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SUNUŞ

Son yıllarda Türkiye’ye yönelik uluslar arası saldırıların sistematikleşmesi 
Türkiye’nin zayıflatılmasından ziyade, güçlenmesinden duyulan kaygıyı yan-
sıtmaktadır. İslâm dünyası Türkiye üzerinden bir varoluş savaşı vermektedir. 
Türkiye güçlendikçe güçlenecek, zayıfladıkça ortadan kalkacak bir dünyamız var. 
Ya Arap Baharının bir tarafına eklemlenip İslâm dünyasına “demokrasi” ihraç et-
meyi kabul edeceğiz ya da bu zor zamandan kendimiz olarak çıkmayı başaracağız. 
Her seçenekte dudaklarımızdan Türkiye Tutkal cümlesi dökülüyor. Hepimizi bir 
arada tutan bu ülke, varlığıyla büyük bir dünyanın yeniden doğuşunu herkese bir 
kez daha gösterecektir.

Bu şartlar altında edebiyattan, sanattan söz açmak zordur şeklindeki yerleşik 
anlayış kadar edebiyattan, sanattan uzak bir düşünce yoktur. Edebiyatı steril or-
tamların lüks uğraşı zanneden bu anlayış can damarlarımızdan, hayati noktala-
rımızdan ne kadar uzak olduğunu sadece bu yaklaşımla bile ortaya koymaktadır. 
Edebiyat en büyük atılımlarını “bu şartlar altında” atar. Yazarlar Birliği de bu yıl-
lığı ısrarla bunun için çıkarıyor. Yazarlarımızın büyük bir fedakârlıkla yıl boyunca 
taradıkları, gözlemledikleri alanlarla ilgili verimlerini bir araya getiren yıllığımızın 
gidişatımıza ilişkin bir tartışma açmasını, bir eleştiri ortamı hazırlamasını istiyo-
ruz. Fakat Türkiye’de aktüel siyaset ve evlilik programları dışında hiçbir çaba dik-
kat çekmeyi başaramıyor. Çünkü kimse eleştiri istemiyor. Edebiyat kadar büyük 
ve sağlam bir eleştiri, bir kavrayış yoktur.

Bir ülke ancak eleştiriye verilen değerle adım atabilir, yaşayabilir. Eleştiriyi 
dışlayan her yapı çöker. Sahteleşir. Eleştirinin köreldiği yerde ancak kötülük üre-
yebilir. Türkiye’nin Osmanlı’dan süregelen uzun tarihinde bizi zaafa düşüren te-
mel sorun eleştiri eksikliğidir. Eleştiri yoksa doğru iş yoktur. Eleştiri yoksa sağlam 
irade de yoktur, sağlam adam da yoktur. Bu durumda hiçbir medeniyet çerçevesi 
hiçbir ülkeyi kurtaramaz. Adam öncelenmedikçe medeniyet bir işe yaramaz.

Eleştiri laf saymak değildir. Eleştiri hakikat uğruna savaşmayı gerektirir. 
Millet, memleket söz konusu olduğunda “kural”ı öncelemeyi gerektirir. İyiyle kö-
tüyü, siyah iplikle beyaz ipliği birbirinden ayıran aydınlıktır eleştiri.

Kimseyi, hiçbir yapıyı eleştiremiyoruz; çünkü “can havliyle” yaşıyoruz. Fakat 
Türkiye’nin radikal bir şekilde düze çıkabilmesi için en çok eleştiriye, hakikate 
sadakate ihtiyacı var. “Can havliyle yaşamak” elimizi kolumuzu bağladıkça gün 



gelecek günü kurtarmak da yetmeyecek. “Dur şu fırtına dinsin”, “Biz bu işi içimiz-
de çözelim” yaklaşımları sadece kötülük tohumları ekmeye yarıyor. “İçimizdeki 
İrlandalılar”ın sevdiği ortamlar bunlar. Bunların işlerini yürütebilmek için neye 
ihtiyaçları varsa, bizim yok. Bizim eleştiriye ve birbirimize ihtiyacımız var.

Biz birbirimize, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz ihtiyacın göstergesi ola-
rak karşınıza yine dolu bir içerikle çıkıyoruz. Prof. Dr. Murat Yülek, Ekonomiyi, 
Ercan Yıldırım zorlu bir süreç ve peş peşe iki seçimin yaşandığı yılın Siyasetini 
yazdı. Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Dinî Hayatımız başlığı altında değerlendirile-
bilecek temel tartışma ve yaklaşımları, Ahmet Varol ayrıntıya inebilecek derecede 
yakından tanıdığı İslâm Dünyasını, Dr. Ali Özgün Öztürk, ancak büyük bir merce-
ğin tarayabileceği bir yetkinlikle Türk Dünyasındaki gelişmeleri ele aldı.

Aşkar yönetmeni İdris Ekinci Şiir bölümünde edebiyat dergilerini değerlen-
dirdi. İdris Ekinci, “İdris Ekinci Şiir” adlandırmasını hak edecek çalışkanlığının 
karşılığını Türk şiirinden alacaktır. Değerlendirmesinin sonunda yıl içinde yayım-
lanan şiirlerden bir seçki yaptı. Son dönemin büyük ustalarından Necip Tosun 
hikâyemizin bir yılını inceledi. Hem yıl içinde yayımlanan hikâye kitaplarını eleş-
tirdi, hem de yayınları ve olayları listeledi. Funda Özsoy Erdoğan ve Duygu Aksoy, 
okumanın ve yazmanın en çok emek ve zaman gerektiren alanını; 2015 yılı Türk 
romanını yazdı. Bütün saygımızla bu ağır işin üstesinden gelen yazarlarımıza te-
şekkür ediyoruz. İbrahim Ulvi Yavuz, yine yıl boyunca yayımlanan romanların lis-
tesini tuttu.

İbrahim Demirci, Dil bahsinde özensizliğimizi yüzümüze vurmadan ortaya ko-
yan son derece öğretici bir tavır sergiledi. Hüseyin Akın’ın Deneme bölümünde 
yazdığı yazılar ileride bu alanın birikimi ortaya konurken başvuru kaynakları ara-
sında gösterilecektir. Atakan Yavuz, en çok sabır ve araştırma gerektiren Eleştiri 
alanında kuyumcu titizliğiyle dolaştı. Hem eleştirimizin genel durumuna ilişkin 
temel yaklaşımını ortaya koydu, hem de bu alandaki yayınları tanıttı.

Mustafa Baki Efe, ülkemizin en kıymetli bilim adamlarından Prof. Dr. Mustafa 
Kara ile hayatını ve eserlerini adadığı temel felsefesini konuştu. Ortaya çok kıy-
metli bir söyleşi çıktı. Nesillerin Mirasında sizleri bekliyor.

Nebahat Konu Yılmaz, Müzik gibi çokça yayının yapıldığı bir alanı üç yıldır; 
2014’ten bu yana büyük bir sabırla yıllığımız için takip ediyor. Bu sadece uzman-
lıkla, hatta müziğe duyulan sevgiyle açıklanabilecek bir durum değil. Sayın yaza-
rımızın ciddiyet ve disiplinine duyduğumuz saygıyı huzurlarınızda ifade etmekten 
mutluluk duyuyoruz.

Yıllardır Sinema bölümümüze katkı yapan değerli yazarımız Gülcan Tezcan bir 
bütün olarak sinema dünyasını ortaya koyan yazısında kalitenin düşmeye başladı-



ğını sebepleriyle birlikte ortaya koydu. Televizyon bölümünü yazan Kerime Yıldız, 
yerli dizilerin çözülmesi gereken bir ülke meselesine dönüşmek üzere olduğunu 
gösterdi. Murat E. Kılıç oldukça hareketli bir yıl yaşayan Basını, kendi içindeki 
hareketliliğiyle birlikte, attıkları manşetler ve temel meseleler karşısındaki tavır-
larıyla ele aldı.

Bu yıl Dergiler bölümünü Ulvi Kubilay Dündar, Yağız Gönüler, Ümit Güçlü, 
Muhammet Safa Karataş ve Selçuk Küpçük yazdı. Edebiyat dergilerimizi nesnel 
bir yaklaşımla değerlendirmeye tâbi tutan yazarlarımızla yelpazemiz ve ufkumuz 
genişledi.

Bu yılın bizim açımızdan sürprizi yıllıktaki Çocuk Edebiyatı bölümüdür. Uzun 
bir aradan sonra bilimsel disiplin tanımını hak edecek bir yazıyla bölümün yıllı-
ğımızdaki yerini almasından büyük bir mutluluk duyduk. Bu alanın ülkemizde-
ki en yetkin isimlerinden biri olan Dr. Tacettin Şimşek, çocuk edebiyatını bütün 
gelişmeleri ve sorunlarıyla değerlendiren, günümüz çocuk edebiyatı bağlamında 
ayrıntılı çalışılmış bir rapor niteliğindeki yazısı başta okuyucularımız olmak üzere 
konuyla ilgili herkes için vazgeçilmez bir kaynak hükmünde.

Folklora verdiği emekle bu alanın yılmaz savunucusu olmaya devam eden 
Ahmet Şenol, Folklor bölümünü yazarken alanında tek isim sayabileceğimiz 
İbrahim Ulvi Yavuz, 2015 yılının olaylarını ve kayıplarını kaydetmeye bu yıl da 
devam etti.

Daha iyi, daha dolu bir içerikle tekrar karşınıza çıkmak ümidiyle,

Türkiye Tutkal.

Osman Özbahçe
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 2015 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Prof. Dr. Murat Yülek

2015 yılı dünya ekonomisi açısından çeşitli menfi sürpriz ve risklerle birlikte olum-
lu gelişmelerin de yaşandığı bir yıl oldu. Bölgedeki jeopolitik riskler 2015 yılında 
üst düzeyde gerçekleşti. Zorlu dış ekonomik ve jeopolitik gelişmelere ilave olarak, 
iki ayrı seçimin gerçekleştiği ve terörün acımasız yüzünü bir kez daha gösterdiği 
2015 yılı Türk ekonomisi açısından zor bir yıl oldu. Ancak tüm bu olumsuz fak-
törlere ve güçlüklere rağmen, Türk ekonomisi 2015 yılını makroekonomik açıdan 
nispeten başarılı geçirdi.

I. 2015 Yılında Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

2015 yılında dünya ekonomisinde tarihî değişimler yaşandı: Çin’deki şiddetli ya-
vaşlama, devalüasyon ve borsa çöküşleri; Rusya’da devalüasyon, ekonomik küçül-
me; Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir beklenen faiz artırımlarının se-
nenin son Para Kurulu toplantısında başlatılması gibi. Büyüme açısından, Avrupa 
Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olumlu, Çin’de ise olumsuz gelişmeler 
oldu. Yine Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sıfır seviyelerinde 
devam eden enflasyon oranları, durgunluk (resesyon) risklerinin canlı kalmasına 
neden oldu. Buna paralel olarak, Rusya ve Çin başta olmak üzere büyük ölçekli ge-
lişmekte olan ülkelerde yaşanan krizler kırılganlığın devam ettiğini gösterdi. Diğer 
taraftan Çin’de devam eden yavaşlamanın dünya meta fiyatlarının gevşemesine 
neden olması ithalatçı ekonomileri olumlu etkiledi.

2015 yılında büyüme hem Avrupa hem de ABD’de olumlu seyretti. Japonya’da 
ise önceki yıla göre bir iyileşme görülmesine rağmen nispeten düşük kaldı. 
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, büyümesini 2014 yılına göre hafif yük-
selterek yüzde 2,6 oranında büyüdü. 2009 yılından sonra büyümenin çok düşük 
seyrettiği Avrupa Birliği’nde, kendi standartlarına göre gözle görülür bir iyileş-
me yaşandı; AB ekonomisinin büyüme oranı 2014 yılında yüzde 1,4’de kalmışken 
2015 yılında yüzde 1,8 seviyesine ulaştı. Japonya’da 2015 yılında 2014 yılına göre 
bir miktar toparlanma olsa bile iç ve dış talep zayıflığı nedeniyle büyüme istenen 
seviyede gerçekleşmedi.
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Tablo 1. Dünya Ekonomisi: Seçilmiş Büyüme Oranları (%; reel)

 2013 2014 2015 (1)
Dünya 3,3 3,4 3,1

Gelişmiş Ülkeler 1,1 1,8 2,0

ABD 1,4 2,4 2,6

AB 0,2 1,4 1,8

Almanya 0,4 1,5 1,5

Japonya 1,5 -0,1 0,6

Gelişmekte Olan ve Yükselen Ekonomiler 4,9 4,6 4,0

Çin 7,6 7,3 6,8

 Hindistan 6,8 7,3 7,3

Notlar: (1) Tahmin
Kaynak: IMF WEO October 2015

Avrupa Birliği ve Japonya’da merkez bankaları likidite artırımı ve iletişim po-
litikalarıyla genişlemeci yaklaşımlarını devam ettirerek ekonomik büyümeye ta-
lep tarafından destek verdiler. Ancak Fed, senenin son Para Kurulu toplantısın-
da uzun süredir beklenen faiz artırımını 0,25 puan gibi düşük bir oranla da olsa 
gerçekleştirdi. Fed’in faiz artırımlarına yavaş bir seyirle 2016 yılında da devam 
ettirmesi bekleniyor. Ancak Fed bilanço büyüklüğünün, yani genel dolar likidite-
sinin, orta vadede önemli oranda azalmayacağı da anlaşılıyor. Bu durumda, 2015 
yılında dünyanın en büyük üç merkez bankasının, Fed’in faiz artırımına rağmen, 
likidite açısından daralmaya gitmediği ve bu durumun 2016’da da devam edeceği 
bekleniyor.

Avrupa Birliği ekonomisinde Almanya, ihracatının desteğiyle ana motor olma-
ya 2015 yılında da devam etti; 2015 yılı büyüme oranın yüzde 1,5 seviyelerinde 
gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılında Avrupa’nın diğer ekonomilerinde de hatırı 
sayılır bir iyileşme yaşandı. İngiltere ekonomisinde büyüme bir miktar düşse de 
yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Fransa, İtalya ve İspanya ekonomilerinde de büyüme 
oranları yükseldi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de büyüme 2015 
yılında yavaşlamaya devam ederken Hindistan’da yükseldi. Çin’in dünya ekono-
misine entegre olma sürecinin başladığı 1978’den sonra ilk defa 2015 yılında Hint 
ekonomisi Çin’den daha hızlı büyüdü.

Çin’deki yavaşlamanın dünya ekonomisi üzerinde önemli etkileri 2015 yılında 
da devam etti. 2015 yılında emtia ve özellikle enerji fiyatları, düşmeye devam etti. 
Bu durum, emtia ithal eden ülkelerde cari açık ve enflasyon oranlarını düşürdü. 
Buna karşılık, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere petrol ihraç eden 
ülkelerde ekonomilerin daralmasına yol açtı.
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II. 2015 Yılında Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

Türkiye ekonomisi, 2015 yılında dış ve iç siyasi risklerin etkisiyle zorlu bir yıl yaşa-
dı. Ülkede 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da iki ayrı seçim yaşadı. Ukrayna, 
Suriye ve Irak’taki jeopolitik risklere, 2015 yılı sonunda angajman kuralları çerçe-
vesinde güney sınırlarını ihlal eden bir Rus savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri 
tarafından düşürülmesiyle bir yenisi eklendi. Rusya, Suriye’deki saldırgan politi-
kalarına ek olarak, uçağının düşürülmesinden sonra Türk ürünlerine karşı am-
bargo uygulama kararı aldı. PKK’nın terörü kentlere sıçratma gayreti sonucunda 
başlayan mücadele içerideki risklerin de artmasına sebep oldu. Bu iç ve dış faktör-
lere rağmen, 2015 yılında Türk ekonomisinde büyüme 2014 yılına oranla yükseldi. 
Cari denge ve bütçe dengesi iyileşti. Büyümedeki ılımlı yükseliş ile birlikte istih-
dam yükselirken işsizlik hafif geriledi.

Tablo 2. Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

2013 2014 2015 (1)

GSYİH (milyar dolar) 823 799 715

GSYİH (milyar TL) 1.567 1.747 1.953

Reel Büyüme (%) 4,20 2,90 3,50

Bütçe Dengesi (milyar TL) - 18,50 - 22,60 -5,4 (2)

Bütçe Dengesi/GSYİH (%) - 1,20 - 1,30 …

Faiz Dışı Denge (milyar TL) 31,40 27,20 45,9 (2)

Faiz Dışı Denge /GSYİH (%) 2,00 1,60 …

TÜFE (%) 7,4 8,17 8,81

ÜFE (%) 6,97 6,36 5,71

Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar) - 64,60 - 46,50 -30

Cari İşlemler Dengesi/GSYİH (%) - 7,86 - 5,82 - 4,18

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) - 99,8 - 84,5 - 62

Dış Ticaret Dengesi/GSYİH (%) - 12,13 - 10,60 - 8,64

İşsizlik Oranı (%) 9,04 9,90 10,3 (2)

Ortalama Dolar Kuru 1,90 2,19 2,72

Notlar: (1) Tahmin (2) Ekim 2015 itibariyle
Kaynak: TÜİK, TCMB, yazarın hesaplamaları

2.1 GSYH Gelişmeleri

Türkiye ekonomisi 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 
ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyerek Avrupa ve OECD içinde en hızlı bü-
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yüyen ülkeler arasına yer aldı. Buna karşılık, enflasyon, özellikle tarım ve gıda 
ürünlerindeki iklime dayalı yükselmeler sebebiyle, lokanta ve oteller kaleminde 
ise yükselen dolar kuru nedeniyle arttı. Enerji fiyatlarındaki olumlu seyir enflas-
yonun yükselmesine engel olamadı. 

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, bu değerlendirme ya-
zılırken açıklanmış en son veri olan 2015 yılı üçüncü çeyreği itibariyle bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4’lük artışla sabit fiyatlarla 34 milyar 934 milyon 
TL olarak gerçekleşti. 2015 yılının ilk 3 çeyrek toplam hâsılası ise yüzde 3,4’lük 
artışla 94 milyar 235 milyon TL oldu. 2015 yılı GSYH reel büyümesi 3,5 civarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

2.2 Enflasyon

TÜFE, 2015 yılında, 12 aylık bazda yüzde 8,81 seviyesinde, Merkez Bankası he-
defi olan yüzde 5’in ve 2014 seviyesi olan 8,17’nin üzerinde gerçekleşti. TÜFE en-
deksinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubu, 2015 yılı 
sonunda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,87 oranında arttı. İkinci büyük 
ağırlık olan konut kalemi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 oranında bir 
artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı ise yüzde 13,23 ile lokanta ve oteller harcama 
grubunda oldu. Bu dönemde, çekirdek enflasyon olarak adlandırılan ve ekonomi-
nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan enflasyonu ölçen endeks de yüksek sey-
retti; enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütünü kapsam dışı tutan I endeksi 
2015 yılında 12 aylık bazda yüzde 9,51 olarak gerçekleşti.

2.3 İstihdam

İstihdam, 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre 987 bin kişi artarak 27 
milyon 156 bine çıktı. Bu artışta hizmetler kesimi istihdamının 699.000 artması 
önemli rol oynadı. Tarım istihdamı 200.000, inşaat sektörü istihdamı 65.000 ar-
tarken sanayi istihdamı artışı sadece 21.000 oldu.

Aynı dönemde işgücü ise, nüfus artışına ilave olarak iş arayanların da yüksel-
mesiyle 1 milyon 26 bin kişi arttı. Böylece, işsizlerin sayısı ise 2015 yılı Eylül ayın-
da 39 bin kişi artarak 3 milyon 103 bine yükselirken; işsizlik oranı 2014 yılı Eylül 
ayında yüzde 10,5 iken 2015 yılı Eylül ayında yüzde 10,3’e düştü.

2.4 Ödemeler Dengesi

2014 yılı, Türk ekonomisi açısından önemli bir kırılganlık faktörü olan cari açığın 
olumlu seyrettiği bir yıl oldu. 2015 yılı Ekim ayı itibari ile cari açık bir önceki yılın 
aynı ayına göre 2,2 milyar dolar azalarak 133 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine 
Ekim ayı itibariyle 12 aylık bazda cari açık 38 milyar dolara, enerji ve altın dışı cari 
açık 1,4 milyar dolara geriledi. Bu gelişmede dış ticaret açığının ve hizmetler den-
gesinin iyileşmesi etkili oldu. Yılsonu itibariyle cari açığın 30 milyar dolar civarın-
da gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece, cari açığın milli gelire oranı 2014 yılın-
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da yüzde 5,8 iken 2015 yılında yüzde 4 seviyesine yaklaşacağını hesaplamaktayız.

Türkiye 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 9 milyar dolar seviyesinde net doğru-
dan yabancı yatırım çekti. Sıcak para olarak tabir edilen portföy yatırımları (hisse 
senetleri, kamu ve özel sektör tahvilleri) ile özellikle bankalar ve şirketler kesimi-
nin yurt dışından borçlanmasını kapsayan diğer yatırımlar 2015 yılı Ocak- Ekim 
döneminde 11,7 milyar dolar, 12 aylık toplamda ise 21,3 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Altın hariç uluslararası rezervler 2014 sonundaki 106 milyar dolar seviye-
sinden 2015 sonunda 93 milyar dolar seviyesine geriledi.

2.5 Kamu Maliyesi

2015 yılı bütçe açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. İlk onbir aylık dönemde 
bütçe dengesi 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken faiz dışı fazla 45,8 milyar 
TL olarak gerçekleşti. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, gelirlerin yüzde 14 (reel 
olarak yaklaşık yüzde 6) harcamaların ise yüzde 12 (reel olarak yaklaşık yüzde 4) 
arttığı görülmektedir. GSYH büyüme oranının yüzde 3,5 civarında olduğu düşü-
nüldüğünde maliye açısından 2015’in oldukça olumlu bir yıl olduğu söylenebilir. 
Öte yandan, 2015 yılında faiz dışı fazla 8 milyar TL artarken bütçe dengesi de 
önceki yıla göre 6 milyar TL düşmüştür.

Tablo 3. 2015 Yılı Bütçe Gelişmeleri (Ocak - Kasım)

2015 2014

Gelirler 441,8 386,9

Harcamalar 447,2 398,2

Faiz dışı 395,9 349,7

Faiz 51,3 48,5

Faiz Dışı Denge 45,9 37,2

Bütçe Dengesi -5,4 -11,3
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Ercan Yıldırım

Tarihte bazı dönemler vardır çok radikal dönüşümler yaşandığı hâlde gündelik 
hayatın kendi rutini, gaflet bu keskin farklılaşmayı örtebilir. Bir yıl boyunca olup 
biten ilklerin, yeniliklerin, değişik süreçlerin hâdisenin sıcaklığıyla anlaşılması her 
zaman mümkün olmuyor. Tarih ve tarih usulü bu yüzden önemlidir. Bir dönemi 
yüzyıl sonra inceleyip değerli tespitlerde bulunanları ne derece alkışlamalı, 
sorgulanabilir. Buna karşı birkaç yıl içinde olayların neye tekabül ettiğini kavrayan, 
dahası meseleler zuhur ederken hangi sonuçların çıkabileceğini tahmin edenler 
sınırlıdır. Entelektüel, olay ve olguların doğmasıyla fikrini beyan eden kişidir. 
Öyle bir aydın, okur yazar ve köşe yazarı kitlemiz var ki ayan olmuşu küçültmeye, 
değersizleştirmeye, meselelerin büyüklüğünü belki kavrayamadıklarından, belki 
hıyanetlerinden örtmeye gayret ediyorlar. Bunu 2015 yılında Kürt meselesi, PKK 
ve Çözüm Süreci’nin nihayete ermesiyle net biçimde gördük.

2011 yılında Öcalan’ı peygamber gibi gören yeni aydın ve köşe yazarı kitlesi 
2015’te açıktan ihaneti yazdı, savundu, twitledi, ekranlardan haykırdı. Hâlbuki 
özyönetim, özerklik, bölünme, Kürt devleti... adına ne denirse, bu talepleri silaha 
tahvil edip şehir gerillalığı ile devlete kök söktürenlerin malzeme yığını övgülerin 
düzüldüğü süreçte yaşanmıştı. Bir yazarın dediği gibi, asker ve polisin mühimmatı 
bittiği hâlde örgütçülerinki bitmek bilmedi.

Devlet uyur mu, gaflete düşer mi, görmezden gelir mi; tüm bu ontolojik sorular, 
devlet, hükümet, birey, etnik yapı, kardeşlik, siyaset, güvenlik gibi konular bu 
dönemde hem millet nezdinde, hem entelektüel plânda tartışıldı. Tartışılmasının 
nedeni 2015 yılındaki büyük dönüşüm, değişim, yeni bir dönemin eşiğinde 
durmanın verdiği büyük olaylar, ortaya çıkan tamiri imkânsız menfi sonuçlar ve 
olgulardır.

Bölünme Paranoyasından Teslim Alınamayan İlçelere

Türk siyasi hayatı 2015 yılını takdirle anmayacak; ama büyük bir imtihanı 
verip veremediğini gelecekte görecek. Ak Parti’nin uzun iktidarında, siyasette, 
İslâmcıların nezdinde, sokakta, entelektüel plânda egoya, ruha, iradeye, bilince 
“Türkiye’nin bölünme paranoyası yaşadığı” kabul ettirilmek istendi. Ortadoğu’da 
Irak, Suriye müdahalelerini, Arap Baharı sonuçlarını dile getirip, meselâ 
İsrail’in bu süreçte hiç sesinin çıkmadığını söylediğinizde, bu gelişmelerin 
Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini, Osmanlı’nın parçalanma, Türkleri Orta 
Asya’ya gönderme plânının sona ermediğini belirttiğinizde, eski Türkiye’nin 
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Kemalist-milliyetçi paranoyasına teslim olmuş kabul edilip, küçümseniyor, o 
eski Türkiye’nin dili devreye sokulup “öteki”leştiriliyordunuz. Fakat 2015 yılı çok 
büyük bir ayrışmanın, ayrışmanın ötesinde “savaş”ın da yaşandığı bir yıl oldu.

1980 sonrasında İslâmcılık düşüncesi devlet erkinin, Kemalist elitin reddettiği 
kesimlerle, tüm etnik kimliklerle, bilhassa Kürtlerle, liberal ve sosyalistlerle 
ortaklıklar kurdu. 1992 yılında Mazlum-Der’in yayımladığı Kürt raporundaki 
talepler, bugün özyönetim başlığı altındaki maddelerin hemen hemen tamamını 
kapsıyordu. İslâmcılar uzun iktidarlarında tezlerini yavaş yavaş gerçekleştirirken, 
misal başörtüsü, Cuma namazı gibi konulardaki talepleri karşılarken, Kürtler 
ve öteki etnik yapılar da amaçlarını gerçekleştirmek istedi. Devleti başkaları 
yönetirken “hoşgörülen” bu tezler bugün devlet yönetimindeki İslâmcılar için 
elbette kabul edilemez gerçekliğe dönüştü. Fiilî savaşın bir tarafında bir dönem 
aynı taleplerin altına imza atan Kürt milliyetçiliği - PKK yer alırken, öteki tarafında 
İslâmcılar oldu.

Duran Kalkan’ın Kandil’den sürekli olarak savaşımın Kürt devleti, özerklik 
için olduğu kadar Ak Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yürütüldüğü 
şeklindeki sözlerinin üzerinde düşünmek gerek. Özyönetim taleplerine giden 
süreçte, 7 Haziran seçimleri öncesinde Bese Hozat’ın yazdığı makaleler, fikrin 
ideolojik - silahlı alt yapısını açıklamıştı zaten. Kürt milliyetçiliği ve Kürt 
siyaseti uluslararası gidişat ve Ortadoğu’daki paylaşıma bağlı olarak cesaretini 
kuvvetlendirdi. Irak’a ABD müdahalesinden sonra silah olarak güçlenen PKK, 
2011 sonrasında Suriye iç savaşıyla hem psikolojik, hem silah üstünlüğüne 
yeni şehir çatışmaları tekniğini ekledi. Kobani’de sadece IŞİD’e karşı mücadele 
vermeyen örgüt, burada aynı zamanda Türkiye’deki şehir gerillalığını nasıl 
uygulayacaklarının provasını da yaptı. Dolayısıyla kır gerillalığını bitirip şehir 
savaşına geçerken Suriye bir numaralı “simülasyon cihazı” görevi gördü. Kürt 
milliyetçiliği kadar Alevi örgütleri de şimdilerde yine Suriye’de “saha deneyimi”ni 
artırırken tabi ki Avrupa ülkelerinin ideolojik, lojistik desteklerini katlamaya 
devam ediyor. Nevruz’da başlayacağı öngörülen daha büyük kalkışma provalarına, 
Alevi temelli örgütlerin de katılabileceği bir başka “kıyamet senaryosu” arasında.

Kürt Milliyetçiliğinden Kürt Ulusunun İnşasına

2015 örgüt, silahlı çatışma, özyönetim talepli şehir savaşı gibi alışık olmadığımız 
yöntemlerin dışında HDP gibi partilerin, örgütü mecliste savunabilme başarısını 
göstermesine karşı siyasetin elinin kolunun bağlı kaldığı bir yıl oldu. HDP 
“Türkiyelilik” başlığı altında sadece bölgeye değil, tüm Türkiye’ye hitap eden 
söylem inşa ederek LGBT-İ, sosyalistler, liberaller, gayri müslimler, etnik ötekiler 
ve tüm marjinaller ile “Tayyip gitsin” psikolojisindeki CHP’lilere hitap etti, 7 
Haziran ve 1 Kasım’da barajı geçmeyi de başardı. HDP’ye mecliste “tahammül 
etme ile şiddet gösterme” dışında siyaset üretemeyen Türk siyaseti, cephenin 
kendiliğinden dağılmasıyla biraz olsun rahatladı. Kürt milliyetçiliği özerklik 
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taleplerini, milliyetçilik tezlerini belediyeler üzerinden devrettiği BDP’de 
seslendirerek cephe içindeki kesimleri etkileyebilmişti.

Suruç patlamasından sonra başlayan operasyonlarla parti örgüte 
desteğini açıkladıkça, sol-liberaller, CHP’liler desteklerini kesti. Tabi buna 
medyanın yekûnunu da eklemek gerek. Hatta sosyalistler, medya mensupları 
kandırıldıklarını izhar etmekten çekinmedi. Fakat Kürt milliyetçiliği 7 Haziran’da 
kazandığı mevziyi kaybetmediğini 1 Kasım seçimlerinde oy oranı düşse de yine 
Meclis’te ve yine MHP’nin üstünde yer alarak gösterdi. Kürt milliyetçiliği, büyük 
oranda “Kürt ulusu” özyönetim, özerklik taleplerini bu oylarla kanıtladı. Kürt 
milliyetçiliği ve Kürt ulusunun özyönetim ve özerklik taleplerindeki seviye düşüşü 
Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin ve Dargeçit’teki operasyonların yıkım, ağır kayıplar 
ve devletin mutlak hâkimiyeti ile gerçekleşti. Dolayısıyla başta 6-7 Ekim olayları 
olmak üzere devletin gücünün test edildiği pek çok olay sonrasında bölgede 
psikolojik, bürokratik, siyasi, gündelik egemenliği elinde tutmayı başaran örgüt, 
Kürt ulusunun duygusal kopuşunu, güç karşısındaki eğilimini kendine çekmeyi 
başarmıştı. Devletin çekildiği bölgede, elbette “boşluğu” birileri dolduracaktı. 
Devlet, bu operasyonlar sonucunda bölgedeki otoritesini yeniden sağlarken geride 
ulusal bilinci yükselmiş bir Kürt kimliği bıraktı.

Terör üzerinden yeni bir siyaset arayışı, siyasetin dizaynı gerçekleşmedi... 
Tüm yıla damgasını vuran terör ve çözüm süreci odaklı açılımlar, bu yıl yeni 
bir döneme girdi; ama geleceğe ilişkin esaslı bir inşanın kapılarını aralayamadı. 
Devletin Dolmabahçe’de HDP’lilerle bir araya gelerek Öcalan’ın silah bırakma 
meselesiyle beraber açıkladığı 10 madde, aynen Habur gibi tartışılmaya devam 
ediyor. “Teröristleri Osmanlı mahrem alanına” soktukları eleştirisi, sadece Oslo 
belgeleri değil, Dolmabahçe Mutabakatı üzerinden, özerklik ilanlarının aslında bir 
zaaftan doğduğu fikrini kuvvetlendirdi. Meseleyi Erdoğan’a getirmek isteyenler, 
bunun cumhurbaşkanının bilgisi ve isteği doğrultusunda gerçekleştiği eleştirileri, 
haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Erdoğan ise her zaman bu iddiaları reddetti.

