. Osman Öztürk 

Öğretim üyesi, Başbakanlık Başmüşaviri. 
1944’te Tarsus’ta doğdu.İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fa-
kültenin tarih bölümünde doktorasını tamam-
ladı. Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz 
Eylül, Kırklareli Üniversitelerinde görev yaptı.
Yayınlanmış 15 kitabı, 120 civarında Türkçe-
Arapça-İngilizce makalesi ve milletlerarası 
bilimsel toplantılara sunulmuş tebliğleri var.
Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor.İstanbul’da 
öldü.

Prof. Dr. Ahmet Cevizci 

Öğretim üyesi. 1959’da Bursa’da doğdu.İlk ve 
orta öğretimini Bursa’da tamamladı. 1978-
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Faaliyetler ve Amaçları, İslâm Tarihinde Üç 
Olay.

Abbas Gökçe 

Hukukçu.1927’de doğdu. Kars Lisesi ile Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu.Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü ile Paris Uluslararası Amme İdaresi 
Enstitüsü’nü bitirdi.Hakimlik, Danıştay ve 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği yaptı 
1981’de Kars’tan Danışma Meclisi üyeliğine se-
çildi.Danışma Meclisi’nde Anayasa Komisyonu 
üyesi oldu.Milliyet gazetesinde yazıları yayın-
landı.İstanbul’da öldü. Eserleri: Fısıldayan 
Damlalar,Yargıdaki Anıların Tortusu, Kimliğini 
Arayan Adam.

Prof. Dr. Barlas Tolan (1943-2014) 

Galatasaray Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı. 
1943’te Denizli’de doğdu. Galatasaray Lisesi ile 
Bordeaux Üniversitesi Bordeaux Siyasal Bilgiler 
Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi Bölümünden me-
zun oldu. Gazi Üniversitesi AİTİA Yönetim 
Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak 
görev aldı. 1979’da doçent,1989’da profesör 
oldu.Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan yardım-
cılığı, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu 
Yönetimi Bölümü Başkan yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. Galatasaray Üniversitesi’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Galatasaray 
Üniversitesi rektör yardımcılığı, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü kurucu başkanlığı görevlerin-
de bulundu. İstanbul’da öldü. 

Birliği’ni kurdu. 1968’de Millî Demokratik 
Devrim Derneği kurucusu ve Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak görev yaptı.İstanbul İşçi 
Birliği Genel Başkanı oldu.Tercüme yaptı, eser 
hazırladı.2014’te öldü. Eserleri: Atatürk ve 
Komünizm,Kurtuluş 1 Mayıs 1919 Şubat1920, 
Kırklı Yıllar-1944 TKP Davası.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer 

Öğretim üyesi,yazar. 1934’te Niğde Bor’da 
doğdu. Niğde Lisesi ile Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kayseri 
Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretmenlik 
ve yöneticilik,Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde Öğretim Üyeliği,dekan yardım-
cılığı, bölüm başkanlıkları görevlerinde bu-
lundu.AÜ İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi 
alanında doktora yaptı.2014’te Niğde’de öldü. 
Eserleri: İmanla İlgili Kırk Hadis ( Tercüme), 
İmanın Akıl ve ilimle Münasebeti, İslâm 
Mezhepleri Tarihi (Prof. Dr. Avni İlhan ve 
Prof. Dr. Mustafa Öz ile birlikte),Türk Din 
Bilgini Matüridî, İslâm Mezhepleri Tarihine 
Giriş,Üç Tebliğ, (Vehhabiler - İbn Sina - Mekke 
Şerifleri), Lâiklik, Din ve Türkiye, (Prof. Dr. Ü. 
Günay ve Prof. Dr. Harun Güngör ile birlikte), 
İlk Osmanlı Kadısı Dursun Fakih, Atatürk’ün 
Din ve İslâm Dini Hakkındaki Görüşleri, 
Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve 
Türkiye. (Prof. Dr. Ünver Günay ile birlikte), 
Tarihte ve Günümüzde İhvanü’l-Müslimin 
Örgütü, Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri, 
XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve 
Tarihi, Dinimiz İçin Dilimiz, Zararlı Dinî 
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