Kürt Ulusu’nun HDP ve Özyönetim Desteği

7 Haziran seçimlerinden sonra Suruç’ta yaşanan patlama ve Ankara’daki canlı 
bomba eylemleri Türk siyasi hayatının en önemli iki gelişmesi oldu. Her kesimden 
gencin Suruç’ta öldürülmesine, ilk defa bu kapsamda bir eylemle 100’ün üzerinde 
kişinin vefat ettiği Ankara patlamaları ile 1 Kasım seçimlerine gelindi. IŞİD’in 
gerçekleştirdiği Ankara saldırısı HDP’yi 7 Haziran’da barajı geçirten Diyarbakır 
patlaması etkisi göstermedi. Bunlar engellenemeyen eylemlerdi; bunun yanında 
doğrudan gazetelerin merkez binalarına, siyasi liderlere yönelik canlı bomba 
eylemlerinin de önüne geçildi.

PKK’nın özyönetim talebiyle beraber saldırıya geçmesi Kürt hareketinde 
bölünmeye neden oldu. Suriye ve Irak Kürtlerinin ABD ve İsrail desteğiyle 
devletleşmeye gittiği bir dönemde Türkiye’deki Kürt milliyetçiliğinin silaha 
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sarılması komplo olarak da değerlendirildi. Fakat aylarca süren özyönetim, hendek 
ve kale gibi barikatlara dayalı çatışmalar, devletin uzun çatışmasızlık döneminde 
rehavete kapıldığı, asker ve polisin çatışma gücünün zayıfladığı, istihbarat 
yeteneğinin de zayıfladığı yorumlarını beraberinde getirdi. Bu kadar mühimmatı 
yığan PKK’nın çözüm sürecini çok iyi kullandığı eleştirileri milletin genelini de 
kaplarken cılız da olsa bu yığınakların çözüm sürecinde yapılmadığı savunması 
da geldi. O zamanki soru tartışmaları büyüttü; bitmeyen, tükenmeyen sığınaklar, 
Nusaybin’deki kamusal dedikodu hâlini alan tüneller ne zaman hayata geçirildi?

Yatağında şehit edilen iki polise, çarşıda eşlerinin, çocuklarının gözü önünde 
öldürülen güvenlik görevlileri de eklendi. PKK şehir gerillalığını devreye soktu; 
ama buna “halk desteği”ni ekleyemedi. Belediyeler, belediye başkanları halkı 
destek vermeye çağırdı; fakat halk tencere tava olaylarından yürüyüşlere kadar 
destek olmamaya kararlıydı. HDP’lilerin Cizre’ye Mao’nun yürüyüşü gibi yapmayı 
plânladıkları eylemlere yine destek gelmedi. Hatta çoğu yerde HDP binaları bile 
ışık söndürmeleri desteklemedi. Fakat Kürt ulusu yine de HDP’ye barajı geçirtti.

Özyönetim talebinin silahla, eylemle değil, rızaya dayalı olarak; ama 
“muhakkak” gerçekleşmesi görüşünün halkın sinesinde barındığı gerçeği bütün 
çıplaklığıyla gelinen süreçte vuku buldu. 

Sürgünlere, göçlere rağmen, halk PKK’lıları istemediğini belli etmesine karşın 
Kürt ulusu bilincinden geri dönülmediği de açıkça görüldü. Savcı Selim Kiraz’ın 
öldürülmesinden, Tahir Elçi’nin ölümüne kadar yaşanan süreçte yine Recep 
Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadeleden taviz verilmeyeceği vurgusu canlılığını 
korudu; ağır aksak mücadele verenlere karşı Erdoğan iradesinden vazgeçmedi. 
“Çözüm süreci buzdolabında”, “son terörist de silahını bırakana kadar mücadele 
devam edecek” açıklamaları, “masa meraklıları”nı, “müzakere sevdalıları”nı 
devreye soktu; başta HDP’liler olmak üzere devlet içinde kripto pek çok unsur 
tekrar masaya oturulmasını savundu. Fakat Erdoğan şart koştuğu PKK’nın silah 
bırakması fikrinden bir adım dahi geri adım atmadı. Bu süreçte teröre karşı 
yürüyüşler halktan sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok yerde gerçekleşti. 
2015 yazını büyükşehirlerdeki Kürtler “endişe” içinde geçirdi, otobüslerden 
kamusal alanlara kadar Kürtlük bir tehdit oldu; ama güz ile birlikte yine Kürt 
ulusu büyükşehirlerde varlığını kuvvetlendirdi, özgüven geri geldi. Belediye 
başkanları özyönetim nedeniyle tutuklanırken önde gelen aşiretlerin temsilcileri 
köşe yazılarında özyönetimin demokratik ve İslâmi bir hak olduğunu savunan 
yazılarına, tarihteki hayli önemli ismin Kürt olduğunu ispat etmeye yönelik 
yayınlara, son sürat devam etti. Ümmetçilik, İslâmcılık, dindarlık kisvesi altında 
Kürt ulusuna “derin tarih” inşa etme çalışmaları mücadelenin sahiciliğini 
sorgulamaya itti.

Bir Yılda İki Seçim

2015 yılında Türkiye iki genel seçim gördü.
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7 Haziran’da bir parti değil, Ak Parti tek başına hükümet olacak çoğunluğu 
bulamadı. Sandıktan uzun zaman sonra ilk defa koalisyon çıktı. Ak Parti’nin 
hükümeti tek başına kuramayacak olması sadece partilileri değil, Türk siyasetinin 
tamamını rahatsız etti. Partiler koalisyona girmemek için çaba gösterdi. Belki 
burada koalisyonu isteyen tek kişi Başbakan Davutoğlu idi. Parti içinde koalisyonu 
isteyenlerle istemeyenlerin başında tabi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyordu.

İlk günden bu tarafa cumhurbaşkanı koalisyon olmaması yönünde çalışmalar 
yürüttü. Yıllarca koalisyonların zararlarını savunan, istikrarsızlık getirdiği 
vurgusunu dile getiren Erdoğan, tabi ki partinin koalisyona evet demesine rıza 
göstermeyecekti. Üstelik MHP’nin hayır dediği koalisyonu HDP ya da CHP ile 
yapmak ontolojik iflas demekti. Ne gariptir ki parti içinde CHP ile koalisyon 
kurmak isteyenler oldu, bu yönde “paralel temas”, “paralel istikşafi görüşmeler” 
yürütüldü. Erdoğan bozmasa belki de bu görüşmelerden Ak Parti’yi sandığa 
gömecek koalisyon da çıkacaktı. CHP’nin amacı Ak Parti’nin CHP ile hükümet 
kurabileceğini göstermekti, bunu açık ettikten sonra zaten çöküş başlayabilirdi. 
Millet her şeyi affedebilir; ama CHP ile koalisyonu affetmezdi. MHP ile koalisyon 
için de yine parti içinden talepler geliyor, kamuoyu ve bazı kesimler mutlaka 
hükümeti kurmak istiyorlardı. Yakınlaşmaya rağmen Bahçeli’nin şartları kabul 
edilebilir gibi değildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini tartışmaya açmak, Anayasa’nın ilk dört 
maddesini muhafaza etmek, çözüm sürecinin bittiğini açıklamak, yolsuzluk 
soruşturmasını sürdürmek isteyen Bahçeli âeta hükümete girmemek için imkânsız 
olduğunu bildiği bu şartları koşuyordu. Bahçeli 7 Haziran sürecinde “hayırda 
hayır var” diyerek, her şeye hayır diyen bir portre çiziyor yorumlarını biraz da 
haklılaştıracak söylemlerde bulunuyor, olay karikatürize edilerek, caps’leri sosyal 
medyaya taşınarak sunuluyordu. Seçim akşamı yeniden seçim isteyen Bahçeli, 
koalisyona ve azınlık hükümetine, CHP ve sermayenin “başbakan sen ol” teklifine, 
TBMM başkanı için muhalefetle uzlaşmaya, sonradan kotarılan Ak Parti - MHP 
koalisyonuna “hayır” dedi. Fakat bu “hayır” pek de hayırlı olmadı. Muhalefet ve 
medya “hayır”ı propaganda malzemesi yaparak 1 Kasım seçimlerine geldi.

Yıllardır iktidardan uzakta bulunan MHP’liler ilk defa hükümet olmaya bu 
kadar yaklaşmışken bu imkânı kullanamayınca partiye büyük tepki gösterdi. 
“Uzlaşmaya” yanaşmıyor görüntüsü veren Bahçeli 1 Kasım’da büyük bir oy kaybına 
uğradı, oy oranları ve vekil sayısı geriledi. Kürt milliyetçiliğiyle 7 Haziran’da 
hemen hemen aynıyken vekil sayısı 1 Kasım’da geriledi. Bu süreçte her kritik 
olayda olduğu gibi sosyal medya, troller, provokasyonlar, sosyal baskılar hayli 
arttı. Ankara milletvekili Aydın Ünal’ın başbakan ile Bahçeli görüşmesi öncesinde 
attığı twitler görüşmede gündeme geldi, görüşmeleri etkiledi. Tüm koalisyon 
müzakerelerinden en azından resmî olanlarından bir sonuç çıkmadı; gayri resmî 
görüşmelerin aynı başarısızlığa uğradığı da söylenemez.

Süreç sonunda ilkler yaşandı, ilk defa bir yeniden seçimi cumhurbaşkanı istedi, 
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ilk defa seçim hükümeti kuruldu. Burada HDP’nin iki bakanı bulunmasına rağmen 
onlar da istifa etmek zorunda kalırlarken MHP’den Tuğrul Türkeş’in başbakan 
yardımcısı olarak görev alması, “Ak Parti HDP ile hükümet kurdu” propagandasını 
tamamen kapattığı için 1 Kasım’ın sonuçlarında etkili oldu. Yine bu süreçte Türk 
siyasi hayatının aslında tamamen iflas ettiği, muhalefet olgusunun bütünüyle 
ortadan kalktığı da görüldü. 1 Kasım’a giderken herkes Ak Parti’nin tekrar iktidar 
olması için âdeta dua etti. 

Muhalefet sadece oylarını koruyup mecliste bulunmayı kâfi gördü. Bir tek HDP, 
yani Kürt milliyetçiliği en dinç, en dolu, istediğini bilen, bilerek isteyen tek parti 
olduğunu gösterdi. Muhalefetin, dolayısıyla ideolojilerin ne Türkiye, ne seçmenler 
ne de kendi tabanına karşı projesi, doktrini olmadığı net biçimde görüldü. Ak 
Parti’nin çizdiği “ortalama”, Türk siyasi hayatının, ideolojik görünümün yansıması 
oldu.

İdeolojilerin İflası

1 Kasım seçimlerine Türkiye, arayışların tükendiği, ittifakların sona erdiği, her 
kesimin kendi içine döndüğü bir sürecin sonunda girdi. HDP’nin Türkiyeliliğini 
getiren liberal-sol destek bitti, ideolojik söylemler kabuğuna çekildi.

1 Kasım’da millet “terörle mücadeleyi” milliyetçi partinin değil, İslâmcıların 
yürütmesini istedi. Milliyetçilik tanımı değişmeye, kavram olarak içi farklı 
angajmanlarla dolmaya, kadro olarak tamamıyla dönüşmeye başladı. Milliyetçilik 
bütünüyle MHP’nin güdümünde olmaktan çıkarak Ak Parti’nin uhdesine geçti.

Sol kavramı da aynı gadre uğradı. İslâmcılık ise 90’lar öncesindeki kimliğinden 
tamamen sıyrılarak, İstiklâl Marşı okunduğunda ayağa kalkmayan, vatan ve millet 
kavramlarını milliyetçiliğe bırakan, devlet karşıtı tutumlarının hepsini terk ederek 
millî ve yerli bir söylemi dile getirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık için kurduğu cümledeki “millî ve yerli 
400 vekil istiyorum” sözleri, 2015’teki yerlilik ve millîlik söylemini ateşledi. 
Terör karşısında millî ve yerli bir dil kullanıma sokulurken, HDP ve Kürtler, “bu 
toprakların en eski halkı” olduklarını iddia ederek, asıl kendilerinin yerli olduğunu 
dile getirdiler. İslâmcılık 80 - 90’lardaki Kürt etkisini üzerinden atmanın kavgasını 
bu dönemde verdi; kadro olarak bu çok mümkün olmazken Kürt İslâmcılığı, Kürt 
İslâmcılarının kurduğu dil, geride kaldı. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan 
buna öncülük etse de yine hükümette ya da başka platformlarda Kürt İslâmcılığı, 
neoselefi unsurlar, “kripto Ergenekoncu”, “reisçiliği” kalkan yapan ülkücü kadrolar 
etkilerini her dönemde olduğu gibi hem bürokraside, hem ideolojik söylemde 
devam ettirdi.

Terleyen Cumhurbaşkanı, Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi

Halkın oyuyla ilk defa cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan “terleyen 
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cumhurbaşkanı olacağım” sözleriyle aslında de facto başkanlık yapacağını 
dile getirmiş oldu. Bu bağlamda hükümeti kuran Ahmet Davutoğlu ile uyumlu 
çalışma yapması gerektiği gibi bir sonuç da çıktı. Zira tarihte ilk defa bakanlar 
kurulu toplantısı yeni yapılan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirildi. Esasında cumhurbaşkanlarının bakanlar kuruluna başkanlık 
ettiği toplantılar oldu; ama bu seferki mahiyet olarak biraz daha farklıydı.

Yeni Anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarının gölgesinde Cumhuriyet 
tarihinin en karizmatik liderlerinden birinin partisinden elini çekeceği zannına 
girişmek imkânsızdı zaten. 

Cumhurbaşkanı Külliye’de bakanlar kurulu toplantılarına ara ara devam 
etti. Türk siyasetinde Erdoğan cumhurbaşkanı olduktan sonra da aslî figür olma 
özelliğini katlayarak korudu. Seçimler Erdoğan’ın söylemleri üzerine oturduğu gibi 
muhalefet de Erdoğan’ın ağzından çıkacak cümlelere odaklandı. Erdoğan’ın çok 
eleştirildiği, çok konuşuyor eleştirilerini örtecek şekilde uzun suskunluklarında 
siyaset tıkandı; hatta gündeme koyacak yargılar bile ortaya koyamadı. Bu yıl 
da Erdoğan’ın kafasında başkanlık sistemi ve yeni Anayasa gündemdeki yerini 
her daim korudu. HDP “seni başkan yaptırmayacağız” kampanyası başlatırken 
Erdoğan buna çok sert tepki gösterdi. Başkanlık sistemini Alparslan Türkeş’in de 
savunmasına karşılık MHP kesin bir karşı duruş sergiledi. CHP de yine kırmızı 
çizgilerini parlamenter sistemden yana kullandı. Yeni Anayasa görüşmeleri hep 
bir çıkmaza sokma yönünde yapıldı.

Yeni Anayasa’da zaten değiştirilecek esaslı maddeler, etnik, mezhep talepleri, 
Türk kavramı, bayrak, İstiklâl Marşı gibi hususlar öteki partilerin, hatta Ak Parti 
içinde geniş bir kesimin de karşı çıktığı bir durumdu. Böyle bir ortamda Anayasa 
görüşmeleri çıkmaza sürüklendi. “Federasyon karşılığında başkanlık geçecek” 
propagandaları HDP’nin “seni başkan yaptırmayacağız” söylemiyle boşa da çıkmış 
oldu, Ak Partililer üniter devletten taviz verilmeyeceğini dile getirirken Erdoğan 
Rabia işareti yaparak tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan vurgusunu sık sık 
tekrarladı. Dolayısıyla onun kafasındaki cumhurbaşkanı ve başbakanın tek elde 
toplanmasından ibaret olan model, kamuoyuna anlatılamadığı gibi “şüpheler” halk 
nezdinde de giderilemedi. “400 vekil verin bitirin” gibi cümleler farklı açılardan 
propaganda edilerek kullanılsa da 7 Haziran’da Ak Parti ilk defa tek başına iktidar 
olacak oranı tutturamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de ilk bakanlar kuruluna kadar, genel manada 
hükümet ile ilişkilerini doğrudan konuma getirmedi, epey bir zaman sonra yavaş 
yavaş hükümet işlerine, icraya müdahil olmaya başladı. Fakat “şeffaflık paketi”, “iç 
güvenlik paketi” gibi konularda çelişkiler de yaşanmadı değil. Sadece muhalefetten 
değil, iktidardan da cumhurbaşkanının fazla terlememesini isteyenler çıkmadı 
değil. Külliye’ye ilişkin muhalefet, söylemler, sert ve hakaretamiz ifadeler, haber 
ve görüntüler birbiri ardına geldi. 16 Türk devletini simgeleştiren kıyafetleri 
taşıyan askerlerle Mahmut Abbas’ı karşılayan cumhurbaşkanı eleştirilerin, hatta 
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istihzaların odağı oldu. Bilhassa kıyafetler Duşakabinoğulları gibi eleştirilere 
muhatap olsa da genel kanaat bu tür gösterilerin, bizatihi Külliye’nin kendisinin 
devlete yaraşır ve yakışır olduğu yönündeydi.Cumhurbaşkanına saldırılar, 
eleştiriler, muhalefet ve hakaret Gezi’den sonra “diktatör” vurgusu üzerinden 
yapılırken bu dönemde iyice arttı. İki seçimin de odağında Erdoğan vardı.

Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu muhalefet “Stockholm sendromu” yaşıyordu, 
bir yandan o olmadan cümle kuramazlarken öte taraftan ona kesin karşı çıkış 
gerçekleştiriyorlardı. Bu ortamda Erdoğan kendisini “Muhtarlar Toplantısı” ile 
ifade etmeyi tercih etti. Âdeta “paralel grup toplantısı” gibi algılanan muhtarlar 
toplantısında cumhurbaşkanı gündemi değerlendirip önemli mesajlarını burada 
kamuoyuna iletti.

2015 Yılının Önemli Tartışmaları

Dağlıca saldırısından sonra başta Hürriyet olmak üzere karşı basının 
propagandaları artınca buna tepkiler de geldi; Ak Partililer genç milletvekilleriyle 
Hürriyet’i bastılar. 7 Haziran seçimlerinde muhalefetin hususen HDP’nin temel 
argümanlarından birini Diyanet İşleri Başkanlığı ve kurum başkanı için alınan 
Mercedes oldu. Erdoğan Diyanet Reisi’ne sahip çıkarak, geri gönderilen otomobile 
karşı kendi kullandığı eski zırhlı Mercedes’i hediye etti. Diyanet bilhassa bu yıl 
Şii - Sünni çatışmasının, İran - Yemen karşılaşmasının, ABD ve İsrail güdümünde 
bir Şii yayılmacılığının taraflarından biri oldu. Son yıllarda kamusal alanda 
neoselefi anlayışın egemenliğine bağlı olarak Diyanet’in misyonu İslâmi kesimde 
tartışılırken, İran’ın Suriye’deki etkinliğinin artmasının ardından özellikle fetvalar 
üzerinden kurum hedef alındı.

Bu yılın enteresan olaylarından biri de Türkiye çapında bilhassa da Marmara, 
Ege ve İç Anadolu aksında yaşanan uzun süreli yaygın elektrik kesintileri oldu. 
Bir “operasyon” olduğu aşikâr olan kesintiler için resmî açıklamaların karşısında, 
Türkiye’nin enerji siyaseti, Rusya ve Avrupa, İsrail arasındaki nakil meseleleri 
gündeme geldi. Ama elektrikleri kimin kestiği devlet ricali, ilgililer ve istihbaratçılar 
haricinde anlaşılamadı.

Siyasi atmosferde belirleyici olaylardan biri de Balyoz davasının beraat 
sonuçlanması oldu. Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla asker epey yıpranmış, 
tüm davalardan beraat almalarıyla askerî bürokrasi kendini aklarken, gerekli 
tasfiyeler de “tereyağından kıl çeker gibi” gerçekleştirildi. Suriye meselesinde, 
Güneydoğu’daki hendekler konusunda askerin gücü, etkisi bu davaların olumlu 
sonuçlanmasıyla artışa geçti. Bu açıdan 7 Haziran sonrasında bölgede askerin 
etkisinin arttığı, hatta Türkiye’de koalisyon kurulamamasıyla gerçekleşecek bir 
kaosta siyasetin gerileyeceği gibi görüşler de öne sürülmüştü.

2015 yılında siyaseti besleyen atardamarlardan biri de Suriye meselesi 
oldu. Şahfırat operasyonuyla Türkiye, Süleyman Şah Türbesi’ni kuzeye kadar 
getirdi. Misak-ı Millî’de revizyon ve zayıflık olarak görülen operasyon hükümet 
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kanadında başarılı bir olay biçiminde aktarıldı. Tabi en önemli hâdise II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, tüm Soğuk Savaş boyunca kıtalararası füzelerle saldırma 
kavgalarına rağmen Rusya dışında tek uçağın düşürülmediği bir geçmişe karşın 
Türkiye sınır ihlali yapan Rus uçağını “indirdi.” Kamuoyunda yine uçağın NATO 
güçleri tarafından düşürüldüğü belirtilse de Rusya bunu bir gurur meselesi yaptı. 
Ekonomik, ticari ilişkiler neredeyse sıfırlandı. Karşılıklı restleşmelere karşın 
Rusya Suriye’de böylece daha büyük bombardımanların meşruiyetini de sağladı. 
Türkiye bu ortamda Başika’dan çekildi. Eğit-Donat konusunda Amerika ile bir 
proje yürütüldü; fakat eğitildikten sonra ülkelerine dönen savaşçıların neredeyse 
hepsi infaz edildi! Dolayısıyla Suriye meselesi çetrefil olma özelliğini korudu.

 

Paralel Yapıya Karşı Dört Koldan

Suriye kadar bir diğer önemli konu da 2015 yılının paralel yapıyla mücadele yılı 
olması.

2014 yılı genel olarak paralel yapıya karşı gerçekleştirilecek eylemlerin 
hazırlıkları, paralellerin hükümet ve Türkiye için kotardıkları dosyaların 
incelenmesi, sabotajlarının çözümlenmesi, ilişki ağlarının tespit edilmesine 
yönelikti.

Tüm “ağ” ortaya konduktan sonra Recep Tayyip Erdoğan ilkin paralel yapının 
MGK meselesi hâline getirilerek “Kırmızı Kitap”a girmesini, yani Millî Güvenlik 
Siyaset Belgesi’ne dahil edilmesini sağladı. Bu aşamadan sonra operasyonlar daha 
da güçlendi, uluslararası boyutta bu devlet meselesi olarak ele alınır oldu.

MİT tırlarını durduran asker - sivil unsurlar hakkında dava açıldı. KPSS ve 
diğer sınavlardaki usulsüzlükler, kopyalar tespit edilip, birbiri ardına davalar 
açılmaya, tutuklamalar yapılmaya, haksız memur olanların memuriyetleri iptal 
edilmeye başladı. Arkasından Bankasya başta olmak üzere paralel yapının güç 
devşirdiği mali kaynaklar, kurumlar teker teker devlet uhdesine geçti. Finans 
kurumları yanında dershaneler, Akın İpek gibi doğrudan destekçi şirketler ve 
onun medyası, Bugün, Kanaltürk, STV... medya grubunun tamamı, hatta Sızıntı 
dergisi bile kayyuma devredildi. Bir dönemin kudretli gazetecisi “bavulcu Baransu” 
şimdilerde hapiste. Paralel yapıya “gönülden bağlı” savcı ve elemanlar “içeri” 
alınırken, anlaşmalı taşeronlar yurtdışına kaçtı. Savcılar Muammer Akkaş, Celal 
Kara, Zekeriya Öz gibi isimler memuriyetten atıldı. Dahası yine askerî davaları 
yürüten Zekeriya Öz yurtdışına kaçarken bavuluyla görüntülendi. Böylece bir 
dönemin sona erdiği zehabı oluşmadı değil, fakat paralel kavramının içi farklı 
kanallarda dolmaya devam etti. Bu sefer de paralel yapının yerini yeni paralellerin 
alabileceği, bazı cemaatlerin güçlendiği vurguları peşi sıra gelmeye başladı. Zaten 
MGSB’ye giren paralel yapı tehdidi tüm cemaat yapılanmalarını içine alabilecek 
kapsamdaydı. Her ne kadar paralel yapı kamusal tükenişe sahip olsa da devlet 
içinde yapılan tercihlerde mimli paralellerin hâlâ görev yaptıklarına dair rivayetler 
dolaşmaya devam ediyor. 28 Şubat’taki gibi bir süreç, ihbar müessesesi, tasfiye 
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edilmek isteneni paralel diye suçlama türünden olaylar vaka-i adiyeden oldu. 
Fakat ortada tek gerçek var ki herkesin kabul ettiği, o da Recep Tayyip Erdoğan 
olmasa paralel yapının çok daha güçlenebileceği, paralelle mücadelenin tavsayıp 
çoğunluğun teslim olacağı, asıl “irade”nin tükeneceği yönündeydi.

Paralel operasyonları “bir tek” Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddiye alıp, takip 
ettiği vurgusu bu dönemin kamusal mottosu oldu.

Türk Sosyal Hayatı Çöktü

Türkiye’de aktüel siyaset açısından olmasa da genel politikalar bağlamında, 
ülkenin geldiği psikolojik, maddi ve manevi eşik açısından önemli sosyal olaylar 
da yaşandı. Bunların başında Özgecan Aslan meselesi gelir.

Üniversite öğrencisi bir kızı kaçırıp, tecavüz edip, yakarak yok etmeye çalışan 
psikoloji maalesef milletin arasında geziyor. Bu ruhi yapıyı oluşturan millet 
hayatını da biz ürettik. Tecavüz ve öldürme dünyada hep oldu, olacak. Ama işi 
fanteziyle de ilgisi olmayan bir “caniliğe” tahvil eden zihniyet ve ruh dünyası 
bu milletin içinden çıktı. Enteresandır, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan 
Alevi kimliğiyle, “Teslim olursak içimizdeki bütün güzellikler ortaya çıkacak. 
Savaşırsak, sonunda nefsimiz kazanacak ve analar, babalar ağlayacak, meleklerin 
kanatları koparılacak, meleklerin çığlıklarını kimse duymayacak. Duyduğumuz 
kulaklarımızın, gördüğümüz gözlerin aslında bir anlamı yok. Memlekette 
herkes bir şey söylüyor; biz ne ocuyuz, ne bucuyuz, şanı yücelerden yüce olan 
Türk milletinin bir ferdiyim, evladıyım. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel 
gönüllere sahip olan bu milletten Allah razı olsun. Devlet büyükleri, âli cenapları 
teker teker herkes aradı, başsağlığında bulundu. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı 
ve minnetimi bildirmek istiyorum.” sözleri bu dönemin en önemli hâdiselerinden 
biri oldu.

Boşanmaların zaten son 15 yılda tavana çıkması, aile içi şiddet, sadece 2015 
yılında 271 kadının öldürülmesi ya da şiddete maruz kalması da gelecekte 
insanımızı etkileyecek toplumsal sorunların başında.

Charlie Hebdo karikatürleri nedeniyle gerçekleştirilen dergiye saldırı ile 
Paris’teki saldırılar Türkiye’de İslamofobi üzerinden yaşanan tartışmalara 
önemli katkılardan oldu. Fransızların “askeri göreve çağırması”, “sıkıyönetim” 
ilan etmeleri aynı dönemdeki Suruç ve Ankara patlamalarıyla mukayese edilerek 
karşılaştırıldı ve Türkiye’nin bu saldırılarla özgürlüklere engel olduğu tenkitleri 
Fransızların uyguladığı güvenlik amaçlı “devlet şiddeti ve terörü” ile karşılanmaya 
çalışıldı.

Şike davasından beraatlar Türkiye’de futbola inancı azaltırken, öteki takımların 
yaptığı aleni şikeler de böylece temizlenip, aklanmış oldu. Bu da yine “şike” 
üzerinden genç nesillere, toplumsal yaşama vurulan önemli bir darbeydi esasında.

Toplumsal olaylarda psikolojik destek sağlayan gelişmelerin başında Mardin 
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Savurlu Türk Aziz Sancar’ın aldığı Nobel ödülü oldu. Türk milletinin imkân 
verilirse neleri gerçekleştireceğinin kanıtı olarak sunulan Sancar, Türkiye’de 
cumhurbaşkanının konuğu olarak Külliye’de karşılanırken, Sancar’ın yaptığı 
açıklamalar Türkiye’deki akademisyenlere de mesaj niteliğindeydi.

50’sine merdiven dayayan akademisyenler bizde siyasete geçme hesapları 
yapıp, doktoradan sonra çalışmayı bıraktıkları için Sancar’ı anlamak istemedi, 
gündeme onun sözleri düşmedi. Sancar, kendisiyle röportaj yapmak, Ankara’da 
ağırlamak isteyen medya kuruluşlarına, sivil toplum ve devlet ricaline, o kadar 
zamanı olmadığını acilen çalışmalarına geri dönmesi gerektiğini de dile getirdi.

Nobel’i aldıktan sonra “kariyer”ini tamamladığını söylemediği, ABD’de yetiştiği, 
Türkçesinin bozuk olduğu, dolayısıyla Türk bilim adamı sıfatını kazanamayacağı 
eleştirilerini Sancar’ın ülkü ocaklarındaki faal geçmişi de izale edemedi.

Türk siyaseti 2015 yılını Türk milletinin zihniyet dünyasını, hassasiyetini, 
taleplerini, aymazlıklarını karşılayacak bir karneyle tamamladı.



1 KASIM: GENİŞLEYEN MUHAFAZAKÂRLIK
İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN PERÇİNLENMESİ 
İSLÂMCILIĞIN ALTERNATİFSİZLİĞİ
Ercan Yıldırım

1 Kasım seçimleri Türkiye’nin radikal gerçekçi bir siyasal atmosfere geçmesini 
sağladı. Siyaseti iki unsur belirler; karizmatik liderlik ve güçlü bir millet yaşan-
tısı. Recep Tayyip Erdoğan’ın, 7 Haziran seçimlerinden sonra, Ak Parti’nin yeni-
den tek başına iktidara gelmesi için, gelebileceğini öngördüğü için tekrar seçime 
götüren süreci başlatması 1 Kasım sonrasındaki radikal siyasetin temelini attı. 1 
Kasım Türkiye’de ideolojilerin, siyasi kimliklerin yeniden inşa edildiğinin, belki 
de ilk defa “millet hayatının” siyasal zemini belirlediğinin bir göstergesi oldu. 7 
Haziran seçimlerinde “çözüm süreci” odaklı siyasi hayattan memnuniyetsizliğini 
gösteren “millî irade”nin, 1 Kasım seçimlerinde, varlık şartlarını doğuran kökleri 
siyasi hayata hatırlatması AK Parti’nin başarısını, milliyetçiliğin milliyetçi partiler 
nezdinde sona erdiğini kanıtladı. Bu açıdan millî irade, sandık vasıtasıyla siyasi 
tezlerin dizayn edilmesinde en etkili güç oldu. Siyasetin oy verenlere dikte eden 
tarzı 7 Haziran seçimlerinde iflas ettiği için 1 Kasım aslında “alınan mesajlarla” 
oluşturulan yeni kurgunun başarısı oldu.

AK Parti’nin yeniden tek başına iktidar olması, sadece siyasal yapıyı değil, 
aynı zamanda modernleşme tarihimizin başlangıcında ortaya çıkan “ideolojik” 
ayrımları da yeniden dizayn edecek kadar kuvvetli bir iklim doğurdu. 1 Kasım 
seçimleri sadece siyaseti milletin hissiyatına zorlamakla kalmadı; sosyalizmin, 
milliyetçiliğin, ortanın solunun, sol-Kemalizmin, Kemalist sol devrimciliğin, hatta 
İslâmcılığın tam olarak yerlerinin, söylemlerinin belirlenmesinde, yerleştirilme-
sinde etkili, bu manada 2002 seçimlerinden farklı bir muhafazakâr inkılâbın mila-
dı oldu. Pazar günü değişmeyen tek yönelim ise Kürtlerin, duygusal kopuşlarının 
devamıyla, inşa edilen ulusçuluk ve sekülerliklerinin temellenmesi biçiminde ger-
çekleşti. Batıda yaşayan Kürtler HDP’nin Türkiyelileşemeyeceğini anladıklarını 
gösterirken, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürtler iradesini, büyük ölçüde PKK temelli 
Kürt siyasetinin özerklik merkezli ayrılıkçı iddiasını sürdürme yönünde kullandı.

Gayri Millî İttifaklardan Millî İttifaklara

Ak Parti 2002’den 2011 seçimlerine kadar sol-liberal aydın kesimlerin ve kısmen 
Gülen hareketinin desteği, hatta ittifakıyla başarılar kazandı. Bu süre boyunca, 
“zinde güçler” karşısında bu ittifakın desteğine ihtiyaç duyduğu için, kendi tabanı-
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nın bile kabul etmekte zorlandığı bazı siyasi tezleri yürürlüğe koymak durumunda 
kalmıştı. 2011 sonrasında sol, liberal, Gülen hareketini tamamen dışarı çıkarıp gö-
rece daha İslâmcı bir zemine oturdu. 2013 süreci, yani Gezi olayları ve 17-25 Aralık 
darbe girişimi, Erdoğan’ın içe dönük siyaset yapmasına, ittifakı dağıtmasına tepki 
olarak yürürlüğe sokuldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş, genel seçim-
lerde HDP projesi sol, liberal, Gülen hareketi, marjinaller ve CHP ittifakıyla güçlü 
şekilde desteklendi.  Bu ittifaka çözüm süreci de eklenince 7 Haziran seçimlerinde 
“sendeleme” yaşandı. Çözüm sürecindeki aksaklıklar 7 Haziran’ı doğurdu; terör-
le mücadele her iki kişiden birinin yine Ak Parti’ye oy vermesine neden oldu. 7 
Haziran kazası siyaset mühendisliği ve çözüm süreci nedeniyle yaşanırken 1 Kasım 
zaferi terörle mücadeledeki kararlı tutum ve alçakgönüllülük ile geldi.

1 Kasım seçimlerinde alınan sonuç sadece Ak Parti’nin değil, aynı zamanda 
MHP, Saadet, BBP tabanıyla dindar Kürtlerin bu ittifaka, vatanın bölünme tehli-
kesine karşı gösterdiği tepkiydi. Aynı zamanda CHP-Ak Parti koalisyonu için ze-
min hazırlayan uluslararası ve yerli sermaye ile epistemik cemaat elitlerinin de 
yenilgisi oldu.

Ak Parti ve İslâmcılar için 1 Kasım seçimleri âdeta tarihî bir dönüm noktasıdır. 
13 yıllık süreç sonunda İslâmcılar; sol, liberal, Gülen hareketi ve uluslararası güç 
odakları olmadan iktidara gelebileceklerini ispatladılar.

Bu “milat”ın oluşmasında İslâmcılığın tüm 90’lar boyunca savunduğu, aydın 
tezlerine dayalı, millî kimlikten uzak söylemi revize ederek, İstiklâl Harbi’ni öne 
çeken, 4T’yi, yani tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devleti etkinleştirmesi, 
İslâm âlemi ile ilgili iddialarını “retorik ümmetçilik”ten, İstanbul merkezli kadim 
Osmanlı ve Türk iddialarıyla yapması etkili olmuştur. İslâmcılık 27 Mayıs’tan son-
ra Kemalizm ile devleti aynılaştırıp, devlet karşıtlığını tarih ve değer düşmanlığına 
götürmüştü. 1 Kasım’a giden süreçte 2011’den itibaren İslâmcılık aşama aşama 
İstiklâl Harbi merkezli devlet fikriyle buluşmaya, bu açıdan sadece iktisadi ve 
sosyal reformlar paydasında değil, aynı zamanda siyasi tezler olarak da milletle, 
devlet aklıyla buluşmaya başladı. 2011 yılına kadar sosyal politikalar üzerinden 
millete ulaşan Ak Parti, 2013 sürecinden sonra siyasi meşruiyeti açısından da ge-
nel çoğunluğa erişim sağladı.

Öncelikle 7 Haziran akabinde 1 Kasım bu bakımdan “aydınların siyaset 
mühendisliği”nin, 90’ların etnik, postmodern ve Medine Vesikası merkezli bir 
arada yaşama taraftarı İslâmcı siyasallığın iflas edip, millet uhdesinde derinden 
akan hissiyatın açığa çıktığı bir seçim oldu. Ak Parti bu aşamadan sonra, AB ile 
ilişkilerini, demokratikleşme adı altında aslında menfi yaklaşılan birtakım re-
formları ne kadar hayata geçirmeye, “aydın mühendisliği”ni ne derece işletmeye 
çalışır bilinmez; ama Türk siyasetinde icbar ettirici dilin, soft dokunuşlu radikal 
dönüşüm anlayışının büyük oranda geri çekildiğini görmesi gerekir.

Pazar günkü seçimler aynı zamanda Türkiye’de parti gerçekliğinin değiş-
tiğini açıkça belirginleştirdi. MHP seçmeni Ak Partilileşirken, CHP seçmeni 
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HDP’lileşmeyi reddetti. Kemalist ve ulusalcılar HDP’nin Türkiyelileşemeyeceğini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşürmek için teröre rıza gösteremeyeceğini açıkça 
dile getirdi.

İdeolojilerin Tükenişi, İslâmcılık - Milliyetçilik Buluşması

1 Kasım seçimlerinde Ak Parti gerçekten “muhafazakâr”, merkez kimliğine ka-
vuştu. MHP seçmeninin “Türkiye’yi yönetme talebi”nin sadece Ak Parti’den gel-
mesi karşısında oraya yönelmesi muhafazakâr bünyeye milliyetçi katılımı sağla-
yıp İslâmcılığın yurtsever kimliğe yatkınlığını perçinlemiş oldu. İslâmcılık MHP 
milliyetçiliğine hiç hoş bakmaz, aynı şekilde MHP de İslâmcılığı gayri millî kabul 
eder. Yeni durumda, çözüm sürecinden sonra ortaya çıkan özyönetim ve bölünme 
korkusunun çok daha ciddi boyutlara ulaşması İslâmcılıktaki milliyetçi, milliyet-
çilikteki İslâmcı bakiyeyi harekete geçirdi. Meşrutiyet dönemi İslâm, Türk Yurdu, 
Sebilürreşad dergilerinde buluşan İslâmcı ve Türkçü yazarların “korkuları” bugün 
aynı canlılığa ulaştığı için yakınlaşmayı sağlamış görünüyor. Bu süreçte sadece 
taban değil, aynı zamanda aydınlar da “millî duruş”ta birleşme ihtiyacı hissetti.

1 Kasım seçimleri liberalizmin icraat bakımından Ak Parti’de, aydınlarının 
HDP ittifakında olduğu bir hareket hâlini aldı. Aynı şekilde sosyalistleri de varlık 
şartlarını yine bir başka parti, toplumsal meşruiyeti kesin olan Kürtlerin üzerinde 
buluşturdu. PKK’yı “önleyici şiddet” nedeniyle içlerine sindiren sosyalistler, HDP 
sayesinde İslâmcılardan, Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulacaklarını öngörüyor-
lardı. Bir siyasal ve ideolojik hareket olarak liberalizm ve sosyalizm, varlık şartla-
rını İslâm düşmanlığına bağladıkları için, milletle olan temaslarını iyice koparttı. 
Bu aşamadan sonra topluma verebileceği, söyleyebileceği herhangi bir sözü olma-
yan sosyalizmin, komünist ufuktan bahsedebilmesi, kapitalizm eleştirisi yapabil-
mesi de mümkün görünmüyor.

1 Kasım seçimleri Türkiye’de reel siyasette, devletin idaresinde kimlerin olma-
yacağını netleştirdi. Devlet idaresinde laikler değil, İslâmcılar aktif figür olarak 
yerlerini almaya devam edecek. İdeolojilerin silikleştiği bu ortamda, millet nez-
dinde ister milliyetçi muhafazakâr rengi yüksek, ister liberal kimliği ön plânda 
olduğu iddia edilsin, İslâmcılar temel aktör olmayı sürdürecek. Bu seçim vatan 
topraklarının bölünmemesi, memleketin birliğinin, dirliğinin bozulmaması ge-
rektiğini dikte ederken bunu MHP’ye değil, Ak Parti’ye, İslâmcılara havale etti. 
Ak Parti’nin temsil ettiği dindarlık, İslâm anlayışı, muhafazakâr dozu yüksek 
İslâmcılığı görünen o ki kısa vadede başka sorunlarla karşılaşmazsa yok olmaya-
cak, yeni imkânları doğuracak.

Millet bütünü istikrar, iktisadi ferahlık, güvenlik ve huzur arayışını seküler 
milliyetçilikte değil, İslâmi renkleri yüksek yurtseverlikte görüyor. Belki 1 Kasım 
seçimleri, Osmanlı İslâmcılığının, “7 düvele karşı” mücadele etmenin karşılığı ola-
rak uluslararası sisteme iktisadi kültür olarak eklemlenmeyle siyasal olarak çatış-
ma arasında tuhaf bir tercihi de işaret ediyor. “Batının tekniğini alalım, kültürünü 
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değil” diyen İslâmcılık, 1 Kasım’da tekrar güçlenirken, bu sefer bir hususu dikkat-
lerden kaçırmaması gerektiğini anlamış gözüküyor. “Milleti hâkime” kavramını 
yıpratarak hâkimiyet sağlamanın imkânsızlığı, bu süreç sonunda radikal gerçekçi-
liğin en önemli boyutu olacaktır.

(Yeni Şafak, 3.11.2015)



dinî hayatımız

Prof. Dr. Mehmet Evkuran
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Özet

Bir düşünürün ve entelektüelin temel görevlerinden biri, içinde yaşadığı çağın fel-
sefi ve politik yorumunu, aidiyet ve özgünlük arasındaki dengeyi kaybetmeksizin 
yapmaktır. Bu çabanın üst düzeyde bir entelektüel derinlik ve donanım gerektir-
diği açıktır. Tarihsel ve kültürel mirasın olduğu kadar insanlığın ortak entelek-
tüel birikimini de dikkate almayı gerektiren bu zorlu görev, İslâm dünyasındaki 
entelektüellerin zaman geciktirmeksizin sahip oldukları görüş ve çözümlemeleri 
sistematik ve tutarlı bir üslûpla dile getirmelerini zorunlu kılmaktadır.

İslâm dünyası son dönemlerde İslâm’ın toplumsal ve tarihsel bir güç olarak 
yükselişine ve belirginleşmesine tanıklık etmektedir. Bu süreç, beraberinde dinî 
kimliklerin de canlanmasına ve birbirleri ile rekabet içine girmesine yol açmıştır. 
Kadim dönemlerde teşekkül eden mezhepler ve dinî yapılanmalar kendi referans-
larına dayanarak İslâm’ın hakikatini etkin biçimde temsil etme iddialarını öne 
sürmektedirler. Bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler 
İslâm dünyasında kitleler üzerinde savurucu etkiler yapmakta, yaşanan sorunlar 
toplumsal ve zihinsel krizleri doğurmaktadır. İslâm’ın tarihine ve öğretisine dik-
kat eden çözüm önerilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün kendini tüm şiddetiyle 
hissettirmektedir.

Çözüm geliştirirken içinde yaşadığımız çağın ve İslâm dünyasının genel serüve-
nini anlama ve dönemsel değerlendirmek yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu 
çalışma özelde 2015 yılında öne çıkan tartışma ve sorunları anlamaya çalışmak ve 
yaşanan süreci yorumlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Sorunları tespit ederken 
ve tanımlarken özelde Türkiye, genelde İslâm dünyası göz önünde tutulmuştur.

Anahtar kavramlar: Sekülerleşme - Dünyevileşme, Bâtınilik - Gnostisizm, 
Muhafazakârlık, “Kur’an İslâm’ı”, Selefîlik, Dinî Radikalizm, Şiddet, İslamofobi, 
Mezhepler

Giriş

Postmodern süreçle birlikte dünyanın inançların, mitlerin ve efsanelerin karnaval 
alanına dönüşeceği öngörülmüştü. Batı merkezli politik - kültürel evren tasarımı-
nın kırıldığı süreç, yerel kimliklerin öne çıkacakları ve daha belirgin biçimde sos-
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yal alanda kendilerini temsil edecek araçlar bulacakları bekleniyordu. Postmodern 
tez, “mutlak doğru yoktur” düşüncesini sloganlaştırdı. Mutlak doğru olmadığına 
göre mutlak yanlış da yoktur. Dünyaya ve toplumlara bu gözle bakıldığında hoş-
görü, barış ve birlikte yaşama kültürünün her tarafa yayılması beklenirdi. Ancak 
böyle olmadı. İnanç ve düşüncelerin hepsinin hakikat makamından düşürülmesi, 
güç ve çıkar arayışında tümünü eşitledi. Mutlak doğru olmadığı ve en doğru inanç-
lar bile konjonktürel olarak doğru / yanlış sayılabileceği düşüncesi gücü serbest 
bıraktı ve mutlaklaştırdı. Güç hiçbir inancın ve düşüncenin kontrolünde değildir. 
O artık çıplak, bizatihi ve kendisi-içindir. 21. yüzyıla bölgesel savaşlar, işgaller ve 
ileri teknoloji ile yönetilen çatışmalarla giren dünya, kısa süren romantik postmo-
dern uykusundan dehşetle uyanmış bulunmaktadır. 

Kültürel, sanatsal ve mimari alanda çoğulcu ve keyifli görüntüler ve farklı tatlar 
sunsa da politik alanda keskin ve yıkıcı sonuçlar doğuran sürecin yakıcı etkilerini 
en derinden ve yaygın bir biçimde yaşayan İslâm dünyası oldu. İslâm dünyasında, 
mezhebi ve etnik kimliklerin birbirleriyle çatıştığı kaos içinde yaşarken, küresel 
düzeyde ekonomik ve kültürel postmodern yapboz alanında güç ve etkinlik elde 
etmeyi gözeten politikalar sergiliyor.

Hem coğrafya, hem de zihniyet yapısı açılarından kadim dünya ile modern 
dünya arasında kendine bir yer arayan İslâm dünyası 21. yüzyıla politik ve kültü-
rel savrulmalarla girdi. Dinin yükselişe geçmesi ve sosyal olarak görünürleşmesi, 
İslâm dünyasında kimlik ve değer eksenli tartışmaların alevlenmesine yol açtı. 
İslâm ülkelerinde, Türkiye hariç, Batıcı modernleşmeler tam bir başarısızlığa uğ-
radı. Mezhebî ve etnik kimlik eksenli arayışlarla baş edilemedi. Buna bağlı olarak 
toplumsal birlik sağlanamadığı gibi, yoksullukla mücadele ve kalkınma da önem-
li kesintilere uğradı. Kadim sorunlarını çözememişken, modern ve postmodern 
dünyanın meydan okumaları ile karşı karşıya gelen İslâm dünyasında içe dönük 
eleştirel değerlendirmeler öne çıktı. İletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaş-
ması, meydan okumaların düzeyini ve etkisini katladı ve en ücra köşelere kadar 
ulaştırdı.

Kimliğin tanımlanması, kimliği oluşturan değerlerin hangileri olduğu, kimli-
ğin ne kadarının savunulmasının gerektiği gibi sorunlar sadece entelektüel dü-
zeyde değil, sivil oluşumlar bağlamında da tartışılmaya başladı. Batıcı - seküler 
iktidarların baskısı altında kendini ifade etme ve gerçekleştirme sorunu yaşayan 
dinsel - muhafazakâr zihniyet, politik mücadele sonucu elde ettiği başarılar sa-
yesinde kültürel iktidar konusunda kendi gerçekliğiyle yüzleşme ve değerlerinin 
sahiciliğini sınama süreci içine girdi.

İslâm dünyasında kimlik ve değer eksenli tartışmaların en yoğun ve soğukkanlı 
yapıldığı ülke herhalde Türkiye’dir. Bunun başta gelen nedeni, İslâmcı gelenekten 
gelen bir siyasal partinin belediyecilik gibi halkla iç içe geçen yoğun bir sürecin ar-
dından iktidarı elde etmesi ve uzun süre boyunca iktidar konumunu korumayı ba-
şarmasıdır. Politik güçle ve ekonomik imkânlarla tanışan İslâmcı - muhafazakâr 
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kesim, topluma dair iddialarını gerçekleştirmek için daha önceden dile getirdiği 
engelleri bahane olarak öne süremeyeceği bir güç elde etti.

Bu süreçte öne çıkan tartışmaları başlıklandırmak gerekirse başa, sekülerleş-
me - dünyevileşme sorununu koymak uygun olacaktır.

1. Sekülerleşme - Dünyevileşme Tartışmaları

Sekülerleşme sosyal bilimler literatüründe nasıl tanımlanırsa tanımlansın, tar-
tışmalarda ele alınış ve algılanış açısından, İslâmi ilke ve değerlerden kopma ve 
ahlâki hassasiyetlerden bir uzaklaşma olarak görüldü. Dünyevileşme ise seküler-
leşme sürecinin toplumu getirdiği bir sonuç olarak nitelendi. Aslında bu tartışma-
lar, duyulan bir rahatsızlığın bir ifadesi olarak dillendirildi ve ardından gelişerek 
akademik camiaya konu oldu. Bu konu hakkında paneller ve sempozyumlar dü-
zenlendi. Genelde, “bildiklerimizi uyguladığımızda ve İslâm’ı yaşadığımızda so-
runlar çözülür” tarzında ahlâkçı bir söylem öne çıktı.

Ancak sorunun bu tarz temellendirilmesi çok da gerçekçi görünmemekte-
dir. Zira İslâm düşüncesinde ve geleneksel yaşam tarzının üzerinde ciddiyetle 
düşünülmemiş ve çözümlenmemiş pek çok sorunun olduğu zamanla anlaşıldı. 
Geleneksel zihniyeti oluşturan metinler ve sistemler bir bir ele alındığında aslında 
bunların da problemli yanlarının bulunduğu fark edilmeye başlandı. Modern ve 
postmodern dünyanın değerleriyle olduğu kadar kendi geleneği ile de eleştirel bir 
ilişki içine girmeden yaşanan sorunların çözüme kavuşturulamayacağı bir gerçek-
tir. Çünkü sorun, doğası gereği değerler krizini de kuşatan dünya görüşü ve zih-
niyet krizidir. Düşünsel ve entelektüel sorunların bulunduğu bir sistemde sadece 
ahlâki söylemler geliştirerek yol almak, benliği içine katlayacak, şiddet üretmeye 
eğilimli alıngan bir duygu hâli içine hapsedecektir.

Üstelik bir inanma ve düşünme tarzının gündelik hayatta zorlukla uygulanabi-
lir olması, uygulanması için homojen ve steril kültürel alanlara ve özel mekânlara 
ihtiyaç duyması, sorunun bireylerin ahlâki bilinçlerinden çok, paradigmanın ken-
disinde yattığını gösteren önemli bir kanıttır. Bu nedenle sorgulamanın bireylerin 
kaypaklığı ve insan doğasının kötücüllüğü noktalarında yoğunlaştırılması tek ke-
limeyle “oyalanma”dır; sorunu yanlış yerde aramaktır.

Aydınlanma sonucu Batı’da oluşan bilim, kültür ve sanat paradigması altın-
da şekillenen dünyada geleneksel kültürlerin sorunlar yaşaması beklenen bir so-
nuçtur. Zira Batı’nın ulaştığı noktayı mutlaklaştıran ve bunu dünyanın geri kalanı 
için bir hedef olarak belirleyen Batı merkezci anlayış, dünya kültürlerine özgürlük 
tanımamıştır. Bilimin, sanatın ve medyanın imkânlarını kullanarak onları aşağı-
lamış, ezelî ve ebedî mağlup olarak tasnif etmiştir. Politik gücün desteğinde sür-
dürülen kültür emperyalizmi, Batı dışı toplumların zorla ya da estetik yöntemlerle 
devşirilmesini kuramsal olarak meşru gördü. Kendine uygun yönetici ve aydın sı-
nıflar yarattı ve bunlara koşulsuz destek verdi. Batı merkezci politik ve entelektüel 
dil, geri kalmışlık başta olmak üzere tüm sorunları Batı dışı toplumların kendi 
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kültürel ontolojilerine gömülü nedenlere bağlıyordu.

Bu ahlâk dışı tablonun Batı dışı dünyada oluşturduğu tepki ve nefret, kendi-
ni uygun ideolojiler arayarak açığa vurmaya çalıştı. Milliyetçi akımlardan İslâmcı 
akımlara kadar uzanan yelpazede bu varoluşsal tepki, bir yandan kültürel aşağı-
lanmaya itiraz ederken diğer yandan da kendi ideolojik varlığını inşa etmeye ça-
lıştı. Toplumsal ve manevi temelleri açısından diğer akımlardan daha güçlü olan 
İslâmcılık, potansiyelini iyi değerlendirdi. Bunun sonucunda Batı ile hesaplaşma-
nın yanında köklere dönerek toplumu yeniden inşa etme sorumluluğunu üstlendi. 
Muhalefet yaparken daha radikal (sisteme karşı) ve liberal (insan hak ve özgür-
lükleri konusunda) bir söylem geliştiren İslâmcılar, bu süreçte Batı dünyasının 
entelektüel yapısını da tanımaya çalıştılar. Bu açılım, onların söylemlerine güç 
kazandırdı ve Batı entelektüel gücü karşısında hissedilen eziklik duygusunun da 
aşınmaya başlamasına yol açtı.

Batı’yı İslâm toplumlarını köklerinden uzaklaştırarak yabancılaştırmaya ve bir 
sömürge kültürü oluşturmaya çalışmakla suçlayan İslâmcıların önemli gündem-
lerinden biri de İslâm dünyasındaki Batıcı elitin yürüttüğü ahlâki yozlaşma politi-
kalarıydı. Bu politikaların yürütücüleri olarak niteledikleri Batıcı, sol ve milliyetçi 
siyasal rakipleri karşısında İslâmcılar, toplumun tarihsel ve ahlakî değerlerinin 
savunucusu olarak söylemsel bir avantaj elde etti.

Günümüzde sorun içerik değiştirmiş görünüyor. Çünkü ahlâk sorunu daha çok 
içe dönük bir eleştiri ışığında gündeme getirilmektedir. Modern paradigmanın 
ürünü olan bir dünyada yaşamak, bir şeyler elde etmek ve başarılı bir hayat sürmek 
daha baştan ona boyun eğmek anlamına geliyordu. Ancak dindar ve muhafazakâr 
yöneticilerin yürüttüğü politikalarla şekillenen bir toplumsallık biçiminde orta-
ya çıkan ahlâk sorunlarından kimi sorumlu tutmak gerekir? Bu durumda da yine 
Batı’yı ve modernizmi sorumlu tutmaya devam etmek pek inandırıcı görünme-
mektedir. Üstelik küreselleşme sayesinde Batı dünyasını yakından tanıma fırsatı 
bulan kesimler, ortada tek bir Batı’nın olmadığını fark ettiler. Ayrıca iş ahlâkı, bi-
reysel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi konularda Batı kurumlarına 
dair gözlemler ahlâk kavramını yeniden düşünmeye yol açtı.

Eğer yaşanan bir ahlâk ve değerler krizi ise bundan sadece politik aktörleri so-
rumlu tutmak ne derece doğru olur? Gerçekte politik aktörlerin yaptığı şey, temsil 
ettikleri kitlelerin önündeki engelleri kaldırmak ve benliğin kendisini gerçekleştir-
mek için ihtiyaç duyduğu ortam ve imkânları hazırlamaktır. Bu nedenle, “iktidar 
bozar; mutlak iktidar ise mutlak olarak bozar” argümanı kimi zaman bir özeleş-
tiri, kimi zaman da bir sosyal kader imişçesine dile getirilir. Oysa başta özgürlük 
olmak üzere buna eşlik eden güç ile tanışmak, zorunlu olarak yozlaştırıcı bir süreç 
değildir.

Engeller ortadan kalktığında ve imkânlar el verdiğinde yaşanan şey, benliğin 
dünyaya ve insan hayatında dair vaatlerinin sahiciliğinin sınanması sürecidir. Her 
düzeyde yaşanan bu sınanma ve kendini gerçekleştirme pratiği, en çok politik ak-
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törlerin ve daha çok göz önünde olanların hayatında gözlemlenir. Onların esef içe-
ren bir dille çok konuşulması da bundandır. 

Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir konu da İslâmcılık ile muhafazakârlık 
arasındaki ayrımdır. Yaşanan süreci İslâmcılığın muhafazakârlaşması olarak 
görenler açısından sorun, İslâmcı ideolojiden değil, muhafazakârlıktan kaynak-
lanmaktadır. Muhafazakârlık açısından din her şeyin teorisi değil, toplumsal ve 
tarihsel kimliğimizi oluşturan önemli kurumlarından biridir. İslâm’ı bir ideolo-
ji ve hayatın tümünü düzenleyen kapsamlı bir nizam olarak gören İslâmcılar ile 
muhafazakâr düşünce arasında zaman zaman yakınlaşma ve uzlaşma gerçekleşse 
de ideolojik ayrımı tümüyle gidermek mümkün değildir. O nedenle yaşanan tar-
tışmalarda kimin kimi hangi nedenle eleştirdiği ideolojik kimlikleri anlamaksızın 
kavranamaz. Muhafazakârların haklı göründüğü nokta, İslâmcıların İslâm’ı bir 
politikaya ve ideolojiye dönüştürerek, onun metafizik ve ahlâki gücünü bastırma-
larıdır. Bu durumda din / İslâm birleştirici ve sükûnet sağlayıcı değil, aksine ay-
rıştırıcı bir güç olarak çalışmakta ve içerdiği manevi potansiyel yıkıcı güç şeklinde 
açığa çıkmaktadır.

Toplumu ve tarihi kutsayan muhafazakârlık tutucu, pragmatik ve otoriter özel-
likleri ile belirginlik kazanmaktadır. Ahlâk ve düzen üzerine yaptıkları vurgu, bi-
reye ve bireysel özgürlük kavramına kuşkuyla bakmasına yol açmaktadır. Buna 
karşılık İslâmcılarda zaman zaman gözlemlenen ve aşırı liberalleri bile geride bı-
rakan özgürlükçü söylemler, anarşizmi ve romantik solcuları çağrıştırmaktadır. 
Kurulu düzeni ve toplumsal değerleri eleştirirken kullandıkları dilin sol literatüre 
olan benzerliği, İslâmcıların sol ideolojilerin etkisi altında oldukları izlenimini do-
ğurmuştur. Bazı muhafazakârlar, İslâmcılığa kılık değiştirmiş Marxizm gözüyle 
bakagelmişlerdir. İslâmcılığı eleştirirken kullandıkları üslûbun haşinliği, bu ide-
olojik nedenden ileri gelmektedir. İslâm’ın “devrimci bir din” olarak nitelenmesi, 
muhafazakârların İslâm anlayışı ile örtüşmemektedir. İslâmcı ideoloji açısından 
muhafazakârlık “atalar dini”nin güncel bir versiyonundan ibarettir. Üstelik adalet, 
eşitlik ve özgürlüğün yayılması ve zulmün ortadan kaldırılması, kendisini tutu-
culuk ve eskiye bağlılıkla niteleyen bir ideolojinin yerine getiremeyeceği bir iştir.  
İslâmcılar yaşanan ahlâki ve sosyal yozlaşmanın sorumlusu olarak, İslâmcıların 
muhafazakârlaşmasını göstermektedirler. Buna göre iktidar gücü ve sunduğu 
imkânlar düşünsel dönüşüme yol açmış, ardından da ahlâki yozlaşma gelmiştir.

Ahlâki yozlaşma tartışmalarının verimli olabilmesi için dünya görüşleri ara-
sındaki entelektüel tartışmaya evrilmesi gerekir. Ancak bunu geciktiren bazı ne-
denler vardır. Başta gelen neden, iktidarın İslâmcılar ve muhafazakârlar arasın-
da paylaşılmış olması ya da daha doğru bir ifadeyle iktidarın birlikte kullanılıyor 
olmasının yarattığı ittifak ve uzlaşı havasıdır. Diğer neden ise ülkede ve bölgede 
yaşanan önemli ve sert politik çatışmaların böyle bir tartışmayı ikinci plâna itme-
sidir. Ancak sular durulduğunda İslâmcılar, muhafazakârlar ve liberaller arasında 
entelektüel bir tartışma dizisinin başlaması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Ancak po-
litik ve ideolojik rollerin sık sık değiştiği esnek ve hareketli bir zeminde bu tartış-
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manın ne derece sağlıklı yapılacağı da ayrı bir problemdir. Ancak Türkiye’nin en-
telektüel ve politik olgunlaşması bakımından bu tartışma gerekli görünmektedir.

Olaya felsefi açıdan bakarsak dünyevileşme sorunundan ne kast edildiği yete-
ri kadar açıklığa kavuşturulmamıştır. Dünya algısı, dünyada sürdürülen yaşam, 
dünyaya hükmeden güçler, insan doğasından ya da toplumsallık biçimlerinden 
kaynaklanan kötülükler… Bunların hepsi bir çırpıda dünyevileşme sorunu içine 
boca edilemez. Teolojik anlamda dünya bizzat Allah tarafından olumlanan bir şey-
dir. Dünya, doğal hayat, varlıklar, kozmik düzen vs. Tanrı tarafından yaratıldıkları 
ve böyle takdir edildikleri için mükemmel olarak hayatlarını sürdürmektedirler. 
Her varlık, sahip olduğu özellikler ile yaratıcının kudretine, üstünlüğüne ve cö-
mertliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla evren ve özellikle dünya, Yaratan’ın varlı-
ğını ve kudretini gösteren delillerle (ayet) doludur. Onun küçümsenmesi, teolojik 
olarak ilâhi ve doğal düzeni aşağılamak ve Yaratıcıyı gereği gibi takdir edememek 
anlamına gelir. Diğer yandan insana ve onun kötü arzularına dönük bir eleştiri 
yapılmak isteniyorsa, açık bir dil kullanılmalıdır. Zira insan teolojik açıdan önem-
senen ve üstün olduğu ilan edilen bir varlıktır. Bununla Kur’an insanın kötü ve 
yıkıcı özelliklere sahip olduğuna da dikkat çekmiştir. İnsan, iyi ve kötü davranış-
lar sergilemeye açık ahlâki açıdan riskli bir varlıktır. Bu onu baştan kötü yapmaz. 
Tersine içindeki iyiyi güçlendirmeye dönük eğitim ve yönlendirmelerin önemini 
öne çıkarır. Zaten dinlerin gönderiliş amacı da insanı doğruya, güzele ve iyiye yön-
lendirmektir.

Dünya hayatını küçümseyen bir söylemin halk arasında ve geleneksel kültü-
rümüzde belirli bir ağırlığının olduğu bilinmektedir. Hayatı zorluklarla mücadele 
içinde geçen ve verdiklerinden daha azını aldığına inanan bir toplumsal gelenek-
te, dünya algısı çok da olumlu olmasa gerektir. Bazı Kur’an ayetlerinde de dünya 
hayatının geçiciliği, aldatıcılığı ve insanın ona olan düşkünlüğü yerilir. Ancak bü-
tüncül bir bakışla bakıldığında Kur’an’dan “dünya-karşıtı bir teoloji” çıkarmanın 
imkânsız olduğu görülür. Zira dünya insanın yaşam alanı ve imtihan mekânıdır. 
Öyle ki sonsuz hayatının nasıl olacağını ve akıbetini bu dünyada gerçekleştirdiği 
eylemler belirleyecektir. Dünya hayatının geçici ve kısa olması, onun önemini ve 
değerini azaltmaz, aksine daha kritik hâle getirir. Kur’an’ın kınadığı şey, varlığın 
bir bütün olarak görülmemesi ve yaratıcı önünde verilecek hesabın unutulmasıdır. 
Allah’ın yüceliğinin kanıtlarıyla dolu olan ve insanın sonsuz hayata geçiş yapacağı 
dünya, kınanmayı değil, daha çok ilgilenilmeyi hak etmektedir.

Dünyevileşme sorunu gerçekte dünyada yaşamayı başarabilme sorunudur. 
Bunun için de daha baştan dünyanın etik ve düşünsel olarak kabullenilmesi ve 
ideolojik bağlamda olumlanması gerekir. Kötülüklerin tanınması ve gerçek kay-
naklarına inilmesi için bu vazgeçilmezdir. Ardından dünyada erdemli ve tutarlı bir 
hayat sürmeye imkân veren bir dünya görüşü geliştirmek gelmektedir. Müslüman 
dünyanın temel sorunu, elindeki kaynaklardan ve tarihsel tecrübesinden yararla-
narak sahici ve yaşanabilir bir din anlayışı inşa etme konusunda yaşadığı entelek-
tüel isteksizlik ve yetersizliktir.
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2. Ahlâk Krizi ve Değerler Sorunu 

Ahlâk üzerine düşünmek, İslâm düşünce geleneğinde köklü temelleri bulunan 
bir gündemdir. Filozoflardan kelamcılara, fıkıhçılardan tasavvufçulara kadar 
Müslüman düşünürler konuyla ilgilenmişler ve kendi sistemleri açısından temel-
lendirmeler yapmışlardır. Denebilir ki en somut modelleri fıkıhçılar ve tasavvuf-
çular ortaya koymuşlardır. Zira onların din ve insan anlayışları, filozof ve kelamcı-
larınki gibi soyut ve spekülatif değildir. Aslında bir felsefi düşünüş olarak tasavvuf 
teorisinde, birey olarak insandan çok Tanrı merkezli bir ontoloji yatmaktadır.

Ancak uygulamalı tasavvuf (tarikat yapılanmaları) bireylerin kişisel eğitimi 
açısından somut ve uygulanabilir günlük programlar önerdiği için ahlâk konu-
sunda inisiyatifi ele geçirmiş görünmektedir. Diğer alanlarda gereken değişim ve 
yenilenme gerçekleştirilemediği için ahlâk teorileri bireyle buluşma imkânı bula-
mamıştır. Bugün için tasavvufun ahlâk teorisi içinde yaşadığımız dünya için ge-
çerli ve sahici çözümler sunduğu için değil, insanı kutsallaştırdığı, onun manevi 
deneyimine vurgu yaptığı için çekici görünmektedir. Bu ahlâk anlayışı bireyin ve 
toplumun önünden giden ve yol açan değil, tam anlamıyla bir “geri çekilme” prati-
ği önerdiği için güncel sorunlarla kognitif ve entelektüel düzeyde bir karşılaşmayı 
ertelemektedir.

Müslüman filozofların ahlâk teorisi, Aristo-Platon çizgisinde kurgulanan ve 
İslâmileştirilen bir sistemdir. Ahlâk üzerine düşünmek kendi içinde çok değerlidir 
ve bir dünya görüşüne derinlik katar. Teori olmadan pratiği anlamak ve ona bir 
yön çizmek mümkün değildir. Ancak temel referansı İslâm olan ve nasslar ekse-
ninde duyup - düşünen bir toplumsal yapıda felsefi çözüm, ne kadar dinselleşti-
rilirse dinselleştirilsin, tutarlı ve doğru oluşu bir kenara koyulursa, gereken ilgiyi 
görmeyeceği tahmin edilmelidir. Bunun yerine, nasslara açıktan atıfta bulunan, 
kolay anlaşılan düşük düzeyli modellerin daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle öğreti ile uyumlu diğer yandan da günümüz dünyasında sahici ve 
uygulanabilir bir ahlâk teorisi geliştirmek, akademisyenler kadar sivil dinî toplu-
lukların da önümüzdeki süreçte başlıca sorunu olmayı sürdüreceğe benziyor.

Değerler alanı düşünce alanından çok da bağımsız değildir. Değer olarak nite-
lenen şeylerin tanımlanmasında dünya görüşlerinin ve öğretilerin belirleyici bir 
etkisi vardır. Neyi değerli ve önemli bulduğumuz, biraz da savunduğumuz inanç 
ve düşünce biçiminin belirginleşmesi olarak gelişir. Bu nedenle ahlâk ve değer-
ler krizi olarak yaşanan sorun daha genel çerçevede, bir kimlik krizidir ve ahlâki 
olmaktan önce düşünsel ve entelektüel bir probleme işaret eder. Bir inanç ve dü-
şünce sisteminin bağlıları yaşadıkları dünyada değerlerini korumada ve hayata 
geçirmede genel bir zorluk yaşıyorlarsa bu sorunun sadece bireylerin etik zaafları-
na ve duyarsızlıklarına indirgenerek tartışılması sorunun gerçek doğasını gözden 
kaçırmanın yanında bireylere karşı da bir haksızlık olacaktır.
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3. Bâtınilik, Gnostisizm ve “Haşhaşilik” Problemi

Bir problemin entelektüel ve toplumsal camianın gündemine hangi saiklerle gel-
diği, onun tartışılma tarzını ve tartışma üslûbunu belirlemektedir. Sıcak politik 
tartışma ve rekabet sonucu gündeme gelen konular, akademik bir bakıştan çok, 
günlük duygular ışığında tartışılmaktadır.

Bu tartışma, Türkiye’de Fethullah Gülen cemaati ile hükümet arasında yaşa-
nan politik iktidarın paylaşımı ve kullanımı konusunda yaşanan adı konmamış; 
ancak gittikçe yükselen bir rekabetin sonucu olarak ortaya çıktı. Sorun, bürokrasi 
kademelerine egemen olma, dershanelerin eğitim sistemi içindeki işlevlerinin ra-
dikal bir yöntemle yeniden düzenlenmesi, bazı kritik makamlara yapılacak atama-
lar ve kadrolaşma gibi kritik konularda başlayan tartışma sonunda güç kullanımı 
ile patlak verdi. Cemaatin geri adım atmaması, hükümetin de cemaati “paralel 
devlet yapılanması” şeklinde niteleyerek politik ve hukuksal tedbirleri devreye 
sokması toplumda ve bürokraside bir gerilime yol açtı. Bunu politik olan ile apoli-
tik olanın mücadelesi olarak görmek de mümkündür. Siyasi sorumluluk taşıyan ve 
“hesap veren” politik aktör ile dünyevi ve politik anlamda “hesap verme” kaygısı 
taşımayan bir yapılanmanın devlet gücünü kullanma konusundaki tartışmalarıdır 
söz konusu olan. Aklı başında her insanın ve açık toplumdan yana olan her bireyin 
ilke gereği politik olandan yana olması beklenen bir tutumdur. Homo-politicus 
ile homo-cemaaticus arasındaki mücadele, açık politik toplum ile kapalı mistik 
toplum arasındaki tercihlerin kapışması olarak görülebilir.

Sürecin dinî hayatla ilgili yanı, cemaatin dayandığı teolojik söylemin ve ar-
gümanlarının kamuoyu önünde tartışmaya açılmasıydı. Bir anda Bâtınilik kav-
ramı öne çıktı ve tarihte adı Bâtınilik ile özdeşleşmiş olan Şii - İsmaili bir örgüt 
olan Hasan Sabbah hareketi gündemdeki yerini aldı. Hasan Sabbah bugünkü 
Afganistan ve İran topraklarında etkinlik gösteren gizemli bir örgüt kurmuş ve 
oldukça gizli tutulan örgütlenme tarzı ve suikast eylemleriyle bölgede bir korku 
ve güvensizlik havası oluşturmuştur. Selçuklu iktidarına karşı mücadele veren bu 
hareketin merkezi, ulaşılması güç, saklanma ve barınma imkânları sınırsız olan 
Alamut Kalesi idi. Burada diğer adı da fedailer olan müritleri üzerinde tam bir 
otorite kurduğu anlaşılan Hasan Sabbah’ın, Şii-gnostik öğretiye yaslandığı anla-
şılmaktadır. İmameti nübüvvetin kurumsal bir devamı olarak gören ve dinin inanç 
esaslarından biri sayan Şia’nın “masum imama tam itaat” düşüncesini politik bir 
organizasyon bağlamında etkin biçimde uygulamıştır. Örgütteki katı disiplin ve 
müritlerin canlarını feda etme pahasına eylemlere girişmeleri bu politik - teoloji-
nin bir göstergesidir. Pek çok âlim ve bürokrat haşhaşi hançeriyle can vermiştir. 
Müritlerin itaatini en üst düzeyde tutmak ve cesaretlerini arttırmak amacıyla haş-
haş içirildiği yolunda iddialar vardır. Bu nedenle örgüte haşhaşiler de denilmiştir. 
Haşhaş içen mürit bir an önce kendisine vaat edilen cennete ve yüce makamlara 
ulaşmak amacıyla aldığı emri öldürülme korkusu olmaksızın yerine getirmeye ça-
lışıyordu. Batı dillerinde suikastçı anlamına gelen “assassin” kelimesinin haşhaşi-
lerden alındığı öne sürülmektedir.
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İktidar mücadelesinin olduğu bir ortamda düşünsel iddialar da öne çıkar. 
Toplumda karşılığı olan düşünsel ve teolojik tüm sembolik sermaye araçsallaş-
tırılır. O nedenle haşhaşiler, sadece politik bir sorun değildi. Aksine öğretilerini 
gizemli ve etkili yöntemler kullanarak halk arasında yaydıklarından, entelektüel 
ve teolojik bir problemdi de. Şii - İsmaili bir hareket olan Hasan Sabbah hareketi 
Sünni Selçuklu iktidarını hem politik hem de teolojik olarak gayr-ı meşru görü-
yordu. Dönemin Sünni âlimleri bu hareket ile teolojik ve felsefi bir mücadele içine 
girmişlerdir. Bu konuda bürokratik destek de almışlardır.

Gazzâlî, yaşadığı dönemin en sıcak ve kritik sorunu olan konuyu Bâtınilik adı 
altında ele almış ve müstakil bir eserle Bâtınilik dosyasını tartışmaya açmıştır. 
Eserin adı Fedâihu’l-Bâtıniyye - Bâtınilerin Kötülükleri / İçyüzü’dür. Abbasi ha-
lifesi el-Mustazhir’in isteğiyle yazıldığı ve ona ithaf edildiği için de el-Mustazhirî 
olarak da bilinir.1 Metin, hareketin İslâm dini ve Sünni öğreti açısından içerdiği 
tehlikeleri ve toplumsal zararlarını sergilemektedir. Gazzâlî’yi gizli Bâtıni olmakla 
suçlayan bazı tutucu çevreler olmuştur. Onlar Gazzâlî’yi, Bâtınilerin düşüncelerini 
halka ifşa etmekle ve böylece onların daha da tanınır hâle gelmelerine ve düşünce-
lerini yaymalarına yardımcı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gazzâlî, kendisine yöne-
lik bu suçlamayı cevaplar ve Bâtınilerin davalarına asıl yardımcı olanların, onlara 
cevap vermede yetersiz kalan, üstelik bunu da başkalarına yasaklayan “cahil dost-
lar” olduğunu vurgular. Onun yöntemi günümüz bilimsel yönteminin temel özel-
likleri ile uyuşacak nitelikte açık rasyonel inceleme niteliği taşıdığı görülmektedir. 
Elbette Sünni bir düşünür olarak öğretisi doğrultusunda teolojik ve ideolojik tar-
tışmasını da yapmaktadır. Bâtınilerin temel iddialarını ve ikna yöntemlerini birer 
birer sıralayan Gazzâlî bunlara uzunca cevaplar vermektedir.

Gazzâlî ile birlikte Bâtınilik sorununun tarihe gömüldüğü sanılabilir. Ancak bir 
zihniyet ve dinî yöntemlere özel bir yaklaşım tarzı olarak Bâtınilik varlığını, dinî 
düşünce sistemi üzerindeki etkinliğini yitirmiş değildir. Nitekim Şia bir kenara 
bırakılacak olursa Sünni dünyada Bâtıni yaklaşım farklı düzey ve yoğunlukta kar-
şımıza çıkmaktadır. Son olarak cemaat-hükümet arasında yaşanan gerilim zaten 
var olan sorunu çok sıcak biçimde gündeme taşımıştır.

Sünni dünyada etkinlik gösteren tarikatların teolojik yapılanmalarının gizem 
öğretisinden beslendiği bilinen bir gerçektir. Keşf, ilham ve rüya gibi yöntemler 
işaret edilen topluluklarda oldukça revaçtadır. Bunun yanında nassların anlaşıl-
masında ve yorumlanmasında yaygın biçimde Bâtıni yöntem uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla Bâtınilik konulu bir tartışmanın sadece cemaatin ideolojisi ile sınırlı 
kalamayacağı, daha geniş bağlamda Sünni toplulukların teolojik sistemlerini de 
konu edinmesi gerektiği açığa çıkmaktadır. Nitekim bu duyarlılığa akademik çev-
relerde ve sivil toplumda rastlanmaktadır. Son yıllarda konuyla ilgili akademik ve 

1 Eserin Türkçe çevirisi yapılmıştır. İmam Gazzali, Bâtınîliğin İçyüzü, çev. Avni İlhan, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993.
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entelektüel çalışmaların sayısında belirgin bir artış göze çarpmaktadır.2

Yeni dinî hareketler kadar kadim geleneklere yaslanan dinî yapı ve oluşumla-
rın da bu çerçevede inceleme konusu yapılması gerekmektedir. Bu inceleme, dinî 
düşüncenin içerdiği olumsuzlukların tespit edilmesine ve daha tutarlı bir dinî dü-
şüncenin temellerinin atılmasına katkı sağlayabilir.

4. “Kur’an İslâm’ı” Tartışmaları

İslâm’ın sosyal hayatta belirginleşmesinin beraberinde getirdiği tartışma konula-
rından biri de Kur’an’ın kaynak oluşu problemidir. Tarih boyunca mezhepler ve 
dinî gruplar İslâm’ın ana kaynağı olan Kur’an’dan meşruiyet aramaya çalışmış-
lardır. Bunun sonucu olarak da teolojik ve siyasi tartışmalarda Kur’an ayetlerini 
rakiplere karşı bir istidlal kaynağı olarak kullanılmıştır. Öyle ki birbirine tümüyle 
karşıt düşünce ve inançlar Kur’an ayetlerine dayanarak savunulabilmiştir. Kelami 
tartışmalarda Kur’an delillerin elde edildiği bir referans olarak kullanılmasının ya-
nında siyasi görüşler için de aklama / aklanma zemini olarak görülmüştür. Elbette 
iman edenler açısından kendi mezheplerinin ve gruplarının yorumundan geçmiş 
bir Kur’an algısı diğerlerininki ile aynı değildi. Bununla birlikte Kur’an Allah’ın 
vahyi ve en güvenilir kaynak olarak onursal yerini hâlâ korumaktadır. Ancak pra-
tikte ondan yararlanma ve anlam çıkarma düzeyine bakıldığında tamamen farklı 
ve çatışan anlayışların elde edilmesi ve savunulması bir problem olarak varlığını 
korumaktadır.

Yorumbilim açısından, her anlama gelen bir metin aslında hiçbir anlama 
gelmemektedir. Şu hâlde grupların ve ekollerin sübjektif iddialarının ötesinde 
Kur’an’ın gerçek anlamının ne olduğu ve bu anlama nasıl ulaşılacağı sorusunun 
cevabını bulmak günümüz İslâm düşüncesinin en temel problemidir. Akademik 
düzeyde ve sivil İslâmi yapılanmalar nezdinde Kur’an’ın anlaşılması konusunda 
çabaların ve çalışmaların arttığı görülmektedir.3

Türkiye’de Kur’an mealleri üzerinden yaşanan tartışmalarda bir yükselme göze 
çarpmaktadır. Türkçe meallere dayanarak oluşturulan anlayış ve çözümlemelerin 
sağlıklı olmadığı, bunun metne uygulanan bir zorlama ve keyfîlik anlamına geldiği 
itirazları öne çıktı. Kur’an’ın bireysel ve ahlâki öğüt almak amacıyla Türkçe mela-
linden ya da Arapça aslından okunup araştırılmasının her Müslüman için bir hak, 
hatta görev olduğu; ancak başkalarını bağlayacak hükümler çıkarma düzeyindeki 
bir okumanın ciddi bir çaba olduğu ve daha derin bilgi ve donanım sahibi olmayı 

2 Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu, Kelam Anabilim Dalları 
Koordinasyon Toplantısı, Malatya, 25-27 Mayıs 2012.

3 Kur’an’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, Kuran Araştırmaları Vakfı, İstanbul 
2000; XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve “Kur’an Kelamı: Kimlik ve 
Hakikat Olarak İslâm” Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Is-
parta, 20-21 Mayıs 2011.
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gerektirdiği düşüncesi güçlendi doğal olarak.4

Kur’an metninin, indirildiği özgün dil olan Arapça ile anlaşılmasının gerekti-
ği, tarih boyunca Müslümanların Kur’an metnini anlamak ve açıklamak amacıyla 
geliştirdiği ilimleri ve bu alandaki birikimi göz önünde bulundurmanın zorunlu 
olduğu, alanda yapılacak bilimsel ve akademik çalışmalar için vazgeçilmezdir. 
Kur’an ile ilk defa karşılaşıyormuş gibi yaparak ya da ilk kez inzal ediliyormuşça-
sına kendisini Kur’an’ın doğrudan muhatabı kabul etmek, dil sorunu bir yana, an-
lamada kültür ve tarih unsurunu ortadan kaldırmaz. Kur’an’ın kullandığı teşbih, 
kinaye, mitik anlatım yöntemi, göndermede bulunduğu toplulukların ve kişilerin 
tanınması gibi önemli problemler bir çırpıda atlanamaz. Bu sadece Kur’an’ın in-
diği dönemi değil, daha eski dönemlerden bu yana gelen inançların ve kültürlerin 
de tanınmasını gerektirir.

Kur’an metninin anlaşılmasını sonsuz derecede derin ve geniş bir alandaki 
bilgilerin edinilmesi koşuluna bağlamak, ona inanan Müminlere karşı bir hak-
sızlık olur. Gönülden Kur’an’a bağlı olan ve Allah’ın şu an da geçerli bir kelam 
gönderdiğine inanan insanların taleplerini ve arzularını giderecek bir buluşmanın 
“ayarlanması” gerekir. Kur’an’ın teberrüken ve anlamadan okunması, geçmişten 
günümüze milyonlarca Müslümanın ibadet yönelimiyle gerçekleştiregeldiği bir 
uygulamadır. Bu yöntem, Müslüman kitlelerin dindarlık tecrübesinde önemli ve 
merkezî bir işlev görmektedir. Ayrıca Kur’an’ın anlama dayalı okunması sonucu 
ortaya çıkan teolojik ve ideolojik savrulmaları daha baştan önlemektedir. Nitekim 
bazı tutucu çevrelerin “Kuran Müslümanlığı diye bir sapıklık icat edildi!” şeklinde-
ki itirazları, geçmişten gelen bu eğilimin bir dışa vurumudur. Her ne kadar açıkla-
ma sadedinde, Kur’ancıların peygamberi dışladıkları, peygambersiz bir Kur’an an-
layışının Kur’an’ı reddetmek anlamına geldiği, peygamberi etkisiz hâle getirdikten 
sonra sıranın Kur’an’a geleceği düşüncesi üzerinden bir temellendirme yapılsa da, 
daha derinlerde, Kur’an’ın yeni bazı kimliklere cevaz verecek olması ihtimalinin 
yarattığı derin bir rahatsızlık duygusu hissedilmektedir. 

Bununla birlikte tarihsel süreçte oluşturulan yorum ve anlamaya dair bilgilerle 
metnin kendisinin özdeş sayılmasının içerdiği sorunlar da göz ardı edilmemelidir. 
Öncelikle her öğreti, ortaya çıktığı tarihsel koşulları aşan bir arzu ve ideale sahip-
tir. Özellikle dinsel öğretiler böyledir. Belirli bir tarihe ve etnisiteye indirgeyerek 
okumak, ancak onların Tanrısal ve aşkın özlerini inkâr etmek pahasına olabilir. 
Yahudilikte yaşanan tam olarak budur. Oysa vahiy ve dinsel öğreti, bize içinde te-
şekkül ettiği tarihsel ve toplumsal gerçekliğin ötesini gösterir. Bir vizyon sunar. Bu 
durumu ilk Müslüman nesil üzerinde açıkça görüyoruz. Sahabe nesli Kur’an’ın öğ-
retisini ve onu tebliğ eden peygamberin liderliğini kavradılar. Bu kavrayış etkin bi-
çimde ait oldukları toplumsal ve kültürel bağların gevşemesine yol açtı ve yeni bir 

4 Ömer Özsoy, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara 2004; Mustafa Öztürk, Çağdaş İslâm 
Düşüncesi ve Mealcilik, Ankara 2013; Süleyman Gezer, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre 
Kur’an, Ankara 2009.



50 / DİNÎ HAYATIMIZ

insan anlayışının temellerini attı. Tarihsel ve toplumsal bağlarından özgür kalan 
bireylerin yeni idealler ve öğretiler doğrultusunda yetiştirilmeleri mümkün olur.

Müslümanların Kur’an’ı anlama çabası bağlamında pek çok ilim dalı ortaya 
çıkmış ve bu saygın birikim ciddi bir mirasa dönüşmüş bulunmaktadır. Ancak, 
tefsir ilimlerinin sonuçta “zihinsel ve insani bir faaliyet” olduğu bilinse de bu bi-
rikimin metnin kendisi ile aynı statüde olmadığı gerçeği çoğu zaman unutulmak-
tadır. Kur’an’ı araştırma konusu olarak gören bir akademisyen açısından tarihte 
üretilen yorumlar kadar günümüz anlam arayışları ve yorumlama teknikleri de 
eşit derecede değerlidir ve metinle ilgili sorunları çözmek için birlikte kullanıla-
bilir. Oysa sade bir mümin için Kur’an iman, ibadet, ahlâk ve ilişkiler için yegâne 
kılavuzdur. Onun üzerinde çoklu yorumlara ve normalize edici üslûplara yer ve-
rilerek konuşulması en hafif ifadeyle rahatsızlık vericidir. Sade müminin Kur’an 
hakkında duymak istediği ve duymaya hazır olduğu şeyleri, akademik düzlemde 
üretilen dil ile vermek mümkün değildir.

Bununla birlikte Kur’an mealleri, tefsir etkinlikleri, İslâm düşüncesi çalışmaları 
vb. gibi açılımlar sonucu bilgi ve algı seviyesi yüksek bir kamuoyu oluşmuş bulun-
maktadır. Bazı tartışmaları halkın önünde yaparak onların imanlarını ve kafalarını 
karıştırmaktan kaçınma söylemi çok da geçerli değildir. Artan iletişim imkânları 
dinin en mahrem konularının bile kamuoyunun gündemine girmesini sağlamış-
tır. Halkı avam olarak gören ve önemli konuları “çocuklar duymasın”cı tavırla özel 
mahfillerde tutmaya çalışan yaklaşımlar geçerliliğini kaybetmek üzeredir.

Arapça indirilen Kur’an’ı anlamak için bu dili öğrenmek gerekir. Dil ile kültür 
arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Kültür, değerler, ilişkiler ve gelenekler kendi-
sini dil üzerinde temsil eder. Bu nedenle dilden söz ettiğimizde aslında belirli bir 
kültürel yapıdan konuştuğumuzu bilmemiz gerekir. Buraya kadar metin - bağlam 
ilişkisini, anlama ve yorum çabasının merkezine yerleştiren yaklaşım doğru bir 
yerden bakmaktadır. Zira ortada bir söz ya da metin varsa, onu anlamak için so-
rulacak ilk soru, muhatap kim, sorusudur. Sözü ilk dinleyenin onu doğru anlayıp 
anlamamasından bağımsız olarak düşünürsek, muhatabın tarihsel ve toplumsal 
kimliği, ona yönelik sözü ve metni anlamada ilk başvurulacak kaynaktır. Sözün 
muhatapları değiştiğinde anlam değişmese bile yeni araçlara ihtiyaç duyulacağı, 
ilk muhataplar için doğal ve kolay yolla elde edilen anlamın, sonrakiler için ciddi 
dikkat ve zihinsel bir çaba gerektireceği açıktır.

Buradaki asıl sorun anlamı evrenselleştirmenin bir süre sonra muhatabı da ev-
renselleştireceğidir. Tarihsellik - evrensellik ikilemi, Türkiye’de sosyal bilimlerde 
metodoloji tartışmaları bağlamında bilim çevrelerinin gündemine girmiş, buradan 
da entelektüel camiaya sirayet etmiştir. Hakikatin evrensel olup olmadığı, hakikat 
kurgularının dilsel inşalar olduğu, bu süreçte kültür ve ideolojilerin etkin rol oyna-
dığı, iktidar mücadelelerinin de olaya farklı bir boyut kazandırdığı gibi konuların 
da tartışmaya dahil edilmesi doğal karşılanması gereken bir gelişmedir. Konunun 
kısa zaman içinde metin - yorum ilişkileri bağlamında çağdaş İslâm düşüncesinin 
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ilgisini çekmesi de beklenen bir durumdu. Ancak tarihsellik ile ilgili düşüncele-
rin Kur’an’a uygulanmaya başlaması tepki ve rahatsızlık uyandırdı. Özellikle dinî 
hassasiyeti yüksek çevreler, konunun oryantalist hesaplarla gündeme getirildiğini 
öne sürdüler ve Kur’an’ın kutsallığını hedef aldığı iddialarıyla tarihselliği tehlikeli 
ve sapkın olarak nitelediler. Akademik yaklaşımlarla yapılan bilimsel çalışmalar 
üzerinde bir baskı oluşturdular.5

Günümüzde Kur’an ile ilgili konularda yapılan tarihselcilik çalışmaları bazı 
çevrelerce şiddetli bir şekilde dışlanmaktadır. Ancak evrenselci bakış açısının 
Kur’an metninin anlaşılmasına verdiği zarar ve çarpıtmalar nedense kısık sesle 
dillendirilmekte, bu okuma tarzının somut toplumsal örnekleri ortaya çıktığında 
da mevzii tepkiler verilmektedir.

Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna inanmanın bir sonucu, Tanrı’nın sadece be-
lirli bir zaman ve zemin ile ilgili sınırlı ve kısıtlı kelam yapma gibi hikmetsiz abes 
bir işi O’na yakıştırmamaktır. Her asırda yeniden keşfedilecek ve anlaşılacak sır-
lar barındırdığına inanmaktır. Bu kabul inananların yumuşak karnıdır. Şöyle ki: 
Herhangi bir dinsel otorite, kendi sübjektif yorumunu öne çıkararak metnin asıl 
amacının “şimdi” anlaşıldığı şeklindeki tek tipçi bir tutum geliştirecek, üstelik al-
ternatif yorumları (gerçekte onlar da kendisi gibi birer yorum olduğu hâlde) kes-
kin biçimde dışlayacaktır.

Tarih-üstü bir hakikate sahip olduğuna inanan benlik, elindeki metnin ideolo-
jisi, öğretisi ile onu taşıyan araçlar arasında bir ayırım yapma ihtiyacı duymaya-
caktır. Bunun doğurduğu sonuç, tüm tarihsel ve kültürel farklılıkları yok etmek, 
değişime kökten karşı olmak, metnin anlamını tek bir yoruma indirgemeye çalış-
maktır. “Her anlama gelen bir metin anlamsızdır” sözünün dogmatiğin dilindeki 
telaffuzu, “Kur’an’ın anlamı tevile ihtiyaç duymayacak derecede açıktır. Apaçık 
olması lafzi anlamın yeterli olduğunun delilidir” şeklinde olacaktır.

Selefî düşüncenin, yorum-aşırı yorum ekseninde kıvranan metnin sahih anla-
mına ulaşma ve onu sabitleme arzusu olarak “sonradan” ortaya çıkması anlamlı 
ve bir o kadar da ironiktir. Anlamdan uzaklaşıldığı duygusu başlangıçta ortaya 
çıkamaz. Başlangıçta olan şey hangi eylemin metne uygun olacağı tartışmasıdır. 
İslâm toplumun ilk ciddi problemi olan o meşhur “Mürtekib-i kebîre’nin durumu 
nedir?” tartışması bu bağlamda ortaya çıkmıştı. Selefî düşünce, özünde bir fikir 
olmaktan çok, bir “arzu” olarak doğdu ve kendi düşünsel araçlarını üretti. Her 
dinî gelenekte olan ve bir ölçüye kadar da makul ve doğal karşılanabilecek “öze” 
ve “köklere” dönüş söylemi, “dönüş” fikrini gerekli kılacak duygusal ve düşünsel 
savrulmalar yaşandıktan sonra kurumsallaşmıştır.

5 Bu konuda samimiyetle ve akademik bir dürüstlükle yazdıkları bilimsel metinler ve sunum-
larla düşüncelerini paylaşan Ömer Özsoy, Mustafa Öztürk gibi akademisyenlere yönelik tu-
tucu çevrelerin oluşturduğu hava, kabul edilebilir ve anlaşılabilir “eleştiri” sınırını çoktan 
geçmiştir. Asıl üzücü olan ise akademik camiada da benzer bir üslûp dönüşümünün gözlem-
lenmesidir. Oysa İslâm düşüncesinin gelişimi açısından akademik çalışmaların özgürlüğünün 
korunması, ihtiyaç duyulan özgünlüklere giden yegâne yoldur.



52 / DİNÎ HAYATIMIZ

Kur’an’ın, metin ve öğreti olarak tarihsel bilgiye bu kadar bağlı kılınması, onun 
zamanla ontolojik olarak tarih ve kültür içinde erimeye bırakılması anlamına gele-
cektir. Kur’an’ı konumlandırırken aşırı tarihselci - kültürcü bir kurgu oluşturmak, 
bizzat Kur’an’ın üstlendiği tarihi - toplumu aşma işlevini görmezden gelmek an-
lamına gelecektir. O nedenle Kur’an’ı, kullandığı araçlar açısından tarihsel ve kül-
türel unsurlar içerdiğini kabul etmek; ancak sunduğu öğreti ve idealler açısından 
tarihi - toplumu aşan bir söylem - metin olarak anlamaya çalışmak, daha uygun 
görünmektedir.

“Kur’an ilimleri” birikimine yaslanmak ve bu birikimin otoritesini abartmak, 
metnin özgünlüğünün ve ideolojik aşkınlığının (özellikle öğretisel ve ahlâki aşkın-
lık) etkisini kaybetmesine yol açabilir. Zira tarih boyunca ortaya çıkan mezhepler 
ve dinî yapılar Kur’an metninden yararlanma ve meşruiyet elde etme adına yo-
rumlar geliştirmişlerdir. Bu metnin ideolojik ve aşırı okumalar karşısında sahih 
anlam üzerinde sabitlenmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Günümüzde Kur’an çevresinde yaşanan sorunların yapı ve içerik bakımından 
tarihte yaşananlara büyük ölçüde benzediği söylenebilir. Sonu gelmeyen ve çoğu 
zaman tekfire varan keskin tartışmaların önüne geçmek ve yeni tartışmalar kar-
şısında dinî savrulmaları önlemek nasıl mümkün olabilir? Her biri eşit derecede 
teolojik haklılık iddia eden dinî grupların sahiplendiği ve hak iddia ettiği Kur’an 
metninin, Müslümanları ayrıştıran değil, ortak ilkeler çevresinde toparlayan bir 
kaynak metin olarak nasıl okunacağı çözüm bekleyen ciddi bir sorun olmaya de-
vam etmektedir.

Müslümanların bu çıkmaz karşısında ürettiği çözüm, metnin saygınlığını ko-
rumak adına onu bir ölçüde “ulaşılamaz” kılmak olmuştur. Anadolu topraklarında 
Kur’an’ın güzel işlemeli kılıflar içinde yükseklere asılması; simgesel olarak ahlâkın 
ve dinsel kimliğin onursal simgesi olarak görürken diğer taraftan onu kognitif il-
gilerin yoğun odağı olmaktan çıkarma / masun tutma arzusunu anlatmaktadır.
Kur’an’ı anlamadan okumanın ciddi anlamda eleştirildiği modernite süreci, 
Kur’an’la bireylerin hızlı biçimde buluşmasına tanıklık etmiştir. Kur’an’ın Türkçe 
meallerinin yapılması ve kısa zamanda başka meallerin piyasada çoğalması ve 
yaygınlaşması, dinsel otoritelerin dağıldığı, sorgulandığı ve yeni arayışların yük-
seldiği aynı karmaşık dönemin özelliğidir. Bir zamanlar “mealcilik” olarak nitele-
nen ve günümüzde nostalji ve biraz tebessümle karşılanan deneyim, Türkçe tercü-
melerinden yola çıkarak Kur’an’a dayalı bir kimliğin inşa edilme tarzını, sınırlarını 
ve yapısal özelliklerini incelemek açısından önemli bir örnektir. Bu sayede özgün 
dilinden bağımsız olarak Kur’an’ın sosyal, ahlâki ve entelektüel değerleri konu-
sunda bir birikim oluşmuştur.

Yine de “Kur’an’la doğrudan ve aracısız buluşma”nın bireyleri ve gurupları ne-
reye kadar savurabileceğini görmek için selefî radikalizmi beklemek gerekmiştir. 
Bir arada yaşama ve demokrasi tecrübesinin etkinliğini koruduğu bir toplumsal 
zeminde deneyimlenen mealcilik pratiğinin, olumlu tarafları bir yana bırakı-
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lacak olursa, sadece sınırlı alanda bireysel savrulmalara yol açtığı söylenebilir. 
İslâmcıların Kur’an Müslümanlığı, geleneğin eleştirisi, dinsel otoritelerin redde-
dilmesi, tasavvufun / tarikatların tasfiye edilmesi çağrıları ile neo-selefîliğe zemin 
hazırladıkları yolundaki eleştiriler, kendini toparlamış ve kaldığı yerden devam 
etmeye çalışan tutucu / gelenekçi ideolojinin bir manevrası olarak görülmektedir. 
Yeni gelenekçilik Kur’an Müslümanlığının yol açtığı sonuçlar ve özellikle selefî ra-
dikalizmin kötülükleri üzerinden kendine bir alan açma çabasındadır.

5. Selefîlik ve Dinî Radikalizm

2015 yılının en hararetli gündemi selefîlik olmuştur.6 Irak’ın, başta ABD olmak 
üzere Batılı ülkeler tarafından işgal edilmesi, bölgede ilk kalıcı krizi oluşturmuştu. 
Arap Bahar’ı ile birlikte eski yöneticilerin bir bir yıkılmaya başlaması siyasal den-
geler kadar toplumsal düzeni de sarsmıştır. Siyasal istikrarın kurulması sürecinin 
uzaması, uykudaki tarihsel gerilimlerin bir anda uyanması ve toplumsal yapıyı 
sarsmaya başlamasına neden olmuştur. Özellikle Suriye’de yaşanan sorun ince-
lenmeye değerdir. Suriye’de bir türlü bitmeyen iç savaşın yarattığı acılar çoğaldık-
ça konu mezhep çatışmalarını da içeren kapsamlı bir çerçeveye ulaştı. Şii - Nusayri 
azınlığının kurduğu ve sürdürdüğü elit iktidar Irak, Tunus, Mısır, Libya’daki Sünni 
iktidarlar gibi kolay yıkılmadı, aksine tüm gücüyle ve aldığı desteklerle ayakta kal-
dı. Her türlü sert ve zalimce tedbirle halkın sindirilmesi, kimliği Sünni olan ke-
simlerde Şii karşıtlığının yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca Irak’ın işgalinden 
en çok kazanım elde eden kesimin Şiiler olduğu bilinen bir gerçektir. Saddam’ın 
Sünni iktidarının baskısı altında yaşayan Irak Şiileri, ilk kez Batılı güçlerin işgali 
sayesinde kendilerine bir iktidar alanı oluşturdular. Kurulan hükümette Şii üyele-
rin etkin olması, alınan kararlarda Sünnilerin haklarının göz ardı edilmesi, işgalci 
güçlerin Şii unsurları daha farklı bir şekilde ve onları onore edecek tarzda mu-
hatap saymaları Sünni kesimlerin tepkisinin ve öfkesinin yükselmesi sonucunu 
doğurdu. Şiilerin kutsal saydığı pek çok tarihsel ve teolojik mekânın bulunduğu 
Irak’taki Şii toplumsal enerjinin serbest kalması, Şii dünyada özgüven yükselme-
sine yol açtı ve bölgesel stratejilerin daha geniş ölçekte uygulanmasını sağladı. 
Artık bir “Şii hilali”nden söz edilmekte ve Sünni dünyanın bu Şii yükseliş kar-
şısında tedbirsiz, sahipsiz ve savunmasız durduğu çözümlemeleri yapılmaktadır. 
Bu tablo, İslâm dünyasında Şii - Sünni mezhep gerilimini beslemektedir. Irak’ta 
ve Suriye’de oluşan gerilim, Sünni tepkinin radikalleşmesini beraberinde getirdi.

Selefîlik, İslâm düşünce geleneğinde kendini Ahmed bin Hanbel’e ve İbni 
Teymiyye’ye dayandırır. Modern selefîliğin İbni Teymiyye ile ilişkilendirilmesi ko-
lay geçilecek bir konu değildir ve incelenmeye muhtaçtır. Ancak yaşadığı dönem 
itibarıyla İbni Teymiyye’nin tam bir “çöküş düşünürü” olduğu da kabul edilmeli-
dir. Çöküş dönemi psikolojisi onun söyleminde açıkça görülür. Bir yandan acıma-

6 Selefîlik Özel Sayısı, İlâhiyat Akademi Dergisi, Gaziantep Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 
2015. Bu konuda çok sayıda makale, kitap yayımlanmış ve TV programı yapılmıştır.
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sız Moğol istilası, diğer yandan Haçlı saldırıları İslâm’ın siyasi ve sosyal varlığını 
yerle bir etmiştir. Mezhepçilik ve aşırı sufi akımlar toplumsal ve zihinsel yarılmayı 
derinleştirmiştir. Böyle bir dünyada İbni Teymiyye öze, köklere dönüşü çözüm 
olarak gördü. Ona göre dinin saf ve kesin ilkelerinden uzaklaşan Müslümanlar, 
bu hatalarının bedelini ödemektedirler. Tarihsel ve sosyal felaketler bunun bir de-
lilidir. Düşünürümüz kaleme aldığı metinlerde sapma olarak gördüğü tasavvuf, 
felsefe ve kelam ile doğrudan mücadele etmiştir. Onun dilinin ve düşüncesinin 
sertliğinin, modern selefîliğe miras aktarıldığı ve Vehhabilik üzerinden kurumsal-
laştırıldığı söylenebilir.

Modern selefîlik ile İbni Teymiyye’nin düşüncesi arasında dinsel saflık, öze 
dönüşçülük, bidatlerle mücadele, cihadın yeniden keşfedilmesi ve yükseltilmesi 
noktalarında bir benzeşme bulunabilir. Ancak İbni Teymiyye’ninki hesabı veril-
miş derinlikli bir düşüncedir. Modern selefî düşünce ise ilham aldığı düşünürlerin 
düzeyinden oldukça uzaktır.

Selefîlik, Batı kültürünü küfür olarak görmektedir. Ancak İslâm geleneğinin 
tüm etik, estetik, kültürel, sosyal ve siyasi birikimini de bidat, ilhad, irtidat ni-
telemesiyle reddetmektedir. Bu reddediş düşünsel ve teolojik eleştirinin öte-
sine geçmekte, Müslümanların binlerce yıllık ilmî ve medeni birikimini taşıyan 
kütüphanelerin ve mekânların yok edilmesine kadar varmaktadır. Tam da İbni 
Teymiyye’nin savaştığı Moğolların yaptıklarını tekrar etmektedirler. Aradaki fark 
selefî radikallerin bunu İslâm adına yapmalarıdır. Böylece onların öfkelerinden en 
çok İslâm dünyası zarar görmektedir.

Neo-Selefîlik olarak da nitelenen bu hareket, tipik yoksul ve hırçın bir kriz te-
olojisi olarak İslâm dünyasının bölünmüşlüğü karşısında şaşkın ve yaralı dinsel 
bilincin kendisi için güvenli bir dünya inşa etmek için başvurduğu bir çekilme, 
yoğunlaşma, karşı-saldırı hareketidir. Geçmişten gelen ve mezhebî kimlikler yo-
luyla günümüze aktarılan yoğun acı ve husumetlerin üzerine, günümüz küresel 
güçlerinin bölge halklarına yaşattıkları trajediler eklendiğinde ortaya tam bir kaos 
çıkmaktadır.

Ortadoğu, soğukkanlı düşünce ve siyaset üretilemeyen bölge özelliğini sürdür-
mektedir. Entelektüel güç bastırıldıkça coşku, hezeyan, isyan ve kendinden geçme 
duyguları toplumsallaşmakta ve kitleler arasında yayılmaktadır. Buna karşılık ses-
siz ve olgun çoğunluk ise kendini ifade edecek bir söylemden yoksun görünmekte-
dir. Silahlar konuştuğunda aklın susup basiretin bağlanması gibi…

Ortaçağ’a ait mezhep çatışmalarını akla uygun analizlerle aşma yeterliliğini 
gösteremeyen İslâm dünyası, modern, postmodern ve küresel dünyanın karmaşık 
problemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bir dünya görüşünden dünyayı anlamlı bir 
şekilde kurması / tanımlaması beklenir. Tarihin (özellikle kendini kuran tarihin), 
bugünün ve geleceğin süreklilik ilişkisi içinde birbirlerine bağlanması gerekir. 
Geçmişle işi bitmemiş olanlar bugünü anlamakta ve geleceği kurmakta zorlanırlar.
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Hilâfetin ve İmametin Politik - Teolojisi

IŞİD kontrol ettiği bölgede hilafet ilan etti ve halife olarak Ebubekir el-Bağdadî’yi 
seçtiklerini açıkladı. Bu sıcak gelişme, Sünni dünyayı olduğu kadar Şii bloğu da 
fiilî bir durumla karşı karşıya bırakmış görünüyor. Yeni durumu anlamaya çalış-
mak, sadece siyaset bilimini değil, ilâhiyatı da göreve çağırıyor. İslâm dünyası-
nın ve dünyanın felsefi ve teolojik analizinden kopuk siyasi - stratejik açıklamalar 
kesinlikle yetersizdir, sığdır ve bu nedenle de yanıltıcıdır. Aslında sorunların bu 
kadar birbiri üzerine yığılmasının en büyük nedeni, İslâm dünyasının asırlardır 
ihmal ettiği yenilenme / tecdit ve bundan sonra gelmesi gereken dinî aydınlanma-
nın gerçekleştirilememesidir.

Geleneksel ve çağdaş İslâm siyaset algısında hilafet ne anlama gelir? Bu soru-
ya cevap vermek için, klâsik hilafet teorisinin fıkhi ve kelami yönlerini anlamak 
gerekir. Sünni siyaset literatüründe yönetici ve devlet başkanı halife olarak anılır. 
İmamet daha çok Şia tarafından sahiplenilir ve özel bir anlamda kullanılır. İslâm 
siyaset tarihi pratik bağlamda “hilafet versus imamet” şeklinde formüle edilebilir 
ve mezheplerin teolojik görüşleri de bu formülün dinsel alandaki yansımalarıdır. 
İdeal anlamda yönetim imamet (de juro), fiilî ve pratik yönetim hilafet (de facto) 
algıları tanım düzeyinde ayrışır. Sünni siyaset tarzı baskın biçimde pratik, prag-
matik; Şii siyaset algısı ise ütopik karakter taşır. İlki (Sünnilik) konformist, diğeri 
(Şia) trajik teo-politika içinde dünyayı algılar.

Halife kelimesi, Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili olarak kullanılan siyasi 
olmaktan çok, ontolojik ve ahlâki bir kavramdır. İnsanın yeryüzünde halife oldu-
ğu, bazı peygamberlerin ve kavimlerin yeryüzünde halife olarak seçildiği anlatılır. 
Üstünlük, yetenek, özgürlük ve sorumluluk vurgulanır. Yaygın bir yanlış kullanım 
olan “Allah’ın halifesi” ifadesi Kur’an’da geçmez. İslâm kelamcıları, insana niçin 
Allah’ın halifesi denilemeyeceğini dilsel ve teolojik delilerle açıklamışlardır. Bu ve 
“Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” gibi tehlikeli deyimleri Abbasi yöneticileri kullan-
mışlardır. Paradoksal biçimde halifenin gücü azalırken onu tanımlayan payeler 
fetişleştirilmiştir.

Siyasi liderlik anlamında hilafet kavramı Hz. Ebu Bekir için peygamberin ha-
lifesi anlamında kullanıldı ve yaygınlaştı. İslâm siyasi geleneğinde yönetici için 
halife yanında imam, sultan, emiru’l-müminin sıfatları da kullanılmıştır. Halife 
sıfatıyla Ebubekir, Hz. Peygamberin liderliğinin hangi yönünü üstlenmiştir, so-
rusu siyaset tartışmalarında temel önem taşır. Peygamberin deneyiminde dinî / 
teolojik liderlik ile siyasi liderlik içkindi. O, son peygamber olduğuna göre ondan 
sonra hiçbir yönetici dinsel liderlik iddiasında bulunamayacaktır. Geriye siyasi 
ve dünyevi liderlik kalmaktadır. O nedenle halife peygamberin liderliğinin dinsel 
değil, siyasal boyutunu üstlenmiştir. Sünni siyaset anlayışı hilafete bu pragmatik 
yönüyle bakar.

Klâsik Sünni siyaset teorisi ilk olarak iktidarın gerekliliği (vucûbu’l-imâmet) 
konusuyla başlar. İnsanların bir yöneticiye niçin ihtiyaç duydukları öncelikle akli 
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ve tecrübi delillerle açıklanır. Ardından dinsel delillerle teyit edilir. Sünni kelam-
cıların, yöneticinin gerekliliğini akli ve tecrübi delillere dayandırmaları, Şia’nın 
imameti bir inanç ilkesi olarak görmesinden dolayıdır. Bununla birlikte dinsel 
dayanakları ihmal etmezler. Ancak bir ilke olarak Sünni hilafet teorisinde siyasi 
yöneticilik; Şii imamet teorisinde ise dini - siyasi rehberlik algısı baskındır. Şia, 
imameti nübüvvetin bir devamı olarak görür ve ona özel bir dinsel anlam verir. 
Şii dünyada dinî önderlerin kitleler üzerindeki karizmatik ve çok yönlü etkileri, 
Şii imamet teorisinin sonucudur. Sünni sistemde hilafet içtihadi, Şia’da ise usuli 
(dinin aslına ve itikada ait) bir konudur.

İmametin / hilâfetin şartları (şurûtu’l-imâmet) bölümünde, yöneticide bulun-
ması gereken özellikler ele alınır. Halife; Müslüman, erkek, adil, ilim sahibi, din-
dar ve faziletli, Kureyş kabilesine mensup biri olmalıdır. Sünni teoride yönetici 
vizyonu zamanla değişim göstermiş, dindar ve adil olma şartı gevşetilmiş, güçlü 
kimselerin yöneticiliği tecviz edilmiştir. “İmam, zalim de olsa ona itaat edilir” il-
kesi Sünni siyasal kültürün bir refleksi olmuştur. Sünni siyaset teorisi gerçek bir 
teori olmaktan öte, var olan fiilî durumu meşrulaştırma çabasıdır. İçerdiği ahlakî 
söylem nasihat niteliğindedir. Ve hukuksal bir yaptırımdan yoksundur. Nitekim 
çarpık ve karşıt tarihsel - politik durumlar teoriyi zorlamış ve ahlâki ilkeler paran-
teze alınmıştır. Kendi ilkelerini ihlal etmek zorunda kalmıştır. Örneğin aynı anda 
iki imamın olamayacağı ilkesi kurulan İslâm devletçikleri pratiği karşısında yu-
muşatılmış ve klâsik halife seçme yöntemlerinden olmayan darbeyle başa geçme 
(kahr, cebr ve istila yoluyla emirlik) meşru sayılmıştır.

İlk dört halifenin yanı sıra sonraki saltanat dönemlerini de veri alan Sünni te-
orisyenler, yönetici olmak için şu yolları saymışlardır: 1. İcmâ, 2. Şura, 3. Tayin ve 
atanma, 4. Aday gösterilme, 5. Hukuksal olarak çözme ve bağlama yetkisine sahip 
bir kurulun (Ehlu’l-hall ve’l-akd) kararı...

Tüm bu yöntemler, İslâm tarihinde uygulanmıştır. Yaşanan tarihin bir onay-
lanması niteliğiyle Sünni anlayış bunları teorisine yansıtmıştır. Pratik ve pragma-
tik gelişmeler teoride revizyonu zorlamıştır. Abbasilerin son dönemlerinde ortaya 
çıkan Sünni devletler teoriyi zora sokmuştur. Zorla ve kılıç gücüyle iktidarı ele 
geçiren komutanlar çıkmıştır. Yasadışı sayıldığında daha büyük zorluklara yol 
açacağı mülahazasıyla bu fiilî durum da teorize edilmiştir. Sonraki dönem siya-
set fıkhında “kahr, cebr ve istila yoluyla imamet / sultanlık” da meşru sayılmıştır. 
Bu, siyasal kültürümüz açısından çok kritik bir noktadır. Darbeci ve elitist arzu-
ları besleyen bu totaliter özellik; güç, yetki ve imkân algıladığında açığa çıkma 
eğilimindedir. Oysa İslâm’ın ilkelerinden ve Hz. Peygamberin uygulamalarından 
hareket ederek özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğü ekseninde bir sosyal teori 
geliştirmek mümkündür.

Ancak gereken özeleştiri yapılmadığı için ve günümüz koşullarında bu daha 
da zorlaştığından Sünni paradigma, tarihsel - politik bir tıkanma ile karşı karşı-
yadır. İçeriden samimi ve çözüme dönük eleştirileri zındıklık ve sapıklık olarak 
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gören tutucu çevreler, koruduklarını iddia ettikleri şeye en büyük zararı kendileri 
vermektedirler. Ne yaptığını daha iyi bilen, daha örgütlü ve organize Şia karşısın-
da böylesine gelenekçi ve sert tutumlarla nereye kadar Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
savunusu yapılabilir? Batı işgaline, darbelere ve Şii yayılmacılığına karşı Sünni 
dünyanın üretebileceği yegâne yanıt selefî radikalizm olmamalıdır.

Mezhepçi - hizipçi akla ve onun arzularına uygun hareket etmesi, Türkiye’nin 
teolojik ve politik birikimini harcaması anlamına gelecektir. Sakin, toparlayı-
cı, kuşatıcı ve çoğulcu bir yerden bakmak gerekir ve o yer mezhepçilik değildir. 
Özgürlüklerden yana, birey haklarına saygılı, çoğulcu, farklılıkları saygı, anlayış ve 
merhametle karşılayan bir siyasi ve teolojik dile ihtiyaç duyulmaktadır. Fanatizm 
oyununu bizden çok daha iyi oynayanların kışkırtmaları bir ayartmadan ibaret-
tir. Batı’nın, çok iyi bir gelişme ve açılım ivmesi yakalamış Türkiye’yi sözüm ona 
“bölgenin hamisi” söylemiyle kışkırtarak tüketmesi, daha önce de denenmiş bir 
stratejidir.

Sahip olduğumuz zenginliği değerlendirmek, sadece İslâmcı dindar ve 
muhafazakârların deneyimleriyle sınırlı değildir. Liberaller, solcular, Alevi aydın-
ları, milliyetçiler, Kürt siyasetçiler... kısacası bu ülkede politik bir duruşa ve söy-
leme sahip her kesimden insanın bir araya gelerek konuşmalarının sağlanması ve 
çözüm üretmek için ortak akıl oluşturmaları zorunludur. Selefî radikalizmin sa-
dece İslâmcıların ya da Sünnilerin sorunu olmadığını; liberallerin, Kemalistlerin, 
Alevilerin, azınlıkların da hayati bir problemi olduğunu söylemeye gerek yoktur. Bu 
sorun üzerinden yakalanan bir politik ve kültürel aydınlanma, geleceğimize ışık tu-
tabilir. Seküler ya da dinsel otoriter modellerle baş etmek, çoğulculuğa değer veren 
ve onu etkin biçimde kullanan bir sosyal teorinin işletilmesiyle mümkündür.

6. Din, Şiddet ve İslamofobi 

İslâm dininin şiddet ve terör ile ilişkisi son yıllarda en çok konuşulan konulardan 
biri hâline gelmiştir.7 Gerek Ortadoğu’da yaşanan mezhep eksenli çatışmalar ve 
gerekse Batı’da sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen kanlı saldırılar, İslâm’ın 
şiddete eğilimli bir din olduğu görüntüsünü vermiştir.

Tarihte ve günümüzde toplumlar, kültürler ve inançlar arasında rekabet eksik 
olmamıştır. Dışarıdan ve soğukkanlı bakmayı başaran bir göz için, düşmanlıkların 
gerçek nedeni çoğu zaman inançlar ve ideolojiler değildir. İktidar mücadeleleri, 
toplumsal bunalımlar ve yaşanan tarihsel problemler, inançların ve ideolojilerin 
araçsallaştırıldığı bir ortam yaratmakta ve şiddet kolaylıkla meşrulaştırılabil-
mektedir. Şu hâlde şiddetin ve düşmanlıkların aranması gereken gerçek adres, 
somut tarihsel ve politik süreçlerdir. İslâm açısından düşünüldüğünde, “şiddetin 
İslâmileşmesi” sorunuyla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

7 Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi, Rize, 23-25 Ekim 2015.
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Bu bakış açısı İslamofobi tartışmalarına din ve ideoloji üzeri bakmayı gerekti-
ren bir perspektif kazandırır. Bu durumda İslâm savaşçı bir din midir? Batılı de-
ğerlerle İslâm arasında temelden bir uyuşmazlık mı vardır, gibi sorular anlamını 
yitirmektedir. Zira ortada bir çatışma vardır ve bu çatışma İslâm’ın nasıl tanım-
landığından bağımsız olarak işlemektedir. İslâm dünyasından İslâm’ın şiddet ve 
savaş dini olmadığı, kadına en yüksek değeri verdiği, ötekine karşı hoşgörülü ve 
kabullenici olduğu vs. türünden apolojik söylem üreten çevrelerin bu tutumları, 
“içeriden” bakıldığında hiç de inandırıcı görünmemektedir.

Dinler, kültürler ve medeniyetler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği 
konusu günümüzde yoğun biçimde tartışılmaktadır. Küresel ve bölgesel düzeyde 
ilişkilerin ve etkileşimlerin artması, benzerlikler kadar farklılıkları da tahrik ve 
teşvik etmektedir. Küreselleşme süreci, yaşam biçimlerini birbirlerine yaklaştır-
masının yanında aralarındaki rekabet ve çatışmaları da körüklemektedir. Yaşanan 
süreç fırsatlar yanında riskleri de içermektedir. Kısaca günümüz devletleri, moda 
tabiriyle “yönetilmesi gereken” karmaşık bir durumla karşıya bulunmaktadırlar.

Kimlik politikaları, toplumsal değerleri vurgulama ihtiyacı ve sosyo-ekonomik 
sorunları çözme hedefleri Batılı toplumlarda ötekileştirme, buna bağlı olarak asi-
milasyon politikalarının yeniden ele alınmasına yol açtı. Batılı toplumlar, kendi 
içinde yaşadığı sorunları çözmek için gereken motivasyonu bir “öteki” yaratarak 
elde etmeyi amaçlamaktadır. Öteki ne kadar tehlikeli ve yakın ise toplumsal teyak-
kuz hâli o denli yüksek olacak ve plânlanan adımlar için de sağlam bir meşruiyet 
sağlanmış olacaktır. İslamofobi, Batı dünyasının değerlerini yeniden vurgulamak 
ve saf Batılı kimliğini yeniden inşa etmek için uyguladığı bir kimlik politikasıdır.

Diğer önemli bir neden de İslâm dünyasından Batılı ülkelere yönelik göçtür. 
Müslüman göçmenler gittikleri ülkelerde sayısı ve sosyal etkinliği gittikçe artan bir 
toplumsal kesimin oluşmasına yol açmıştır. Bu durum, İslâm’ın bir yaşam biçimi 
ve temel ilkeleri açısından Batılı değerlerle ne derece uyuştuğu tartışmalarını ateş-
lemiştir. Burada da Avrupa-merkezcilik ağır basmakta, Batı, bir kez daha çarpıtıl-
mış bir İslâm algısı üzerinden Doğu’yu nesneleştirmektedir. Yeni sömürgeci dilin 
temel argümanı klâsik sömürge mantığından çok da uzak değildir: Batı ve Batılı 
değerler insanlığın ürettiği en yüksek değerlerdir. Bu nedenle başta Müslümanlar 
olmak üzere Batı dışı toplumların yapması beklenen temel görev, Batılı değerlere 
uyum sağlamaya çalışmaktır!

İslamofobi, yaşanan olaylar ve eldeki veriler ışığında düşünüldüğünde anlık, 
dönemsel bir problem, bir yanlış anlama / anlatma olayı olarak görülemez. Olaya 
daha derin, bilinçli ve stratejik bakan ve sorunu zenginleştirerek ve derinleştire-
rek onu İslamofobizm’e dönüştürmeyi amaçlayan kesimler vardır. Sanıldığının 
ötesinde bunlar sadece aşırı dinci fanatikler değil, aksine “ne yaptığını iyi bilen” 
akıllı kimselerdir. Medyada çok izlenen ya da okunan gazeteciler, sanatçılar, aka-
demisyenler, politikacılar, stratejistler vs. bu bilinçli kesimi oluşturmaktadırlar. 
Huntingtanizm Batı’da eğitimli ve zengin çevrelerin bir düşünce biçimi hâline 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 59

gelmiştir. Bunlara rağmen İslamofobi ile mücadelede ne kadar ileri gidilebileceği 
önemli bir soru olarak önümüzde durmaktadır.

Diğer önemli bir konu da Huntingtanizm’i hararetle tartışan Müslüman ka-
muoyunun, Batı’nın bu projeden vazgeçmese bile onun yerine daha etkin başka 
bir projeyi yürürlüğe koyduğunu fark edememesidir. Batı İslâm dünyası ile ilgili 
ilişkilerinde medeniyetler arası çatışma projesinden daha işlevsel ve kendine daha 
az zararı dokunan bir politika uyguluyor. Bu mezhepler ve dinsel kimlikler arası 
çatışmadır ve İslâm dünyasının sahip olduğu enerjiyi kendine karşı kullanması 
anlamında oldukça etik ve insanlık dışı bir politikadır. Bazı Müslümanların bu 
tarz çatışmalara dünden hazır ve istekli olduğu gerçeği bir yana, eğer evrensel de-
ğerler varsa ve bu İslâm dünyası için de geçerli ise Batı dünyasının, Müslümanlara 
karşı bu tehlikeli ve ahlâk dışı oyunu oynamaktan vazgeçmesi gerekmektedir.

Batı’nın Devşirme Siyaseti 

İslamofobi, politik bir söylem olarak kültürel kimlikleri vurgulamak ve gerekçe-
lendirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle Batı dünyasının politik ve kültürel 
otoritelerin kendi dışlarındaki dünyayı tanımlayıp ötekileştirdiği yeni bir propa-
ganda dilidir. Bu dil kamuoyu tarafından da paylaşılmaya başlamıştır ki bu süreç 
tehlikeli sosyal gelişmelere yol açabilir. Aslında burada yeni olan şey, söylemin 
tedavüle sunuluş tarzından başka bir şey değildir. Batı-merkezcilik paradigması 
Batı dışındaki dünyayı barbar, az gelişmiş, otoriter, kadın karşıtı vs. olarak gör-
müş ve göstermiştir. Buna karşılık asıl konuşulması gereken konuların başında 
gelen Batı sömürgeciliğinin dünyanın geri kalanı üzerinde yarattığı sorunlar, yok-
sunluklar, yoksulluklar da ustaca örtülmektedir.

Batı’da ortaya çıkan imparatorluğun ve yeni dünya düzeninin efendileri açı-
sından İslâm, sadece muhalif bir değerler yumağı olması bakımından değil po-
litik, kültürel ve ekonomik açıdan da en güçlü tehdit potansiyeli taşımaktadır. 
Irak ya da Afganistan Savaşı sırasında “ağızlardan kaçıveren” yeni Haçlı Seferi, 
kötülüğe karşı iyinin savaşı gibi teolojik nitelemeler, bazı çevrelerin gündeminde 
İslâm’ın nasıl yer aldığı konusunda yeterli ipuçlarını sunmaktadır. Bu çerçevede 
İslamofobi söylemi ılımlı düşünen ve fanatizmden uzak pek çok Müslüman politi-
kacı ve entelektüeli evcilleştirme ve angaje etme yöntemi olarak kullanılıyor. “Biz 
terörist değiliz, Batılı değerlerle hiçbir sorunumuz yoktur” tutumuna mahkûm 
edilmektedir. “Terörist olmadığını bana kanıtla!”8, söylemi kullanılmakta, işin içi-
ne yaşam biçimlerin dahil edilmesi ve değerlerin de provoke edilmesiyle birlikte 
“Bana zararsız olduğunu göster!” ve daha ileri bir aşamada “Benim değerlerimle 
tam bir uyum içinde olmalısın!” stratejisi izleniyor.

8 Terörün ve şiddetin bir dini ve inancı olmadığı mesajını vurgulamayan çalışmalara, “Benim 
Adım Khan (My Name is Khan)” adlı 2010 yılında gösterime giren film örnek gösterilebilir. 
Başrolde Shahrukh Khan’ın oynadığı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Karan Johar üst-
lenmiştir.
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Ne yapılırsa yapılsın tam bir entegrasyon ve kültürel devşirmenin sağlanama-
yacağı bilinen bir gerçektir. Yine de Avrupa merkezci bir Doğu - Batı karşıtlığı 
söyleminin canlı tutulması, Müslüman dünya ve Batı kamuoyunda farklı politik - 
psikolojiler yaratma stratejisinin bir ürünüdür. İslamofobi, yeni dünya düzeninin 
efendilerine problem çıkaracak muhalif unsurları tasfiye eden ve aşırılıkları tör-
püleyen bir zımpara işlevi görmektedir. İslâm dünyası boyun eğdiğinde ise geriye 
ciddiye alınmaya değer hiçbir engel kalmayacaktır.

İslamofobi’nin İslâmileşmesi

İslamofobi’yi temelde bir dine (İslâm) ve onun inananlarına yönelik ölçüsüz ön-
yargı olarak ele aldığımızda bir nefret suçu ile karşı karşıya olduğumuzu biliriz. Ve 
nefret suçu işleyenlere nasıl yaklaşılması gerekiyorsa o prosedürü izlemeye çalışı-
rız. Ancak bir dine, inanca ya da düşünceye yönelik korku ve nefretin salt düşünsel 
ya da teolojik nedenlerle ortaya çıkmadığı, tarihsel ve toplumsal nedenlerin başını 
çektiği bir çatışmanın kültürel – entelektüel - politik bir dille ifade edilmesi sonu-
cu böylesi bir görüntünün oluştuğu seçeneği üzerinde önemle durulmalıdır. Tarih 
boyunca insanlar hayata dair beklentileri, amaçları ve özlemlerini olduğu kadar 
korku, nefret ve düşmanlıklarını da inanç ve düşünce biçimleriyle ifade etmişler 
ya da bunları birer temsil sistemi olarak kullanmışlardır.

Dinsel ve teolojik dönemlerde gerçekleri metafizik simge ve sembollerin ar-
kasına saklamak için oldukça zengin bir malzeme çeşitliliği vardı. Maneviyattan 
uzak en dünyevi ve kaba duygu ve düşünceler, dinsel otoriteler tarafından teolo-
jik gerekçelerle yüksek anlam ve amaçlara bağlanabiliyordu. İnsanın bu teolojik 
kuşatmayı yarıp gerçeklere gözünü açması aslâ kolay olmamıştır, olmamaktadır. 
Batı’da süreç, metafiziğin düşünceden, sanattan ve gündelik hayattan dışlanması 
ya da olabildiğince sınırlandırılması şeklinde ilerledi.

İslamofobinin İslâmileşmesi kavramını, İslâm karşıtlığı düşüncesinin İslâm 
dünyasından da karşılığı olduğunu anlatmak için kullandım. İlk olarak bunun açık 
örneğini, modernleşme sürecinde ortaya çıkan Batıcı elit üzerinde görmek müm-
kündür. İslâm dünyasındaki yönetici elit, Batı ile politik, kültürel ve romantik iliş-
kilerini güçlendirmek ve kendi değerleri üzerinden toplumlarını dönüştürmek için 
çalıştılar. Aslında tam da bir sınıf ideolojisi olarak kurguladıkları kendilerine özgü 
aydınlanmacı ideolojileri, açık ya da örtük olarak İslâm karşıtlığı içermekteydi. 
Bazı örneklerinde açıkça İslâm’ın ve Müslümanların değerleri aşağılanırken bazı-
larında ise daha ılımlı bir söylem öne çıkmış ve “gerçek İslâm”a ulaşma adına var 
olan İslâmi kurum ve gelenekler tasfiye edilmeye çalışılmıştır.

Batıcı elitin İslâm dünyasından egemenliği uzun sürmedi. Gerçekten de kısa 
sayılacak bir süreçte İslâm sosyolojik olarak tekrar geri döndü. Ancak bu geri 
dönüşün içerdiği pek çok problem vardı. Ve Batıcı elitin baskısı altında hissedil-
meyen bu problemler, Müslüman kimliğinin öne çıkması ile birlikte gün yüzüne 
çıktı. İslâm’ın tekrar yükselişe geçmesi olgusu, beraberinde her dinde olduğu gibi, 
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İslâm’ın teolojik hakikatini temsil etme iddiasındaki mezheplerin de sahne alma-
sına yol açmıştır.

Dinsel yükselişi sadece belirli bir metafiziğin parlaması olarak görmek hatalı 
bir okuma olur. Gözlerimizi kamaştıran şey, hakikatin ışığı olmayabilir, aksine o 
hakikati sahiplenme mücadelesi veren dogmatiklerin keskin kılıçlarından yansı-
yan parlamaların olması ihtimali daha yüksektir. Yaklaşan ve bizi kuşatan şeyin, 
bizzat hakikat değil de onu parçalanmış / parçacı yoğun söylemleri olduğunu fark 
etmek önemlidir.

İslâm’ın henüz doğma aşamasında kendini politik ayrışmaların kucağından 
bulduğu bir gerçektir. İlk Müslüman nesil arasında yaşanan politik ayrışmalar 
daha sonra İslâm toplumunun tarihsel ve toplumsal değişimine bağlı olarak dinsel 
- teolojik söylemlerde ifadesini buldu, mezhebî kimliklerin sistematize olmasıyla 
da süreç tamamlandı. Sonraki Müslüman kuşakların temel problemi ise ataları 
tarafından tanımlanmış bu kimliklerin doğurduğu politik ve teolojik ayrışmalarla 
baş etmek olmuştur. Günümüzde de aynı sorunun yaşandığını söylemek müm-
kündür.

Batıcı seküler elitin politik ve kültürel baskısı altında yaşayan İslâmcı kesim-
ler, İslâm’ı ortak değerler bağlamında ve mezhepler üstü bir kavrayışla anlama 
ve anlatma eğilimi içinde oldular. Yönetici elitin tahakkümü çözülüp toplumsal 
etkileri dağıldıkça Müslüman kimliğiyle siyaset yapanların gücü ve inisiyatifi arttı. 
Demokrasi, zaten toplumsal tabanı güçlü olan İslâmcıların gücüne güç kattı.

Mezhepsel ve dinsel kimlikler arasındaki çatışma ve rekabeti yönetecek bir di-
lin gelenekten üretilememesi, dinsel grupların bencil ve ısrarlı taleplerinin kontrol 
edilmesi ihtiyacını gündeme taşıdı. Müslümanın Müslüman ile politik ya da eko-
nomik nedenlerle çatışabileceği gerçeğine ideolojik ve duygusal olarak hazır olma-
yan İslâmcılar, bu karmaşayı çözecek bir açıklama arayışı içine girdiler. Küresel 
ve bölgesel gelişmeler, İslâm dünyasının bazı bölgelerinin Batılı devletlerin fiilî 
işgali altında tutulması dinsel radikalizmin canlanmasına ve yayılmasına yol aç-
maktadır.

Radikal gurupların sadece Batı ile değil, ters düştükleri yönetimlerle de sıcak 
çatışmayı tercih etmeleri, mezhep sorununu bir anda politik bir sorun olarak gün-
deme taşımıştır. Dinsel - teolojik motivasyonla hareket eden grupların sergiledik-
leri saldırganlık ve uzlaşma bilmeyen sertlikleri, dinsel kimliğin yıkıcı yönleriyle 
tanışmamızı sağladı. Bu durum, İslâm’dan olmasa da İslâm’ın belirli yorumların-
dan korkan bir duyarlılığın gelişmesini beraberinde getirmiştir. İslâm’ın şiddet 
içeren yorumu ve bunu davranışa dönüştüren grupların varlığı, bizzat İslâm dün-
yası için bir tehdit ve tehlike olarak algılanmaya başlamıştır. Duygusal - düşünsel 
bir dönüşüm yaşanmakta ve Müslümanlar sadece Batı’dan değil, artık İslâm’ın 
aşırı yorumlarından da korkmakta ve onların önlenmesi gerektiğini düşünmek-
tedir. İslamofobinin İslâmileşmesi süreci bu tarz bir tabloda daha açık biçimde 
okunmaktadır.
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Batı’nın Sorumluluğu

Batı’nın İslâm dünyasında açık fikirli, soğukkanlı ve demokrat düşünceler taşıyan 
kesimleri dışlayarak, şiddet yanlısı radikal gurupları destekleme politikalarına son 
vermesi gerekir. Cezayir’de, Bağdat’ta, Şam’da, Kahire’de vb. dünyası yıkılmış, bü-
yük acılar yaşamış, umutsuz ve öfkeli insanların şiddet üretmesi ve bu şiddetin sa-
dece İslâm dünyasına sınırlı kalmayarak Batı’yı da vurması kaçınılmazdır. Irak’ta, 
Suriye’de, Afrika’da yaşayan mutsuz bir gencin trajedisi, Paris, Londra, Madrid 
gibi şehirlerin de sorunudur artık. Küreselleşme Batı’nın Doğu’ya yönelik açılması 
olduğu kadar Doğu’nun da Batı’ya açılması süreci olarak işlemektedir.

İslâm dünyasını yok etmek ya da istikrarsızlaştırmak yerine, onunla dürüstçe 
ilişkiler kurmak ve ortak değerler yaratmaya çalışmak Batı’nın kendi değerlerine 
de en uyumlu çözümdür. Zira İslamofobi eşliğinde izlenen tehlikeli politikalar sa-
dece İslâm dünyasına değil, belki daha çok kırılgan olan Batı’ya zarar verecektir. 
İslâm’ın hem metafizik, hem de -doğru ya da yanlış, sert ya da yumuşak- bir politik 
kimlik bahşettiğini, bunun da Müslümanlara kendilerine yönelik saldırılar karşı-
sında direnme gücü sağladığını unutmamak gerekir. İslâm dünyası ile ilişiklerini 
sadece çatışma kavramı üzerine kuranların hesaplarını tekrar gözden geçirmeleri 
gerekir. Kısaca çatışmadan beslenen kimlikler sadece Batı’da değil, İslâm dünya-
sında da vardır. Her iki medeniyet tasavvurunun çatışmacı taraflarını değil, ilişki 
ve uzlaşıya açık taraflarını öne çıkarması dünya için ortak bir kazanım olacaktır.

İslâm Dünyasının Sorumluluğu

Küresel güçlerin İslâm dünyası üzerinde yürüttükleri ayrıştırıcı politikaların ya-
rattığı politik-psikolojinin etkisi ağırdır ve kolaylıkla da giderilemez. İslamofobi 
ile mücadeleyi yanlış tanımlayan ve İslâm’ı şiddetten ve terörden tenzih etme 
gayreti içine girerek aşırı apolojik bir söyleme savrulan kesimlerin, Batı’nın işgal 
ve sömürüsünü göz ardı etmeleri ve sadece “İslâm’ı yanlış tanıtan ve uygulayan 
şiddet yanlısı gruplar”a dikkat çekmeleri Müslümanları yaralamaktadır. Bu tarz 
çarpık okumalar ve sahte çözümler, sahiplerini daha korunaklı kılsa da çözüm ko-
nusunda hiçbir şey söylememektedir.

İslâm dünyası için gerçek bir çözüm, kendisine dayatılan politik-psikolojiye 
boyun eğmemekten geçmektedir. Bunu ancak sağlam bir dünya görüşü ve sosyal 
teori geliştirerek yapabilir. Kendi içindeki ekonomik ve sosyal sorunları çözmek 
için kendi kültürel mirasının dürüst bir değerlendirmesini yapması ve açık toplum 
şartlarına riayet etmesi gerekir. Ortaçağ İslâm dünyasının siyasi ve dinsel şart-
larında üretilmiş mezhepçi anlayışları ve sekter söylemleri olabildiğince gözden 
geçirmesi, bu farklılıkları bir birikim sayarak bunların toplumsal yapıyı parçala-
masına ya da felç etmesine izin vermemesi için kuşatıcı ve kapsayıcı bir dil üret-
mesi zorunludur.

Bu arada Batı ve küresel dünya ile ilişkileri hukuk, insan hakları, özgürlük ve 
egemenlik haklarına saygı çerçevesinde yürütmesi, Batı’nın İslâm dünyasına uy-
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guladığı ötekileştirme benzeri politikaların etkisinden uzak rasyonel ilişkiler kur-
ması en uygun yol görünmektedir.

7. Mezheplere Nasıl Bakmalıyız?

Selefîliğin İslâm dünyasında yükselişi, diğer pek çok konuyu olduğu gibi mez-
hepler konusunu da yeniden düşünmemizi sağladı. Modernizmin entelektüel ve 
politik etkisi ve İslâm dünyasının tıkanmışlığı karşısında Müslümanlar arasında 
çöküşün nedenleri üzerinde düşünme çabaları artmıştı. İslâm’ın mesajının unu-
tulduğu, taklitçi ve mezhepçi zihniyetin Müslümanları tuttuğu ve geri bıraktığı yo-
lunda eleştiriler dile getirilmişti. Osmanlı’nın çöküş ve dağılma sürecinde aydın-
lar ve yöneticiler arasında gelişen İslâmcılık düşüncesi Batı’ya karşı olduğu kadar 
Müslümanların geleneksel yapılarına karşı da eleştirileri içermekteydi. Bu çerçe-
vede mezheplere ve mezhepçiliğe karşı ciddi bir karşı çıkış göze çarpmaktadır.

Tevhid dini olan ve Müslümanların kardeşliğini emreden İslâm’ın özgün 
mesajları unutulmuş, bunun yerine mezheplerin düşmanlık, bağnazlık ve taas-
sup yüklü zihniyetleri öne çıkarılmıştı. İslâm’ın mezhepleri değil, dini yücelttiği 
tezinden hareket eden İslâmcılar ve bir ölçüde modernistler, İslâm dininin doğ-
ru bir şekilde anlaşılması için çözümler aramaya başladılar. Kur’an’ın Türkçeye 
çevrilmesi ve bunun insanlara sunulması bir çözüm olarak görünmüştü o dönem. 
Ayrıca Hz. Peygamberin hayatını mezheplerin ve geleneksel yüceltmeci söylemin 
ötesinde sahih kaynaklardan anlatmak ve öğretmek de ikinci ve tamamlayıcı adım 
idi. Bunların hepsi İslâm’ın “mezhepler üstü” bir yaklaşımla anlaşılması ve anla-
tılması düşüncesinin bir sonucuydu. Şimdilerde ona yöneltilen haklı ya da haksız 
eleştiriler bir kenara bırakılacak olursa, o dönemin koşulları düşünüldüğünde sa-
mimi ve çözüm arayan bir çaba olduğunu söylemek gerekir.

“Mezhepler üstü İslâm” söylemi geçmişte de, günümüzde de gelenekçi çevre-
ler tarafından sapıklık olarak nitelenmiştir. Yaşanan sorunlar karşısında sahici 
çözüm üretemeyen ve tarih boyunca tüm gelenekçilerin kullandığı sloganları yi-
neleyen gelenekçi çevreler, “mezhepsizlik mezhebinin kötülükleri”ni anlatmaya 
başladılar. Fıkıh ve kelam literatüründeki kavramlara yaslandılar ve bir mezhebe 
bağlanmanın gereklilikleri üzerinde durdular. Buna göre her Müslüman bir mez-
hebi taklit etmeliydi. Bir dönem mezhepsizlik düşüncesinin Vehhabilik’ten kay-
naklandığı söylemi de öne çıkmış ve bir yakıştırma olarak da kullanılmıştır.

Hiç kuşkusuz yapılan şey bir algı yanıltmasıdır. Zira gerek Osmanlı dönemin-
de, gerek Türkiye Cumhuriyeti döneminde mezheplere yönelik eleştiriler mezhep-
çilik anlayışını hedef almaktaydı. İslâm’ın ibadet ve itikad esaslarını öğrenmek ve 
uygulamak için bir mezhebe bağlanmanın önemi açıktır. Her ne kadar mezheple-
rin gözden geçirilmeye muhtaç yönleri olsa da asıl sorun mezhepçilik olarak görül-
mekteydi. İslâm’ın ilke ve hedeflerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel 
mezhep taassubuydu.

Selefî radikalizmin siyasal olarak güçlenmesi, mezhepler arasındaki dengeleri 
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bozdu. Selefîliğin Şiiliği ve tasavvufu sert biçimde dışlaması ve özellikle mürted 
olarak niteledikleri Şiilere karşı cihadı bir farz saymaları, bölgede gerilimi iyice 
yükseltti. Sünni dünyada ve Türkiye’de Sünnilik - selefîlik ilişkisi tartışılmaya baş-
ladı. Sünni kimliğin içeriği, tarihsel gelişimi, teolojik ilkeleri, özelliklerinin neler 
olduğunu konu alan programlar çoğaldı. Şii ve selefî yükseliş karşısında Sünni pa-
radigmanın yaşadığı kimlik krizi sorgulandı ve Sünniliğin kimler tarafından tem-
sil edildiği soruları soruldu.9

Sünniliğin Şiilik ya da selefîlik gibi keskin ve sert bir kimlik olmadığı, teolojik 
olarak kapsayıcı ve kuşatıcı bir yapıya sahip olduğu, bunda da güçlü imparatorluk-
ların gölgesi ve desteği altında şekillenmesinin etkisi olduğu söylenebilir. Özellikle 
yönetim kültürü güçlü olan ve büyük devletler ve imparatorluklar kurmayı başar-
mış toplulukların mezhepler karşısındaki tutumunun daha esnek ve kucaklayıcı 
olduğu görülmektedir.

Selefîlik bir düşünce olarak kaldığında Sünni dünyada belirli bir düzeyde ilgi ve 
sempati toplayabilmiştir. Örneğin ülkemizde İslâm dünyasının hemen her köşe-
sinden tercümelerin yapıldığı ve okunduğu 1980 ve 1990’lı yıllarda İbni Teymiyye 
ve İbni Kayyım gibi selefîliğin referans saydığı âlimlerin kitapları da çevrilmiş ve 
ilgiyle okunmuştur.

Burada önemli bir gözleme yer vermek gerekirse, Türkiye’de oluşan din anlayı-
şının dogmatik olmadığı, yeni ve sürpriz olana açık olduğu söylenmelidir. Bir yan-
dan Mısırlı ve Pakistanlı düşünürlerin, öte yandan saf selefî düşünürlerin, diğer 
yandan da İranlı Şii düşünür ve din adamlarının eserlerinin neredeyse yan yana 
okunması gerçeği tecrübe edilmiştir. Bu durum, sadece yaşanan savrulmanın şid-
deti ile açıklanamaz. Bu coğrafyada formülize edilen birlikte yaşama kültürünün 
dinî hayat üzerindeki etkisidir bu. Siyasal ilişkiler ve iktidar mücadeleleri kendi 
rutininde ilerlerken kültür bundan etkilense de özgünlüğünü koruyabilmiştir. 
Kültürün birleştiriciliği politikanın ayrıştırıcılığından daha etkili olmuştur.

Mezhepler konusunda selefîlik üzerinden keşfedilen şey, mezheplerin bireyleri 
tarihsel ve teolojik olarak inşa etmesindeki olumlu ve yapıcı katkılarıdır. İslâm 
dünyasındaki kötülüklerin neredeyse tamamını mezheplere ve geleneğe bağla-
manın çok da doğru olmadığı, mezhepler olmasa da çatışma için yeterince neden 
olduğu fark edilmiştir. Selefî radikalizm, mezheplerden arındırılmış bir dünyanın 
neye benzeyeceğine dair önemli kanıtlar sunmuştur. Şu halde sorun mezheplerin 
bizzat kendileri değil, onları kutsal birer kimlik olarak fetişleştiren dogmatik zih-
niyettedir.

Üstelik mezhepler, İslâm medeniyetin bir parçası olarak İslâm’ın belirli inanç, 
etik ve estetik değerlerinin vurgulanması, öne çıkarılması ve aktarılması görevini 
yerine getirmişlerdir. Onların bu yönünü fark etmek için Şiilik kadar Sünni mez-
heplere de bidat gözüyle bakan selefîliğin aşırılığını görmek gerekmiştir.

9 İslâm’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu Konulu Kelam Çalıştayı, Anadolu İlâhiyat Akademisi, 
Ankara, 27-28 Kasım 2015.
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Ülkemizde Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat kimliğini vurgulayan ve Sünni inanç yapı-
sını temsil ettiğini iddia eden ve Sünnilik karşıtı görüş ve değerlendirmeleri teftiş 
görevini üstlenen gruplar görülmektedir. Bunlar zaman zaman bilimsel amaçlar 
doğrultusunda üretilen metinleri ve konuşmaları da değerlendirme ve tabanlarına 
hedef gösterme yetkisini kendilerine görmektedirler. Tüm bunları, İslâm’ın ve hak 
mezhebin ilkelerini savunmak için yaptıklarına inanmaktadırlar. Oysa Sünnilik, 
genel yaklaşım olarak onların algıladığı gibi dışlayıcı değildir ve tekfir silahını gü-
nübirlik kullanan bir zihniyeti onaylamaz.

Sünniliğin temsilinde yaşanan sorun, bizzat onun doğasından kaynaklanmak-
tadır. Bir yandan sufi grupları içine alan, diğer yandan da haricî zihniyeti Sünniliğe 
taşıyan Hanbeliliğe değer veren bir ekolden söz ediyoruz. Hanefilik, Şafiilik, Eşari 
ve Matüridi okullarını çatısı altına alan bir yapının teolojik kimliği kolaylıkla belir-
lenemez. Ancak genel ilkelerinden ve eğilimlerinden söz edilebilir.

Yanılsama noktası ise şurasıdır: Çoğulcu bir yapı içinde bir araya getirilmiş ya-
pılardan biri, koşullar gereği güçlendiğinde tüm ekolü temsil etme hakkını kendi-
ne görmektedir. Ona söylenmesi gereken şey, “Başkaları da var! Sadece sen değil-
sin” sözüdür. Ancak politik ya da toplumsal güçleri arkasına alan aktif bir yapının, 
aslında İslâm’ın özünden gelen ve “Sünni olgunluğu”nu göstermesi çok rastlanan 
bir durum değildir.

Sünniliğin İslâm’ın bizzat kendisi olduğunu iddia eden çevreler olabilir. Ancak 
bunun bilimsel bir iddia olarak ileri sürülmesi doğru değildir. Zira İslâm’ın mez-
heplerin üzerinde olduğunu söylerken iki düşünce öne çıkmaktadır:

1. Hiçbir mezhep, tek başına İslâm ile özdeş sayılamaz.

2. Mezheplerin beşerî ve tarihsel yapılar olmaları, onların bir anda geçersiz 
sayılmasını gerektirmez.

Önümüzdeki süreçte İslâm ekolleri ve mezhepleri konusunda daha derinlikli 
çalışmalar yapılacak gibi görünmektedir. Bu çalışmalar, sadece ilâhiyat alanı ile 
sınırlı kalmayıp tarih, felsefe, sosyoloji, sosyal psikoloji vb. gibi disiplinlerden kat-
kılar ile de zenginleşmeyi beklemektedir.

Daha esnek olmak hakikatten vazgeçmek değildir. Farklı inanç ve ideolojiler-
den insanlarla bir arada yaşamaya razı olmak, ideal toplum düşüncesinden vaz-
geçmek değildir. Gerek din alanında, gerekse sosyal teori alanında entelektüel ni-
teliği yüksek farklı çalışmalara imkân tanımak gerekir. Mezhepler konusunda po-
litik mücadelelerin baskısı altında kalarak tek tipçi ve mezhepçi anlayışlara destek 
verip, çoğulcu ve esnek okumaları dışlamak sahip olduğumuz birikimi yok saymak 
anlamına gelir. Daha çok kültür ve değerler alanı ile ilgilenmek ve bu alanı politik 
olandan çok, kültürel ve entelektüel kaygılar üzerinden düşünmek gerekiyor.

8. Medeniyet Tasavvuru ve İnşası

İslâm dünyasının öze ve temellere dönüş bağlamında kimliği oluşturan değerlerin 
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ortaya konulması arayışları artmıştır. Türkiye’de bu çabalar, entelektüel çevreler-
de medeniyetin inşa edilmesi üst başlığı ile yaygınlık kazanmıştır.10

Medeniyeti inşa etmek için öncelikle onu tasavvur etmek gerekir. Medeniyeti 
oluşturan temel değerlerin hangileri olduğu ciddi entelektüel çalışmaları gerektir-
mektedir. Zaman zaman medeniyeti kuran değerler konusunda bilimsel olmaktan 
çok, ideolojik ve sübjektif yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Bu tarz yaklaşımlar 
medeniyetin en kötü sunumudur. “Medeniyet” kelimesini bir niteleme olarak hak 
eden bir dünya görüşünü okurken güncel, acil ve ideolojik ihtiyaçları gidermek 
üzere bakışları zorlamak öncelikle o medeniyete haksızlık etmektir. Ardından aşırı 
ve indirgemeci okumaların gerçekçi olmadığı ve başvurulan zorlamacı yorumla-
rın medeniyet inşasında daha fazla götürülemeyecek türden bir “hesap hatası”nın 
kısa zamanda patlak vereceği unutulmamalıdır. Zira inanç, düşünce ve değerler 
alanı, elitlerin, politikacıların ya da ideologların diledikleri gibi at sürebileceği “ne 
yapılsa gider” türünden bir zemin değildir.

Elbette kırılgan ve beşerî bir kurulumdur; ancak yaşanmış ve paylaşılmış tarih-
sel tecrübe ile de aktarılmış olan kültürel yapıların birer masal olmadığı ve ken-
dilerine özgü bir “gerçeklik” içeriği ve “kültürel nesnellik” çerçevesi oluşturduğu 
unutulmamalıdır. Bu yapı, doğa yasaları gibi aslâ değişmeyen sabit kurallara göre 
işlemez. Değişime, dönüşüme ve etkileşime açık dinamik bir yapıdan söz ediyoruz. 
En durgun ve statik kültürler bile zamanın ve mekânın değişmesinden etkilenir-
ler. Bu açıdan onları anlamaya ve temel ilkelerini tespit etmeye çalışırken onların 
donuk, durgun ve hareketsiz bir resimlerinden hareket etmek, pek çok şeyi dışla-
mak tehlikesini doğuracaktır.

Özellikle kültür ve medeniyet konusunda “acele işe şeytan karışır.” Daha derin 
soluklu ve farklılıkları, uzlaşıları ve muhtemel çatışma alanlarını fark edecek da-
hası bunları örtmeye ya da yatıştırmaya değil, aydın dürüstlüğüyle, tüm gerçekli-
ğiyle ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Medeniyetin ilkelerini tespit etmek ve onun gerçekçi bir tasavvurunu elde et-
mek için bakacağımız yer neresidir? Medeniyetin kendi altın çağlarında ve sonraki 
zamanlarda kendilerine göndermede bulunulan ünlü düşünürlere odaklanmak bir 
yöntemdir. Ancak medeniyetler yetiştirdikleri düşünürlerden ve önemli kişilerden 
daha az değil, daha fazladır. Düşünürün çalışması bir iyi niyet ve proje niteliği 
taşır. Gerçekten de onun hayali ve hedefleri bir gerçekleşmiş proje midir? Bu ve 
benzeri sorular, medeniyetleri belirli düşünürlere indirgeyerek okumanın sakın-
calarına işaret eder.

Diğer yandan sivil toplumsal hayat önemli bir referanstır. Bir medeniyeti sa-
dece iktidarları üzerinden tanımaya çalışmak, kültürün asıl üretildiği geri plânı 
görmezden gelmektir. İslâm medeniyeti söz konusu olduğunda en güzel ürünlerin, 
siyasetin ve iktidar ilişkilerinin dışında kaşan sivil toplumsal alanda üretildiğini 

10 İslâm Medeniyetini Kuran Düşünürler Sempozyumu, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Konya, 
17-18 Ekim 2015.
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söylemek mümkündür.

İnsanlar tarih boyunca iktidar ilişkilerinden ya da felsefi, teolojik, sanatsal 
yaratılardan bağımsız bir hayat sürmüşlerdir. Sanıldığı gibi bilim, felsefe, teoloji 
medeniyetin tüm yaşam alanlarını ve gözenekleri doldurmuş değildir. Bu tespit 
şehir tarihçiliğinin önemine vurgu yapar. Gündelik hayat nasıldı? İnsanlar nasıl 
yaşarlardı? Nüfus hareketleri, meslekler, ticaret, evlilikler, eğlence, mizah, farklı 
olana bakış, birlikte yaşama tecrübesi gibi konularda Müslümanlar nasıl davran-
mışlardır?

Bu önemli konu şehirlerin kimliğini de tartışmaya açar. İslâm medeniyetin-
de tek bir şehir kimliği yoktur. İstanbul, Kahire, Şam, Kûfe, Bağdat, Semerkant, 
Buhara, Endülüs şehirleri, Sicilya coğrafyası vs. bu sayılanlardan hem farklı şehir 
kimlikleri, hem de medeniyeti kuran ortak değerler çıkarmak mümkündür.

Medeniyeti kurumlar üzerinden mi yoksa bireyler üzerinden mi kuracağız tar-
tışması da bu eksende canlanmıştır. Bireyci yaklaşım medeniyetin değerlerinin 
bireylerde içselleştirilmesi için çalışılması gerektiğini savunurlar. Kurumların 
gücüne inananlar birey kavramını inkâr etmezler; ancak birey kavramından çok, 
topluluk kavramının güçlü olduğu kültürümüzde yöneticilerin ve kurumların ön-
derlik yapmasının, süreci hızlı ve sağlam kılacağı düşüncesindedirler.

Medeniyetimiz ne kadar İslâm, ne kadar Türk özelliği taşımaktadır, konusu 
da açıkça olmasa da “satır aralarında” tartışılmaktadır. İnşa sürecinde bu kararın 
somut etki ve çıktıları gözlemlenmektedir. İslâm medeniyetini oluşturan her mil-
letin, Müslüman kimliğinin ortak ilkelerini sağladıktan sonra, kendi “kültürel ve 
toplumsal içtihat” hakkını kullanmasında ve kendi değerlerine dayanarak bir sos-
yal teori ve yaşam tarzı ortaya koymasında bir sakınca olmamalıdır. Üstelik İslâm 
adına üretilen alternatiflerin çokluğu ve çeşitliliğini sempati ve anlayışla karşıla-
mak gerekir. Kültürü dışlayan ve tarihsel tecrübelerin çeşitliliğini reddeden tek 
bir Müslüman kimliği dayatması, İslâm’ı daraltan ve Müslümanları boğan selefî 
radikallerin bir bidat’ıdır. Yüce Allah’ın yaratmasındaki çeşitliliği görmezden gel-
mek ve büyük bir yanılsama ve yanlış anlamayla kesreti vahdete dönüştürmeye ça-
lışmaktır yaptıkları… Oysa uluhiyetin temel özelliği vahdet iken, kesret âlemininki 
ise çokluk, farklılık ve çeşitliliktir.
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İslâm dünyası 2010’un sonuna doğru patlak veren Arap Baharı olaylarıyla yeni bir 
sürece girdi. Ancak özellikle Suriye’deki tıkanma ve küresel emperyalizmin, kendi 
saltanatları konusunda telaşa kapılan dikta rejimleriyle işbirliği yaparak halkların 
zaferlerini geri almak amacıyla başlattığı fitne oyunları özgürlük mücadelesinin 
ilerleyişinin durmasına ve bazı önemli kazanımların geri alınmasına yol açtı. O 
yüzden 2015 de İslâm dünyasında önemli karışıklıkların, çatışmaların ve zulüm 
uygulamalarının yaşandığı bir yıl oldu.

Yılsonuna doğru bazı sorunların çözümlenmesi için “siyasi çözüm” süreci baş-
latıldı. Bundaki asıl amaç dengelerin yine küresel emperyalizmin çıkar hesapla-
rına göre kurulması için belirlenen formüllerin “siyasi çözüm” başlığı altında uy-
gulamaya geçirilmesiydi. Ataklardan bazıları başarılı olduysa da bazılarıyla ilgili 
pazarlıklar bir sonraki yıla kaldı.

Bir yandan seçimler de devam etti. Bunlardan çok azı gerçekten halk irade-
sinin ortaya çıkmasına imkân verme amacı taşıyordu. Birçoğunun amacı silahın 
gücünü kullanarak siyasi iktidarı ele geçirmiş kadroların meşrulaştırılması için 
“demokrasi” oyunlarını kullanmaktı.

Suriye’de Devam Eden Katliam ve Rusya’nın Hava Müdahalesi 

15 Mart ‘ta beşinci yılına giren Suriye direnişini etkisiz hâle getirme ve küresel em-
peryalizmin çıkar hesaplarına uygun bir formülü devreye sokma amaçlı oyunların 
yıl içinde daha etkin bir şekilde yürütüldüğünü söylemek mümkündür. İşin ilginç 
yanı bu oyunların etkin bir şekilde devreye sokulması amacıyla yapılan ataklarda 
herkesin kendine IŞİD’i gerekçe göstermesiydi. Bu tutum doğal olarak Baas zul-
münün ve onun hâkimiyetinin sürmesi için olaylara müdahale eden dış güçlerin 
katliamlarının büyük ölçüde gölgede kalmasına neden oldu.

Gerçekte ise bütün bu güçlerin saldırıları ve katliamları kesintisiz bir şekilde, 
hatta gündelik olarak devam etti. Görünüşte BM, 21 Ağustos 2013’te gerçekleşti-
rilen Doğu Guta katliamından sonra Baas rejiminin elindeki kimyasal bombaların 
imhasına dair anlaşma imzaladı. Fakat rejim güçleri kimyasal bombaların kulla-
nıldığı saldırılara 2015’te de devam etti. Bunların en çok dikkat çekenlerinden biri 
de Doğu Guta katliamının ikinci yıl dönümüne beş gün kala gerçekleştirilen Duma 
katliamı oldu. Bu olayda Baas güçleri Şam’a bağlı Duma kasabasının pazar yerine 
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attıkları kimyasal bombalarla 100 kişinin hayatını kaybettiği 300 kişinin de ya-
ralandığı bir katliam gerçekleştirdi. Bütün bu saldırılar ve katliamlar anlaşmanın 
tamamen kâğıt üzerinde kaldığını, kimyasal bombaların imha edilmediğini ve kul-
lanılmasını engelleyecek bir yaptırıma da başvurulmadığını gösteriyordu.

Baas’ın ve Beşşar Esed saltanatının devamı için İran’ın gönderdiği Şii milis-
lerin saldırılarında özellikle sivil kalabalıkları hedef alarak toplu katliamlar yap-
maları ve insani yardımların ulaştırılmasını engellemek amacıyla bu yardımları 
götüren konvoyları veya yardımların dağıtıldığı merkezleri hedef almaları dikkat 
çekiciydi. Çünkü verilen savaş gerçekte bir hâkimiyet ve güç savaşıydı. Dolayısıyla 
Esed sultasının devamı için savaşan güçler onu istemeyen kitlelerin de ülkeyi terk 
etmeye zorlanmalarını amaçlıyorlardı.

Halk hareketinin başlangıcında Baas güçlerinin gerçekleştirdiği korkunç kat-
liamlar karşısında herhangi bir müdahalede bulunma, askerî ittifaklar oluşturma 
ihtiyacı duymayan güçlerin önce IŞİD’in önünü açıp sonra da onu olaylara müda-
halenin gerekçesi olarak kullanmaları aslında perdenin arkasında çevrilen dolap-
lar hakkında fikir veriyordu.

2015’te Suriye’yle ilgili en önemli gelişmelerden biri Rusya’nın Ekim ayı baş-
larında başlattığı hava operasyonu oldu. Rusya’nın böyle bir operasyon için kul-
landığı gerekçe de IŞİD’e karşı savaştı. Fakat asıl sebep Baas’ı ayakta tutmak ama-
cıyla müdahalede bulunan İran’ın oluşturduğu milis güçlerin yetersiz kalmasıydı. 
O yüzden saldırının hedefinde IŞİD değil, Baas diktasına karşı savaşı sürdüren 
direniş güçleri ve Esed zulmünü istemeyen silahsız halk vardı.

IŞİD üzerinden oynanan oyunun bir başka yönü ise bu örgütün gerekçe olarak 
kullanılmasına rağmen hedeflerin sürekli başka yerlerden seçilmesiydi. Seçilen 
hedefler içinde tabii ki siviller ve insani yardım faaliyetlerini yürütenler birinci 
sırada yer alıyordu. İkinci sırada yer alanlar ise Baas’a karşı savaşan direniş güçle-
riydi. Ama bunlar arasında kesinlikle IŞİD yoktu. Çünkü bu örgüt her şeyden önce 
Baas’la savaş hâlinde olan direniş gruplarından biri değil, bilakis onları sırtların-
dan bıçaklayan bir örgüttü. Dolayısıyla özellikle Rusya’nın yaptığı çıkartmanın 
hedefinde yer almasını gerektirecek bir sebep yoktu.

2015 içinde Suriye meselesine “siyasi çözüm” bulunması amacıyla da bazı 
önemli girişimlerde bulunuldu. Ancak bir yandan uluslararası çapta “siyasi çö-
züm” toplantıları yapılırken diğer yandan küresel güçlerin ve onlarla işbirliği ya-
pan bölgesel emperyalist güç olma sevdalısı ülkelerin yeni askerî operasyonların 
plânlarını yapmaları ve bu saldırıların durdurulması için herhangi bir girişimde 
bulunulmaması “siyasi çözüm” ataklarının gerçekçilikten ve samimiyetten uzak 
olduğunu gösteriyordu.

“Siyasi çözüm” toplantılarının ilki Ekim sonlarında Viyana’da düzenledi. Bu 
toplantıya İran’ın da katılması için ABD Başkanı Obama’nın özel çaba harcaması 
dikkat çekti. Suriye’yi işgal eden İran’ın katılması için özel çaba harcanırken dire-
niş örgütlerinin temsilcilerinin aktif olarak yer almaları istenmedi. Yani direniş 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 73

bir bakıma yok sayıldı ve küresel güçlerin dikte edeceği çözüm formülü üretilmesi 
için masa başı görüşmeleri yapıldı. Direnişi yok sayan bir formülle çözüm üretil-
mesinin zor hatta imkânsız olduğu ise ortadaydı. 

“Siyasi çözüm” konusunda atılan ikinci önemli adım ise Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’da direniş örgütlerinin temsilcilerinin bir araya getirilmesi oldu. 
8 Aralık’ta gerçekleştirilen Riyad Konferansı’na, El-Kaide’ye yakın olduğu gerek-
çesiyle Nusret Cephesi davet edilmedi. IŞİD ve PYD ise askerî kanatları olsa da 
rejime karşı savaşan direniş örgütleri kategorisine dâhil edilmemeleri gerektiği 
düşünüldüğü için hiç listeye alınmadılar. Ahrâru’ş-Şam isimli örgüt ise toplantı-
dan çekildiğini açıklamakla birlikte ortak açıklamaya imza attı. 

Riyad Konferansı’na katılanlar Suriye’de çatışmaların son bulması ve sorunun 
görüşmelerle çözülmesi yolunda adımlar atılması için rejim tarafından bir heyet-
le masaya oturmayı kabul ettiklerini, fakat Rusya operasyonunun durmasını ve 
Esed sultasının son bulmasını istediklerini açıkladılar. Fakat bu toplantı da tek 
taraflı kalmış ve rejim tarafı ihmal edilmişti. Dolayısıyla burada atılan adım da 
sonuca götüren belirgin adım olamadı. Çünkü Riyad’da bir araya gelen direniş 
örgütlerinin temsilcileri rejim tarafından bir heyetle masaya oturmak için Esed’in 
tamamen sahadan çekilmesini şart koşarken, Baas sultasının devamı için bilfiil sa-
vaşan İran’ın dinî lideri Ali Hamaney’in dış ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti 
El-Cezire adlı televizyona yaptığı açıklamada “Esed kırmızı çizgimizdir” diyor, ona 
dokundurmayacakları mesajı veriyordu. İki tarafın üzerinde anlaşacağı bir formül 
ve yol bulunmadan da “siyasi çözüm” mümkün görünmüyordu.

Suriyeli Mülteciler Sorunu 

Suriye’de gerek rejim güçlerinin gerekse onun hesabına savaşmaları üzere gön-
derilen milis güçlerin ve Rus uçaklarının saldırılarında özellikle sivil kalabalıkları 
ve insani yardım faaliyetlerini hedef almalarının bir tehcir politikası olduğu gayet 
açıktır. Yani bu savaşta Baas hesabına saldırılar düzenleyenler onu istemeyenlere 
Suriye’de hayat hakkı tanımak istemediklerinin mesajını da gönderiyorlardı bir 
bakıma. Eğer amaçları sadece Baas’la savaş halindeki direniş güçleri olsaydı sal-
dırılarında onlara odaklanır ve sadece onlara karşı bir askerî üstünlük elde etme 
stratejisine ağırlık verirlerdi. Fakat silahsız kalabalıkların özellikle hedef alınması-
na ek olarak insani yardım faaliyetlerini kasten hedef alan saldırılar düzenlenmesi 
arka plânda bir tehcir politikası olduğunu çok belirgin bir şekilde gözler önüne 
seriyordu. 

Sivil kalabalıkların hedef alındığı saldırılarla gerçekleştirilen katliamlar yü-
zünden evlerini terk etmek zorunda kalan kitlelerin ülkelerinden çıkmaya zorlan-
madan bir yerde korumaya alınmaları ve kendilerine insani yardım ulaştırılması 
için ülkenin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması amacıyla Türkiye’nin girişim-
leri oldu. Ancak İran başta olmak üzere Baas’ın geleceğini kurtarmak amacıyla 
olaylara müdahale eden ülkeler buna tepki gösterdi. Bu tepkileri sivil kalabalıkları 
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hedef alan saldırılarının arkasında yatan gerçeğin tehcir stratejisi olduğunu teyit 
ediyordu. 

Güvenli bölge oluşturulması konusunda BM’nin ve Batı ülkelerinin de söze 
gelir bir desteğinin olmaması sebebiyle Türkiye’nin önerisi uygulamaya geçirile-
medi. 

Tehcir amaçlı saldırıların artması ve rejimin kontrolünden çıkan bölgelerin 
de sürekli hava saldırılarının tehdidi altında olması ülke dışına kaçışların ciddi 
anlamda artmasına neden oldu. Öyle ki artık komşu ülkelerin barındırma kapa-
siteleri de çok yetersiz kaldı. O yüzden hem denizden hem de karadan kontrolsüz 
bir şekilde Avrupa ülkelerine akın edenlerin sayısı çok arttı. İlticaların tamamen 
kontrol dışında olması özellikle denizde büyük kazalara ve toplu ölümlere yol açtı. 
Çünkü bu kaçıştan çıkar elde etmeye çalışan araç sahipleri araçlarına kapasiteleri-
nin üstünde yolcu alıyor veya tehlikeli mesafelere açılıyorlardı. 

Bodrum sahiline çıkarılan Aylan adlı çocuğun yürekleri parçalayan fotoğrafı da 
bu mültecilerin maruz kaldığı büyük tehlikelerin sembolü hale gelen ve Suriye’den 
kaçışın ızdırabını anlatan bir görüntü oldu. 

Bütün bu olaylar 2015 içinde Suriyeli mülteciler sorununun biraz daha fazla zi-
hinleri meşgul etmeye başlamasına neden oldu. Avrupalı yöneticilerin birçoğu bu 
mültecilere kapılarını açmak istemiyorlardı. Bazıları da çok sınırlı sayıda tutmak 
kaydıyla mülteci kabul edebileceklerini söylüyorlardı. Ancak verilen sayılar, bir 
zulüm rejimini ayakta tutabilmek için bir ülkeyi boşaltmaktan çekinmeyen insaf-
sız anlayışın tehcir politikasına maruz kalan büyük kalabalıklara sığınak bulmak 
için çok yetersiz kalıyordu. 

Bazı Avrupa ülkelerinden Türkiye’de geniş kapasiteli bir mülteci kampı kurul-
ması ve mültecilerin burada barındırılması, Avrupa’dan da maddi destekte bulu-
nulması önerisi yapıldı. Ancak bu önerinin bir projeye dönüştürülmesi konusunda 
söze gelir bir adım atılmadı.

Rusya Uçağının Düşürülmesiyle Başlayan Gerginlik 

Suriye’de katliam yaparken Türkiye hava sahasına giren iki Rus askeri uçağından 
birinin yapılan tüm uyarılara rağmen çıkmamakta ısrar etmesi üzerine Türkiye 
askerî uçakları tarafından 24 Kasım sabahı düşürülmesi Türkiye ile Rusya arasın-
da gerginliğe neden oldu.

Aslında bu olayda Türkiye meşru haklarını savunmaktan fazla bir şey yapma-
mıştı. Fakat Rusya’nın zoruna giden, gücünden korkulmaması ve bir başka ülke-
nin hava sahasını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka göre suç işlemiş olsa da bir 
askerî uçağının düşürülmesiydi. Çünkü o gücünden korkulmasını ve askeri organ-
larına kafa tutulamamasını istiyordu. Özellikle de kendisiyle oldukça geniş ticaret 
hacmine sahip bir ülke durumundaki Türkiye’nin kendisinin askerî tehdit gücünü 
böylesine ayaklar altına alan bir savunma eylemi gerçekleştirmesini hiç beklemi-
yordu.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 75

Rusya kendini haklı çıkarabilmek için Türkiye’nin uyarı yapmadan bu saldırıyı 
gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. Bu iddiasının ne kadar doğru olduğunu uça-
ğın kara kutusundan çıkacak kayıtlar ortaya koyacaktı. Fakat daha sonra kara ku-
tuların çok zarar gördüğünü dolayısıyla kayıtlarına ulaşılamadığını iddia etti. Bu 
iddia gerçekte söylediklerini ispat edecek bir kayda ulaşamadığı şüphesini güçlen-
diriyordu. Türkiyeli mühendislerin kara kutunun kendilerine verilmesi durumun-
da kayıtları ortaya çıkarabilecekleri konusunda iddialı konuşmaları ve Rusya’nın 
buna yanaşmaması ise şüpheyi daha da güçlendirdi.

Rusya yönetimi uçağının düşürülmesine tepkisini Türkiye’yle ekonomik ilişki 
kapasitesini daraltan bir ambargo uygulayarak gösterdi. Fakat bu ambargo sadece 
Türkiye’nin değil Rusya’nın ekonomisine de darbe vuruyordu.

Bu arada ambargonun doğal gazı da kapsayıp kapsamayacağı tartışmaları da 
hayli gündem oluşturmaya başladı. Hatta hemen savaş davullarını çalmakta ge-
cikmeyenler de oldu. Oysa gerçekte böyle bir olayı hemen savaşa dönüştürmek 
Ukrayna’da başı dertte ve Suriye bataklığına da saplanmış Rusya’nın işine gelmez-
di. Ambargoyu doğal gazı kapsayacak şekilde genişletmek ise petrol fiyatlarının 
düşmesinden dolayı ekonomisi zaten ciddi zarar gören Rusya’yı daha büyük zor-
luklarla karşı karşıya getirecekti. Ticaret hacmini daraltma tarzındaki ambargosu 
ise Türkiye’yi en azından özür dilemeye zorlamak suretiyle askerî tehdit gücünü 
koruma amaçlıdır. Uzun vadede çok fazla ısrarlı olacağını sanmıyoruz.

Irak Başbakanının Rusya Hesabına Türkiye’yi Sıkıştırması 

Türkiye - Rusya gerginliğinde İran cephesi sadece Türkiye aleyhine sert açıklama-
larla yetinmedi aynı zamanda talimatı doğrudan dinî lider Hamaney’den aldıkla-
rı bilinen Cuma imamları 11 Aralık tarihli Cuma hutbelerinde Türkiye’yi şiddetle 
eleştirdikten sonra bir de Rusya’nın Türkiye’ye karşı zafer kazanması için dua et-
tiler.

Fakat bu süreçte yaşanan en önemli gelişmelerden biri Bağdat’taki hükümetin 
başına geçirilmiş olan Haydar El-Ibadi’nin önce Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) ile anlaşarak Musul’da IŞİD saldırılarına karşı savunma gücü 
oluşturacak Türkmen milislerin eğitimi için ek güç göndermesine itiraz etmesi 
sonra da bölgedeki askerî güçlerini tamamen çekmesi için Türkiye’yi sıkıştırması 
oldu. 

Ibadi’nin bu konuda sorun çıkarmasının sebebi gerçekte Türkiye’nin bölgedeki 
askerî varlığından rahatsız olması, bunun ulusal bağımsızlığına aykırı olduğunu 
düşünmesi değil Rusya’nın Türkiye’yi kıskaca alma politikasına hizmet etmekti 
ve muhtemelen bunu İran’ın talimatlarıyla yapıyordu. Uluslararası askerî koalis-
yonun ve İran’ın Suriye’ye yönelik kara operasyonlarını komuta etmek üzere gö-
revlendirdiği General Kasım Süleymani’ye bağlı birliklerin Irak topraklarını bir üs 
olarak kullanmalarında ulusal bağımsızlığına aykırı bir durum görmemesi de bu 
konudaki samimiyetsizliğini gözler önüne seriyordu.
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Öte yandan Irak hükümetinin meseleyi tam da Türkiye - Rusya arasında ger-
ginlik başlamasından sonra kızıştırması asıl niyeti ve amacı okumaya imkân sağ-
lıyordu. Çünkü Türkiye’nin Musul’un Başika bölgesinde bir askerî üs oluşturması 
ve Irak ulusal muhafızlarına askerî eğitim vermesi yeni değildi. 

Türkiye’nin askerlerinin bir kısmını çekmesini yeterli bulmayan ve tüm asker-
lerini çekmesini isteyen Ibadi amacına ulaşmak için bütün yollara başvuracağını 
söyledi ve önündeki bütün açık kapılardan yararlanmayı denedi. Bunlardan biri 
BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmaktı. Yaptığı tehditlerden sonra şikâyetini Gü-
venlik Konseyi’ne iletti. Fakat BMGK 17 Aralık görüşmesinde konuyu ele aldıktan 
sonra iki ülkeye meseleyi kendi aralarında çözmeleri tavsiyesinde bulundu. Dola-
yısıyla buradan Ibadi’nin işine yarayacak bir sonuç çıkmadı. 

Ibadi’nin bir diğer şikâyet makamı Arap Birliği oldu. Bu teşkilat 24 Aralık ta-
rihli olağanüstü toplantısında Irak’tan yana tavır sergileyerek Türkiye’nin tutu-
munu kınadı ve Irak’taki askerlerini tamamen çekmesini istedi. Arap Birliği’nin 
bu tutumu ise kendi ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sermenin ötesinde 
bir işe yaramadı. Suriye’deki katil Rus uçaklarının varlığına karşı bir tavır ortaya 
koymaktan çekinen bu teşkilatın Türkiye’nin bölgesel yönetimle anlaşarak sadece 
eğitim amacıyla soktuğu askerî gücünü kınamaya sıra gelinceye kadar kınaması 
gereken pek çok şey vardı ama hepsinde başını kuma gömmeyi tercih etmişti.

IŞİD’e Gönüllü Teslim Edilen Toprakların Geri Alınması Savaşı 

Bugün Suriye ve Irak’ta büyük bir tehdit unsuru olarak görülen, aynı zamanda 
bölgedeki hadiselere dışarıdan müdahalelerin de gerekçesi olarak değerlendirilen 
IŞİD’in yükselişe geçmesi Haziran 2014’te aniden Irak’a baskın yapması ve Irak 
askerlerinin de hiçbir tepki göstermeden sadece silahlarını değil askerî elbiselerini 
bile bırakıp kaçmaları sonrası olmuştu. Bu olaylardan önce IŞİD, Suriye’de ciddi 
kan kaybına uğramış ve direnişe ihanetinin açıkça görülmesi sebebiyle elemanla-
rından bazıları da örgütü terk etmişlerdi. O yüzden örgüt militanlarının sayısı iki 
binin altına düşmüştü. Fakat Irak’ta oynanan oyun sonucu Musul ve çevresinin 
ona teslim edilmesi suyun mecrasının yeniden IŞİD tarafına dönmesine neden 
oldu. 

Bu olaylardan sonra ABD ve İran’ın ittifakıyla Irak başbakanlığı koltuğun-
dan indirilen Nuri El-Maliki’nin yerine geçirilen Haydar El-Ibadi, IŞİD’e teslim 
edilmiş olan toprakların geri alınması için savaş başlattı. Bu savaş Ibadi için bazı 
stratejik hesapların da dayanağını oluşturdu. Uluslararası koalisyonun havadan 
desteği ile ve muhtemelen IŞİD’in tepesindeki adamlarla perde arkasında yapılan 
anlaşmalarla bazı bölgelerin ele geçirilmesi de Ibadi’nin kahramanlaştırılması için 
propaganda malzemesi olarak değerlendirildi.
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Devam Eden Siyonist Saldırganlık ve Kudüs İntifadası 

Siyonist işgalin baskı ve şiddet uygulamaları ve Gazze’ye insanlık dışı abluka ve 
ambargo Filistin’de adeta normalleştirilmiş gibi göründüğünden dünya kamuo-
yunda bunlara karşı söze gelir bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. Fakat zulmün ve iş-
galin devam ettiği topraklarda rutinleşenlerin dışında ve onlardan farklı önemli 
hadiseler de meydana geliyor. 2015’te meydana gelen bu tür hadiselerin başında 
şunları sayabiliriz: Devabişe ailesinin korkunç bir şekilde yakılmasına rağmen iş-
gal yargısının suçluları serbest bırakması veya basit cezalarla geçiştirmesi; Mes-
cidi Aksa’yı bölme plânının hayata geçirilmesi atağı ve bu yüzden patlak veren 
Kudüs intifadası; 1948’de işgal edilmiş bölgedeki İslâmi Hareket’in tamamen 
hukuka aykırı bir şekilde kapatılması ve liderine hukuki gerekçeye dayanmayan 
suçlamalarla cezalar verilmesi.

Devabişe Ailesinin Yakılması ve İşgal Yargısının “Adalet” Anlayışı

31 Temmuz sabahına doğru Batı Yaka’nın Duma kasabasında Devabişe ailesinin 
kaldığı ev, yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu bir çete tarafından yakıldı. Kun-
daklama gecenin geç vakti yapıldığından bütün aile efradı ve komşular uykudaydı. 
Komşuların yangını fark edip müdahalede bulundukları sırada Devabişe ailesi-
nin tüm fertleri alevler arasında kalmıştı. Bütün gayretleriyle kurtarmaya çalış-
tılar. Ancak alevleri etkisiz hale getirip insanlara ulaştıklarında bir buçuk yaşın-
daki Ali Sa’d Devabişe yanarak hayatını kaybetmişti. Baba Sa’d ve anne Riham 
Devabişe’nin ciltleri yüzde doksan oranında yandığı için hastanede hayatlarını 
kaybettiler. Ailenin tek sağ kalan ferdi olan dört yaşındaki Ahmed Devabişe ise 
yine cildinin büyük bir kısmının yanmış olması sebebiyle 2016’ya hastanelerde 
tedavisi sürerken girdi.

Bu korkunç vahşeti işleyen çetenin elemanları yakalandı. Ama işgal yargısı, 
elebaşını psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle serbest bıraktı. Bu gerekçenin 
işgal yargısının siyonist işgalin sivil militanlarını serbest bırakmada sıkça kul-
landığı gerekçe olduğunu hatırlatalım. Elemanlardan birini de sadece ev hapsine 
mahkûm etti. Bu iki kişi hakkındaki kararı zaten diğerlerini de serbest bırakma, 
böyle bir vahşete imza attıktan sonra ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına 
imkân verme niyetinde olduğunu gösteriyordu.

Mescidi Aksa’ya Yeni Tuzaklar ve Kudüs İntifadası

İşgal rejimi Mescidi Aksa’yı bir Yahudi mabedine dönüştürmek veya tamamen or-
tadan kaldırıp yerine bir yahudi mabedi inşa edebilmek için çeşitli taktik ve oyun-
lara başvurdu. Ancak şiddetli tepkilerle karşılaşınca kendisi için ağır bir bedeli 
olacağını da fark etti. Buna rağmen plânından tamamen vazgeçmedi ve son olarak 
El-Halil’deki Hz. İbrahim Camisi’nde uyguladığı paylaştırma oyununu uygulamak 
istedi.
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İşgal rejiminin parlamentosu olan Knesset’in üyelerinden bazıları Mescidi 
Aksa’nın Müslümanlarla Yahudiler arasında zaman veya mekân yönünden pay-
laştırılmasını isteyen bir yasa tasarısı hazırlamışlardı. Zaman yönünden paylaştı-
rılması haftanın belli günlerinde sadece Yahudilere diğer günlerinde sadece Müs-
lümanlara, mekân yönünden paylaştırılması da bir bölümünün tamamen Yahu-
dilere bir bölümünün de Müslümanlara tahsis edilmesiydi. Bu taktiğin amacı da 
kademeli bir şekilde bu kutsal mabede el koymaktı.

Daha önce rafa kaldırılmış olan yasa tasarısı 2015’te Knesset gündemine alın-
dı. Böyle bir yasanın uygulamaya geçirilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağının 
görülmesi amacıyla, sunulan teklifin parlamentoda görüşülmesinden önce Mes-
cidi Aksa üzerinde bazı tatbikatlar yapıldı. Yahudilerin bazı dinî günleri bahane 
edilerek Mescidi Aksa, Müslümanlara kapatılıp tamamen Yahudilere tahsis edildi. 
Bu uygulama sert tepkilere neden oldu. İşgal güçlerinin tepkileri bastırmak ama-
cıyla şiddete başvurmaları da Kudüs İntifadası adı verilen ve öncekilerden farklı 
eylemlerle sürdürülen bir mücadele süreci başlattı.

Kudüs İntifadası herhangi bir örgüt ve siyasi oluşum adına değil gençler ta-
rafından gerçekleştirilen münferit eylemlerle sürdürüldü. Bu eylemlerde gençler 
işgalci askerleri ve polisleri hedef alan bıçaklı veya araçlı saldırılar gerçekleştiri-
yorlardı.

Saldırıların nereden ve ne şekilde geleceğini tahmin edemeyen askerler ve po-
lisler psikolojik yönden ciddi sıkıntılar yaşadı. Çünkü artık her yerde ölümü ve 
saldırıyı enselerinde hissederek dolaşır gibi oldular.

Bu eylemlerin devamının güvenlik elemanlarının psikolojilerini iyice sarsaca-
ğını ve sonuçta 2005’te Gazze’yi terk ettiği gibi Doğu Kudüs ve Batı Yaka bölgele-
rinden çekilmek zorunda kalabileceğini düşünen işgalci Kudüs İntifadası’nı bas-
tırmak için çeşitli yollara başvurdu ama başarılı olamadı. ABD Dış İşleri Bakanı 
John Kerry vasıtasıyla bazı Arap ülkelerini ve Abbas yönetimini devreye sokması 
da sonuç vermedi.

İslâmi Hareket’in Kapatılması ve Raid Salah’a Cezalar

1948’de işgal edilmiş olması sebebiyle Filistinliler arasında “1948 bölgesi” olarak 
adlandırılan uluslararası literatürde ise “İsrail” adı verilen bölgede yaşayan Filis-
tinliler, işgal rejimi prosedürüne göre “İsrailli Arap” olarak tanımlanıyor ve ken-
dilerine “İsrail” kimliği yani “vatandaşlık” hakları veriliyor. Bu haklarını da İsrail 
yasaları çerçevesinde kullanmalarına imkân verilmesi gerekiyor. Fakat bu konuda 
hiç bir zaman pratikteki uygulama kâğıt üzerinde yazılanla aynı olmadı.

“İslâmi Hareket” de 1948 bölgesinde faaliyetini yürüten bir siyasi oluşumdu. 
Yasaların tanıdığı haklardan yararlanarak eğitimden, insani yardıma çok farklı 
alanlarda faaliyetlerini yürütüyordu. 
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Ancak Kudüs İntifadası karşısında zorlanan işgal hükümeti bu hareketin de 
intifadaya destek verdiği düşüncesiyle ve tamamen yasalara aykırı bir şekilde baş-
bakan Netanyahu’nun tepeden inme kararıyla kapatıldı. Kapatma kararı bu olu-
şumla bağlantılı tüm kurumların da kapatılmasına ve mal varlıklarına el konma-
sına gerekçe sayıldı. 

Kapatma kararı işgal yargısı tarafından herhangi bir sorgulamaya tabi tutul-
madı. Bu tavır da Siyonist işgal yönetiminde yasaların özellikle Filistinlilere karşı 
göstermelik ve kâğıt üstünde olduğunu gösteriyordu. 

Devabişe ailesini, insanların uykuda olduğu sırada yakan Siyonist çeteyi saç-
ma sapan gerekçelerle serbest bırakan, Netanyahu’nun yasalara aykırı kapatma 
kararını hiçbir sorgulamaya tabi tutmayan işgal yargısı İslâmi Hareket’in lideri 
Raid Salah’ı ise Mescidi Aksa’yı savunma amacıyla yaptığı konuşmalarından dola-
yı, halkı tahrik ettiği iddiasıyla hakkında açılan farklı davalarda muhtelif cezalara 
mahkûm etti.

İsrail’in Erken Genel Seçimleri ve Filistin Meselesine Yansıması 

Temmuz 2014 sonunda Gazze’ye yaptığı çıkartmada vahşeti sınırsızca kullanma-
sına rağmen Filistin direnişi engelini aşamayan Netanyahu hükümeti yılsonuna 
doğru dağılma sürecine girdi. Bu sebeple İsrail, 17 Mart 2015’te bir erken genel 
seçim gerçekleştirdi.

Netanyahu’nun böyle bir seçim gerçekleştirmekteki amacı oylarını artırmak 
değil daha fazla oy kaybetmeden en azından var olan gücünü koruyarak bir dönem 
daha siyasi iktidarını sürdürebilmekti.

17 Mart seçimlerinde Netanyahu’nun Likud Partisi’nin tek başına hükümet 
kurmaya yetecek sayıda sandalye elde edemeyeceği tahmin ediliyordu. Fakat bu 
kez Siyonist seçmen tabanı daha çok aşırı Siyonist partilere kaydığından Netanya-
hu onlarla koalisyona gitmek zorunda kaldı ve 120 üyeli parlamentoda sadece 61 
sandalyeye sahip bir ittifak kurabildi. Bu da destekçilerinden sadece birinin çekil-
mesiyle devrilecek bir hükümet yani uçurumun kenarında bir ev kurmak anlamı-
na geliyordu. Bu durum iktidarın başını çeken parti ve liderin, ortaklarının talep 
ve baskılarına her zaman boyun eğmek zorunda kalması sonucunu doğuracaktı.

İktidar ortaklarının genellikle aşırı Siyonist partilerden oluşması sebebiyle bu 
durumun Filistin davasına da olumsuz yansıyacağı yönünde yorumlar yapıldı. 
Ancak Siyonist politika temelde işgalin sürdürülmesi için Filistin halkının sindi-
rilmesi anlayışına dayandığından iktidar ortaklarının sağdan veya soldan olması 
fazla bir şeyi değiştirmiyor.

Mısır Cuntası İdamlarla Saltanatını Sürdürüyor

Mısır’da cuntanın devamı idam cezalarıyla ve şiddet uygulamalarıyla ayakta du-
ran bir diktanın devamı anlamına geliyor. İdamlar bazen tamamen yargısız in-
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fazlarla, bazen hapishanelerde insanlık dışı işkencelerle, bazen de ülkenin resmî 
müftüsüne bile onaylatılan ve “şeriata uygunluğuna” dair fetvalara dayandırılan 
yargı hükümleriyle gerçekleştiriliyor.

Yargısız infazları saymak için hayli uzun bir liste ortaya koymamız gerekir.

Cezaevlerinde işkence veya kötü muamele yüzünden hayatlarını kaybedenle-
rin sayısı da az değildir. Bunlardan bir örnek İhvan’ın ileri gelenlerinden olan ve 
Ağustos ayında vefat eden Halid Zehran’dır. 

Yargı yoluyla 2015 içinde de pek çok kişi idama mahkûm edildi ve bazıları infaz 
edildi. Bunlardan ilginç bir örnek ise çok çirkin bir iftiraya maruz kalan Mahmud 
Ramazan isimli gencin cezasının 7 Mart’ta infazıdır. Gerçekte cuntaya ve zulme 
başkaldırmasından dolayı tutuklanan bu kişi, cunta yanlısı takımla muhalifler 
arasında çıkan kavgada cunta yanlısı gençleri çatıdan atmakla suçlandı. Oysa in-
sanları çatılardan atma işini Sisi’nin darbe yapması için şartların oluşturulması 
amacıyla devreye sokulan Baltacı çapulcuları yapıyordu.

Cunta böyle farklı yöntemlerle idamları sürdürürken zaman zaman ona karşı 
eylemler düzenlendiği oldu. Bunlardan birinde de Kahire’de toplu idamların baş-
savcısı Hişam Berekat’a karşı suikast düzenlendi. 29 Haziran Pazartesi günü ger-
çekleştirilen saldırıda ağır yaralanan başsavcı hastanede hayatını kaybetti. Eylemi 
Cize Halk Direnişi adlı örgüt üstlendi.

Sina’daki Savaş

Cuntanın kendi saltanatını meşrulaştırmak ve askerî gücünü kullanmaya daya-
nak oluşturmak amacıyla kullandığı ilginç bir yöntem de ülkenin Sina bölgesinde 
IŞİD benzeri bir örgüte karşı savaş verdiğini iddia etmesidir. Bu savaşına ve sal-
dırılarına dayanak oluşturan örgütün mahiyeti ve yapısı henüz gün yüzüne çıkmış 
değil. Ama zaman zaman bölgede IŞİD benzeri bir örgüt adına sahiplenilen ey-
lemler düzenlendiği ve açıklamalar yapıldığı oldu. Eylemlerin en önemlileri de 1 
Temmuz’da Kuzey Sina’daki Şeyh Zuveyd şehrinin değişik mıntıkalarında beş ayrı 
noktada eş zamanlı bombalamalar oldu.

Kendini önceleri Ensaru Beytilmakdis (Kudüs’ün Yardımcıları) olarak adlan-
dıran örgüt daha sonra “İslâm Devleti”ne, yani IŞİD tarafından kurulduğu iddia 
edilen devlete beyat ettiğini açıkladı.

Sina’da Rus Uçağının Düşürülmesi

2015’te Sina’da yaşanan en önemli olaylardan biri de Rusya’nın bir yolcu uçağı-
nın düşmesi oldu. Rusya’nın Metrojet (Kogalymavia) isimli hava yolu şirketine 
ait A321 tipi bir uçak, 30 Ekim Cuma günü sabah 06.00’da Mısır’ın Şarmuşşeyh 
hava alanından kalktıktan 23 dk. sonra, 31 bin feet, yani 9500 m yükseklikte radar 
kontrolünden çıkıp dakikada ortalama altı bin feet alçalarak muhtemelen alçal-
maya başladıktan beş dakika sonra yere saplandı. Olayda 217’si yolcu, 7’si müret-
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tebat 224 kişi hayatını kaybetti.

Cuntaya yakın medya organları uçağı Sina’daki IŞİD yanlısı örgütün düşür-
düğünü ileri sürdü. Fakat uzman gözüyle bakanlar bu örgütün elinde 9500 m. 
yükseklikteki uçağı düşürecek füze bulunmasının imkânsız olduğunu, böyle bir 
uçağın saldırı sebebiyle düşmesi durumunda sadece cuntaya bağlı güçlerden şüp-
helenmek gerektiğini dile getirdiler.

Ancak Rusya, Türkiye’ye karşı sergilediği tavrı Mısır’a karşı sergilemedi ve 
uçağın kazayla değil saldırı yüzünden düşmüş olması ihtimalinin yüksek oldu-
ğunu dile getirmesine rağmen Mısır cuntasını köşeye sıkıştırma yoluna gitmedi. 
Olaydan Suriye’ye yaptığı hava çıkartmasını meşrulaştırmada yararlanmak için 
IŞİD’e yönelik suçlamalarla geçiştirdi.

Sisi’nin Almanya ve İngiltere Ziyaretleri

Avrupa ülkelerinin “demokrasi” havariliğinin sadece kendi çıkarlarıyla ilgili oldu-
ğunu Sisi cuntası karşısında izledikleri tutumla bir kez daha gördük. Darbenin 
başlangıç aşamasında ona tepki gösterenler daha sonra ayaklarının altına kırmızı 
halı serdiler ve 2015’te Avrupa’nın iki büyük ülkesine iki önemli ziyaret gerçekleş-
tirdi, sultasını güçlendirecek anlaşmalar imzaladı. Bu ziyaretlerin Sisi açısından 
en önemli yanı ise kendi saltanatını uluslararası platformda meşrulaştırması ve 
yeni bağlantıların önünü açmasıydı. 

Sisi 3 Haziran’da başlayan ve üç gün süren Almanya ziyareti esnasında başta 
başbakan Angela Merkel olmak üzere birçok ileri gelen yetkiliyle görüştü, muh-
telif anlaşmalara imza attı ve etkinliklere katıldı. Onun bu ziyareti aynı zamanda 
tamamen hukuka aykırı olarak çıkardığı idam kararlarını Almanya’ya onaylatması 
anlamına geliyordu. Sisi’nin Almanya’ya kabulüne karşı protesto eylemleri de dü-
zenlendi.

Kasım başlarında Mısır’da şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle önemli maddi 
hasarın yanı sıra can kaybının da olduğu bir felaketin yaşandığı günlerde cun-
ta lideri diktatör Sisi, İngiltere başbakanı David Cameron’un davetiyle bu ülkede 
ağırlanıyordu. Meteoroloji raporları şiddetli yağmur ve fırtına tahminlerini günler 
öncesinden vermişti. Ama diktatör için İngiltere’nin ikiyüzlü başbakanının dave-
tine icabet daha önemli olduğundan muhtemel sel felaketi sebebiyle ziyaretini er-
telemeyi uygun görmemişti. O yüzden 5 Kasım’da başlayacak resmî temasları için 
bir gün önceden Londra’ya ulaşmıştı.

Sisi’nin İngiltere’ye kabul edilmesi de birçok eylemle ve açıklamayla protesto 
edildi. İşçi Partisi genel başkanı Jeremy Corbyn, böyle bir ziyarete kapıları aç-
manın insan haklarının hafife alınması anlamına geldiğini söyledi. Ama bütün bu 
protestolar İngiltere hükümetinin tavrını değiştirmedi.
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Sisi’nin Sandıkları Boş Çıktı 

Bir yandan askerî şiddet ve idamlarla halkı sindirmeye çalışan Mısır cuntası bir 
yandan da kendine meşru bir zemin oluşturmak amacıyla seçimler gerçekleştir-
meyi ihmal etmedi. Bu amaçla parlamentonun belirlenmesi için zaman zaman se-
çim girişimleri oldu. Ancak tıpkı Hüsni Mübarek döneminde olduğu gibi sipariş-
lere göre yasalar çıkaran uzaktan kumandalı bir meclis oluşturulması için gerekli 
düzenleme yapılamadığından sürekli ertelendi. Sonunda genel seçimlerin birinci 
turu için ülke dışında yaşayan Mısırlıların 17-18 Ekim, ülke içinde yaşayanların 
da 18-19 Ekim tarihlerinde sandık başına gitmeleri istendi. Fakat bütün teşvik-
lere rağmen ülke dışında yaşayanların sadece %4’ü, ülke içinde yaşayanların ise 
%10’dan daha azı sandık başına gitti. Resmî açıklamalarda oy kullanma oranı %26 
olarak gösterildi ama bağımsız kaynakların verdiği bilgiler bunu doğrulamıyordu 
ve oranın %10’un altına düştüğünü söylüyordu. 

Mısır halkı seçimini sandık başına gitmemek ve oy kullanmamak suretiyle yap-
mıştı. Çünkü kullanacağı oyun, iradesinin siyasi iktidara yansımasını sağlamaya-
cağını aksine cuntanın meşrulaştırılması için bir oyun olacağını biliyordu.

Libya’da Savaş ve Barış 

Arap dünyasında dikta rejimlerine karşı halkların kazandıkları zaferlerin geri 
alınması amacıyla başlatılan fitne savaşlarının Libya cephesinin başında da Ha-
life Haftar yer aldı. Onun adamları daha önce Trablus’taki darbe girişimlerinden 
sonuç alamayınca bu kez ülkenin Mısır sınırına yakın bölgedeki Tobruk kentinde 
ayrı bir hükümet kurma yoluna gittiler. İlginç olan ise BM’nin Libya’nın resmi 
hükümeti olarak Trablus’ta halkın desteğiyle oluşturulan hükümeti değil Haftar’ın 
fitne hareketinin kurduğu Tobruk hükümetini tanımasıydı. 

Fakat BM’nin ve ona yön veren küresel güçlerin ülkenin resmi hükümeti olarak 
tanımalarına rağmen Tobruk’taki fitne hükümetinin kontrol altına alabildiği alan 
çok dardı. O yüzden BM, Haftar hareketini tüm ülkede etkili kılacak bir siyasi yapı 
oluşması için çalışmalarını 2015’te biraz daha artırdı. Fakat bunun adı yine “ara-
buluculuk çalışmaları”ydı. 

BM’nin Libya Özel Temsilcisi olarak atadığı Bernardino Leon payı biraz daha 
çok koparabilmek için, tüm dünya ülkelerinin Tobruk hükümetini tanıdığı gerek-
çesiyle Trablus’taki siyasi kadrodan sahneden çekilmesini istiyordu. Bu, pazarlı-
ğın başlangıç aşamasıydı tabii. Sonra onları Haftar’ın büyük ortak olmasını kabule 
razı etmeye çalıştı. Daha sonra BM Leon’u görevden alarak Martin Kubler’i tayin 
etti ve Tunus’ta uzun süren görüşmelerin ardından 17 Aralık’ta Fas’ın Suheyrat 
şehrinde bir barış anlaşması imzalanmasını sağladı. 

Suheyrat Anlaşması’na göre Trablus’ta ortak Genel Ulusal Kongre ve geçici 
hükümet oluşturulacak, Tobruk’ta da Haftar’ın adamlarının gelişmeleri gözlemek 
üzere bir Temsilciler Meclisi olacaktı. Geçici hükümeti kurma görevi Fayiz Es-
Serrac’a verildi. 
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Bazı kesimler anlaşmanın tüm siyasi çevrelerin ittifakıyla değil bazı kişilerin 
perde arkasında çevirdikleri işlerle imzalandığını dolayısıyla Libya halkının ira-
desini yansıtmadığını dile getirdiler. Ayrıca anlaşma bazı milis güçleri kapsama-
dığından suların durulması için biraz daha süreye ihtiyaç olduğu anlaşılıyordu.

Yemen’de Fitne Savaşı Sürüyor

Yemen’de halkın özgür iradesinin siyasi iktidara yansımasını önlemek amacıyla 
kullanılan fitne de Husi hareketi oldu. Ancak başlangıçta “şerre karşı şer” felse-
fesiyle ona destek verenler daha sonra eski diktatör Ali Abdullah Salih’in Husi 
hareketiyle ve İran’la işbirliği yapması sebebiyle hesapların aleyhlerine döndüğü-
nü görünce bir karşı cephe oluşturarak iktidar savaşı başlattılar. Bu amaçla geçiş 
dönemi cumhurbaşkanı Abdurabbih Mansur El-Hadi’nin eski Güney Yemen’in 
başkenti Aden’e geçerek ayrı bir hükümet kurmasını sağladılar. Ona bağlı olarak 
ayrıca Halk Direnişi Birlikleri adında bir milis güç oluşturdular. Fakat eski rejimin 
kalıntısı tecrübeli askerlerin Husi örgütüne destek vermesi, bu örgütün başkent 
Sana’yı ele geçirmiş olması, İran’ın lojistik desteği, ABD’nin ve küresel güçlerin 
de Husilerin önünü açması sebebiyle El-Hadi’nin liderliğinde oluşturulan cephe 
zayıf kaldı. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Körfez ülkelerini de arkasına alarak 
bir askerî koalisyon oluşturup hava müdahalesinde bulundu. Bu müdahale doğal 
olarak Husi milislerini ve destekçilerini sıkıştırdı. Fakat Husi cephesine destek 
veren İran’ın da Yemen’le ilgili hesaplarından vazgeçmeye niyetli olmadığı sergi-
lediği tavırdan anlaşılıyordu. 

Hava saldırıları karşısında kayıplar veren ve sıkışan Husi milisler bu kez kara-
da intikam saldırıları düzenleyerek aynen Suriye’dekine benzer korkunç katliam-
lar ve yıkımlar gerçekleştirmeye başladılar. Bunun üzerine Suudi Arabistan’ın ba-
şını çektiği koalisyon zaman zaman tek taraflı ateşkesler ilan etti. Fakat ateşkesler 
pek kalıcı olmadı ve çatışmalar devam etti. 

2015 sonuna doğru Suudi Arabistan’daki idamlar yüzünden İran’la arasında 
ciddi bir gerginlik başlamasının arka plânında da Yemen’deki hesaplaşmalar ol-
duğu tahmin ediliyor.

Küresel Güçlerin İran’la Nükleer İttifakı 

2015’te gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri de İran’la uzun yıllardan beri 
devam eden nükleer sanayi meselesinin çözümü için anlaşma imzalanması 
oldu. Nükleer proje konusunda İran ile BMGK’nin beş daimi üyesine ek olarak 
Almanya’nın dâhil olduğu P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz’da anlaşma imza-
landı. 

ABD yönetimi yaptığı açıklamalarda İran’a isteklerini kabul ettirdiğini ifade 
ederek bunun kendi açısından kazanım olduğunu ileri sürdü ve anlaşmayı “tarihî” 
olarak niteledi. İran da kendi açısından tarihî bir zafer olarak nitelediği anlaşmay-
la aynı zamanda nükleer teknolojiden yararlanma projesiyle ilgili haklarını aldı-
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ğını iddia etti.

Anlaşmayla İran, uranyum zenginleştirmede kullanılacak santrifüj sayısını 
üçte iki oranında azaltmayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)’nın, askerî 
üslerine denetim için kontrollü girişine izin vermeyi kabul etti. Bunun karşılığında 
İran üzerindeki ekonomik ambargo kalkacak, diplomatik ilişkiler başlatılacak an-
cak askerî ambargo beş yıl daha devam ettirilecekti. Fakat Rusya BMGK’nin özel 
izniyle silah teslim etme imkânına sahip olabilecekti. 

İran’da anlaşmaya eleştiride bulunanlar bulunduysa da halk büyük kalabalık-
larla meydanlara çıkarak, zafer edasıyla anlaşmayı kutladılar. Fakat halkı böyle 
bayram sevincine yönelten sebep anlaşmanın nükleer projeyle ilgili yanı değil 
ülkelerine uygulanan yaptırımlarla ilgili yanıydı. Yıllardan beri bu yaptırımlar 
yüzünden önemli sıkıntılar yaşayan halk, başlarındaki yönetim nükleer projeden 
tamamen vazgeçseydi de bayram sevinci yaşayacaktı.

ABD Afganistan’dan Askerini Çekmedi 

Afganistan’da küresel emperyalizmin gerçekleştirdiği işgale ortak olan ülkelerin 
ABD dışında kalanlarının askerleri büyük çoğunlukla çekildi. ABD askerlerinin de 
2015 içinde tamamen çekilmesi ve güvenlikle ilgili tüm görevlerin Irak’ta olduğu 
gibi uzaktan kumanda edilen yerli yönetime devredilmesi bekleniyordu. 

ABD işgal güçlerine ait insansız hava araçları tarafından, Taliban ve El-Kaide 
gerillalarına karşı savaş iddiasıyla sivillerin de ciddi zarar gördüğü saldırıların yo-
ğunlaştırılması da muhtemelen işbirlikçi rejimi istemeyen kesimin belini kırdık-
tan sonra çekilme amaçlıydı. 

İşgal güçlerinin ve işbirlikçi rejimin saldırılarına da Taliban güçleri muhtelif 
saldırılarla ve eylemlerle karşılık verdi. Özellikle Ağustos başlarında yaşanan olay-
lar Taliban’ın henüz, işgal güçleri tarafından himaye edilmeyen bir işbirlikçi yöne-
timi devirme gücüne sahip olduğunu gösteriyordu. 

6 Ağustos’ta Logar’da bir polis merkezine Taliban’ın üstlendiği ve altı kişinin 
öldürüldüğü saldırı gerçekleştirildi. Hemen ardından, 7 Ağustos Cuma sabahı baş-
kent Kabil’de, orduya ait bir merkezin yakınında bombalı kamyonetle gerçekleş-
tirilen eylemde de on kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralandı. Or-
dunun istihbarat dairesinin hedef alındığı söylenen bu eylemde sivillerden de pek 
çok kişi yaralanmıştı. Bu eylemi Taliban üstlenmediyse de işgal güçleriyle ortak 
çalışan hükümet onu suçladı. Yine aynı günlerde bir helikopterin düşürülmesi de 
17 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 

Sonuçta ABD, çatışmaların ve eylemlerin devam ettiği Afganistan’daki işgal 
güçlerini çekmeme kararı aldı. Oysa bu işgal güçlerinin varlığı ülkedeki çatışma-
ların ve eylemlerin önüne geçmiyor, devam etmesi için sebep ve gerekçe oluşturu-
yordu. İşgal güçlerinin çekilmesi ve halkın özgür iradesini temsil edecek bir meclis 
oluşturulması durumunda meseleye “siyasi çözüm” bulunması mümkün olabile-
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cekti. Fakat işgalci, ülke halkının razı olacağı değil kendisinin dikte edeceği bir for-
mülü uygulamakta ısrarlı olduğu için askerlerini çekmemeye karar verdi. Gönüllü 
olarak çekmediği askerlerden bazılarının gündelik olarak tabutlarla gönderilmesi 
de gözlerden kaçmıyordu.

Bangladeş’te Yine İdamlar 

Siyasi sultasını sürdürebilmek için muhaliflerini “vatana ihanet” suçlamasıyla çir-
kin iftiralarda bulunarak ortadan kaldırmaya ya da töhmet altına sokmaya çalışan 
Bangladeş diktası idamlarına 2015’te de devam etti. “Vatana ihanet” suçlamala-
rında başvurduğu gerekçe ise Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılması için çıkarılan 
savaşa itiraz etmeleriydi. Rejimin mahkûm ettiği kişiler iddia edildiği gibi savaş-
ta herhangi bir tarafın casusluğunu veya gizli elemanlığını yapmamış tamamen 
karşı çıkmışlardı. Çünkü savaş Hindistan’ın bir oyunuydu ve bölünme Bangla-
deş halkına değil Hindistan’a yarayacaktı. Dolayısıyla asıl vatana ihanet edenler 
Hindistan’ın oyunuyla bölünme savaşı çıkaranlar ve savaşta fiilen yer alanlardı. 
Ama onlar ülkede iktidarı ele geçirdiklerinden mahkeme kurabiliyor ve muhalifle-
rini böyle saçma bir suçlamayla idam edebiliyorlardı.

22 Kasım’da da yine aynı suçlamayla Cemaati İslâmi Genel Sekreteri Ali İhsan 
Muhammed Mücahid ile Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin lideri Salahuddin Kadir 
Çavdari idam edildi.

Doğu Türkistan Türklerine Çin İşkencesi

Doğu Türkistan’da Türklere Çin işkencesi sürüyor. Bu işkenceden kurtulmak is-
teyenler bazen dünyanın seslerini duyması ve zulme karşı çıkması için tepkilerini 
ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama tepkilerin yankı bulmaması durumunda Çin zul-
mü daha da şiddetlenebiliyor. Bazen de evlerini yurtlarını terk edip daha güvenli 
yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. 

Bu bölgeyle ilgili olarak 2015’te yaşanan en önemli hadise Tayland’a sığınan 
Türklerden bazılarının Çin’e iadesi oldu. Tayland’a sığınan 263 Doğu Türkistan-
lıdan, çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan 173 kişi Türkiye yönetiminin giri-
şimleriyle 2 Temmuz’da Türkiye’ye getirilirken 90 kişi Çin zulmüne iade edildi. 
Oysa bu şekilde zulümden kaçarak başka bir ülkeye sığınanların iadesinin onları 
ölüme göndermek anlamına geleceğini tüm dünya biliyordu. Buna rağmen insan 
hakları kuruluşları ve uluslararası kurumlar o insanların vahşete ve ölüme teslim 
edilmesinden dolayı Tayland hükümetine söze gelir bir tepki göstermedi.

Tayland’ın bu kişileri sorumsuzca vahşete teslim etmesi o insanların Çin zul-
münden kaçmaları durumunda da can güvencesine kavuşamayacaklarını ve iade 
tehdidiyle karşı karşıya olduklarını ortaya koydu.
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Arakanlı Müslümanlara Zulüm Devam Ediyor

Myanmar’daki Budist diktanın ırkçı politikaları ve zulüm uygulamaları, onun Şeb-
biha çeteleri benzeri eli kanlı Budist çetelerin tehditleri yüzünden öz yurtlarında 
yaşama hakkından yoksun bırakılan Arakanlı Müslümanlar maalesef sığınacakla-
rı, en azından can güvenliğine kavuşabilecekleri bir yer de bulamıyorlar.

2015’te de zulmün artarak devam ettiği Arakan’daki Müslümanların bazıları 
önce kendilerine yakın gördükleri Bangladeş’e sığındılar. Fakat orada çamurlar 
arasına kurulan mülteci kamplarında ve ağaç yapraklarıyla karınlarını doyurarak 
hayatlarını idameye mahkûm edilirken tam bir can güvenliğine de kavuşamadılar. 
Çünkü Bangladeş diktası onları istemiyordu. O yüzden yeniden Myanmar zulmü-
ne teslim edilme tehdidiyle karşı karşıya idiler.

Arakanlı Müslümanlardan bazıları Tayland’a iltica ettiler. Bu da bir Budist za-
limin zulmünden kaçıp bir başka Budist zalimin insafına sığınmaları anlamına 
geliyordu. Nisan sonlarında Tayland topraklarında 32 Arakanlı Müslümanın ölü 
bulunması buradaki Budist zalimin de insaf etmediğini gösterdi. Bu olay üzerine 
yapılan araştırmalar Tayland’a sığınanlardan bazılarının da insan tüccarlarının 
tuzağına düştüklerini ortaya çıkardı.

Sonra Arakanlılardan bazıları kırık dökük teknelerinin rotasını Endonezya’ya 
çevirdiler. Dalgalar o tekneleri Endonezya kıyılarına getirdi. Ama ne yazık ki bu-
radaki yetkililer de karaya çıkmalarına izin vermeyip denizde bekleterek işkence 
etmeye başladılar.

Myanmar diktasının Arakan’daki Müslümanları kendi vatandaşlarından say-
mama politikasına dayanan zulüm uygulamalarında ise bir değişiklik olmuş değil.

Teröre Karşı İslâm Ülkeleri Askerî Koalisyonu

İslâm dünyasında 2015’te meydana gelen önemli gelişmelerden biri de 16 Aralık’ta, 
Suudi Arabistan öncülüğünde ve İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında Terö-
re Karşı İslâm Ülkeleri Askerî Koalisyonu’nun kuruluşunun ilan edilmesi oldu. 

İlk açıklamada ittifaka İİT üyesi 34 ülkenin katıldığı, 10 ülkenin de destek ver-
diği bunların arasında Endonezya’nın da yer aldığı belirtildi. Ancak katılanlar ara-
sında anılan Lübnan ile Pakistan, kendilerine bu konuda bir bilgi verilmediğini id-
dia ettiler. Bu iki ülkenin uzak durmasında İran baskılarının rolü olabileceği sanı-
lıyor. Çünkü İran ittifaka katılmadığı gibi şiddetle karşı çıkıyor, Suudi Arabistan’ın 
başını çektiği askerî koalisyonun kendisinin oluşturmaya çalıştığı cepheye karşı 
bir tehdit olabileceğinden korkuyordu. 

Bu koalisyon, İslâm dünyasında NATO benzeri bir askerî ittifak hatta bir or-
tak İslâm Ordusu kurulması beklentilerini dile getiren yorumlara da neden oldu. 
Fakat isminde teröre odaklanması şimdilik daha çok örgütsel tehditlere yönelik 
işbirliğini amaçladığını gösteriyordu. Bununla birlikte günümüzde terörün birçok 
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askerî faaliyetin gerekçesi olduğu göz önünde bulundurulursa onun sadece daya-
nak yapıldığı da söylenebilir.

Avrupa’da Yükselen İslâm Karşıtlığı ve Camilere Saldırılar

2015’te Avrupa’da “radikal İslâmcı” olarak nitelenen kesim adına iki önemli sal-
dırı gerçekleştirildi. Birincisi 7 Ocak’ta, Charlie Hebdo adlı mizah dergisinin mer-
kezini ve çizerlerini hedef alan saldırıydı. Bu saldırı, derginin Hz. Muhammed'i 
(s.a.s.) ve İslâmi değerleri aşağılayan çirkin, alaycı karikatürlerinden dolayı ger-
çekleştirilen ferdi eylemdi. Herhangi bir örgüt adına sahiplenen olmadı. Ama 
İslamofobi üzerinden siyaset yapanlar için işin bu tarafı önemli değildi. Eylemi 
İslâm’a, Avrupa’daki Müslümanların tümüne hatta camiler başta olmak üzere 
Müslümanları ilgilendiren tüm mekânlara ve kurumlara fatura etmek için yeterli 
sebep mevcuttu. 

Tüm Avrupa’yı sarsan ikinci grup şiddet eylemleri yine Fransa’nın başkenti 
Paris’te 13 Kasım’da gerçekleştirildi ve 129 kişi hayatını kaybetti. Bu kez saldırı-
ları IŞİD üstlendi ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik müdahalelere katılmasına tepki 
amaçlı olduğu ileri sürüldü. 

Charlie Hebdo’ya yönelik saldırıda bir tahrik gerekçesi vardı ve doğrudan tah-
riki yapanlar hedef alınmıştı. Olayın bir örgütsel bağlantısı da yoktu. Ancak 13 
Kasım’da, belki de aralarında Fransa’nın dış politikasına kesinlikle destek verme-
yen pek çok kimsenin de yer aldığı vatandaşların rastgele hedef alındığı, amaçla 
irtibatlandırılması mümkün olmayan tam anlamıyla terör saldırıları gerçekleşti-
rilmişti. Tabii eylemin IŞİD tarafından üstlenilmesi Avrupa’da bu örgüt üzerinden 
İslamofobi propagandası yürütenlere de hayli malzeme çıkmasına neden olmuştu. 
Çünkü Batı’da İslâm’ı öcü olarak göstermenin yeni aracı bu örgüttü. Elemanları-
nın kafa kesme eylemlerinin videolarını çekip İslâmofobi propagandası yapmak 
isteyenlere servis etmeleri ve bir bakıma Avrupa toplumlarına “İslâm budur” me-
sajı vermeleri de bunun altyapısını oluşturmuştu. 

Bütün bu gerçekleri yan yana koyduğumuzda IŞİD’in kimlere çalıştığı hak-
kında kanaat belirlememiz zor olmayacaktır. Ama bunu geniş kitlelere anlatma 
imkânı elde edemeyince, önce kendi IŞİD’ini üreten sonra da onun karanlık işle-
rini İslâm’ı karalamakta kullanan küresel derin güçlerin oyunlarını bozmak kolay 
olmuyor. 

Camilerin, söz konusu eylemleri ve uygulamaları asla tasvip etmediğinin çok 
iyi bilinmesine rağmen İslâm düşmanlığını yaymaya çalışan anlayışın camile-
ri suçlu göstermesi sebebiyle “İslamofobi” siyasetinden etkilenenler de özellikle 
camileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiler. Resmî politika ise bu saldırıların 
önüne geçmek için tedbir almak yerine camileri suçlu gösterenlerle aynı paralelde 
bir tavır sergileyerek yüzlerce caminin kapatılmasına karar verdi.
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Hacda Yine Büyük Felaket

Bu yılın hac döneminde yine iki büyük felaket yaşandı. Birincisi bayramdan 14 
gün önce, Mescidi Haram’ın genişletme çalışmalarında kullanılan bir vincin hacı 
adaylarının üzerine düşmesinden kaynaklandı ve 107 kişi hayatını kaybederken 
240 kişi de yaralandı. Başlangıçta bu vincin çökmesine şiddetli rüzgârların neden 
olduğu söylendi. Ama sadece böyle bir sebebe bağlanması tatmin edici değildi. 
Daha sonra yapılan tetkikler sonucu Mescidi Haram’ın genişletilmesi işlerini üst-
lenmiş olan Bin Ladin şirketinin ihmallerinin de büyük payı olduğu dile getirildi. 

İkinci büyük felaket ise bayramın birinci gününde yine Mina’da şeytan taşlama 
bölgesinde meydana geldi ve 769 kişi hayatını kaybederken 934 kişi de yaralandı. 
Mina’daki büyük felakette olaylara şahit olanların verdiği bilgilere göre izdiham 
iki farklı yoldan gelenlerin kesişen bir noktada karşı karşıya gelmelerinden kay-
naklandı. Bu noktada karşı karşıya gelenleri arkadan gelenlerin itmesi izdihama 
ve insanların birbirlerini ezerek öldürmelerine neden oldu. Bazıları da canlarını 
kurtarmak için merdivenlerden veya bariyerlerden atlayınca yaralandı veya ha-
yatlarını kaybettiler.

Suudi Arabistan’da Tahta Yeni Kral Oturdu

Suudi Arabistan’ın uzun süreden beri hastalıklarla uğraşan kralı Abdullah bin 
Abdülaziz’in 23 Ocak’ta vefat etmesi üzerine yerine kardeşi Selman bin Abdülaziz 
geçti. Veliaht prensliğe de önce prosedür gereği kardeşi Mukrin bin Abdülaziz’i 
atadı. Ancak daha sonra bölgede özellikle de İran tehdidi karşısında güçlü bir 
dış politika geliştirecek birini iş başına getirmek gerektiği gerekçesiyle kardeşini 
kendi rızasıyla veliahtlıktan alarak Nayif adlı kardeşinin oğlu Muhammed’i atadı. 
Böylece veliahtlık sırası da Abdülaziz’in oğullarından torunlarına geçmiş oldu. 

31 Aralık 1935 doğumlu olan Selman bin Abdülaziz’in tahta oturmasından son-
ra Suudi Arabistan’ın dış siyasetinde bazı değişiklikler olduğu düşünülüyor. Ancak 
bu değişiklik sultanın değişmesiyle değil bölgesel şartların değişmesiyle ilgilidir. 
Çünkü Selman, kral olmadan önce de ülkenin Savunma Bakanlığı görevini yürütü-
yordu ve gerek iç gerek dış siyasetinin belirlenmesinde etkili bir kişiydi.

Sudan’da Yine Beşir’in Zaferi

Sudan’da Nisan ortalarında hem cumhurbaşkanının hem de parlamento üyeleri-
nin seçimi için seçmenlerin sandık başına gitmeleri istendi. Fakat ülkedeki siyasi 
muhalefetin başını çeken Sadık el-Mehdi liderliğindeki Ümmet Partisi ile Hasan 
Turabi liderliğindeki Halk Kongre Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti 
seçimlerin sonucu değiştirmeyeceği iddiasında bulunarak boykot kararı verdi. Bu-
nun için taraftarlarına da sandık başına gitmeme ve oy vermeme çağrıları yaptılar. 
Boykot çağrılarının etkisini gösterdiği ve 13-15 Nisan arasındaki üç günlük geniş 
bir zamanın oy verme süresi olarak tanınmasına rağmen sandık başına gidip oy 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 89

kullananların sayısının çok az olduğu görüldü. Bunun üzerine yetkililer bazı zo-
runlu sebeplerden dolayı sandık başına gelemeyenler bulunduğu düşüncesiyle oy 
verme süresini bir gün daha uzattı. Ama sonuç değişmedi ve gelmeyenlerin zorun-
lu sebeplerle değil kendi kararlarıyla gelmedikleri anlaşıldı.

Ülke dışından giden gözlemciler katılımın düşük olduğunu dile getirdi ve kendi 
bulundukları bölgelerde kayıtlı seçmenlerin ortalama üçte birlik bir kısmının oy 
kullandığını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, karşısında zaten güçlü bir rakip bulunmayan 
Ömer Hasan El-Beşir, % 94,5 oranında oy alarak yeniden kazandı. 

Beşir’in kazanması zaten kesin gibiydi. Fakat ortaya çıkan durum onun ve par-
tisinin kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alması durumunda dahi seçimden 
zaferle çıktığının söylenemeyeceğini gösteriyordu. Çünkü boykot çağrılarının ge-
niş bir tabanda etkisini göstermesi ve katılmayanların oranının katılanlarınkinin 
iki katını bulduğunun iddia edilebilmesi mevcut iktidara itiraz edenlerin baskın 
çıktıklarını gösteriyordu.

Nijerya Seçimleri ve Buhari’nin Zaferi

Afrika’nın nüfusça en kalabalık ülkesi olan ve ayrıca petrol zengini olmasına 
rağmen halkı diğer birçok Afrika ülkesinin halkı gibi yoksul olan Nijerya’da, 29 
Mart’ta başlayan ve üç gün süren son cumhurbaşkanlığı seçimlerini Müslüman 
kesime mensup Muhammed Buhari kazandı.

Nijerya’da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında siyasi hâkimiyet alanında da 
bir rekabet olduğundan devletin en üst kademesindeki bir makama geçen kişinin 
dini kimliği önemseniyor. Ancak bu kimliğe bakılırken tabii hassasiyetine değil 
sadece mensubiyetine dikkat ediliyor.

Fas Seçimleri

4 Eylül’de Fas’ta yerel seçimler gerçekleştirildi. Bu, 2011 anayasasına göre gerçek-
leştirilen ilk seçimlerdi. Yerel seçimlerde, idari bölgelerin parlamentoları görevi 
yapan bölge meclisleriyle belediye meclislerinin üyeleri belirlendi. 

Çok sayıda siyasi partinin yarıştığı seçimlerde beş parti öne çıktı. Bunlardan 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İslâmi çizgide, Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 
kral yanlısı, Batıcı ve laik, İstiklal Partisi (İP) yine krala yakın duran, Arap ulusçu-
su ve laik, Özgürlerin Ulusal Birliği (ÖUB) yine kral yanlısı ve sağ, Halk Hareketi 
(HH) ise Arap ve Berberi ulusçusu birer siyasi partidir.

Aldıkları oylar ve elde ettikleri sandalyeler ise şöyle oldu: Belediye meclisle-
rinde birinci olan PAM % 21.12 oranında oy, 6655 sandalye; ikinciliği olan AKP 
% 16.22 oy, 5106 sandalye; üçüncü olan İP % 15.94 oy, 5021 sandalye; dördüncü 
olan ÖUB % 13.99 oy, 4408 sandalye; beşinci olan HH % 9.54 oy, 3007 sandalye 
kazandı. Bu sandalyeler toplamda 31 bin adedi bulan sandalyelerin paylaşımından 
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düşen paylar. Kalanları diğer partiler ve bağımsızlar aldı.

Bölgesel meclislerde birinci olan AKP % 25.66 oy, 174 sandalye; ikinci PAM % 
19.47 oy, 132 sandalye; üçüncü İP % 17.55 oy, 119 sandalye; üçüncü ÖUB % 13.27 
oy, 90 sandalye; beşinci HH % 8.55 oy, 58 sandalye aldı. Bu rakamlar da 895 san-
dalyenin paylaşımından düşenler.

Kenya’da Üniversite Baskını ve Afrika’da 

“İslâm’dan Uzak Durun” Stratejisi

2 Nisan’da Kenya’nın Somali sınırına yakın Garissa şehrindeki Garissa 
Üniversitesi’ne Somali’deki Şebab (Gençler) örgütünün silahlı militanları tarafın-
dan baskın düzenlendi. Örgüt bu baskını Kenya’nın Somali’ye askerî müdahale-
sine ve Şebab mensuplarına yönelik kara ve hava saldırıları düzenlemesine karşı 
gerçekleştirdiğini iddia etti. 

Saldırıyı gerçekleştirenler önce çok sayıda öğrenciyi rehin aldılar. Sonra as-
kerler tarafından bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Militanlar askerlerin 
kendilerini tasfiye etmelerine veya etkisiz hale getirmelerine kadar geçecek süreyi 
amaçları doğrultusunda kullanabilmek ve mümkün olduğunca çok zarar verebil-
mek için yoğun saldırılar gerçekleştirdiler. Bu sebeple 147 öğrenci öldürülürken, 
79 öğrenci de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren askerlerden de dört kişi öldürül-
dü. Operasyonu düzenleyenler 500 öğrenciyi de kurtardıklarını açıkladılar. 

Gerek bu olay ve gerekse Boko Haram adlı örgüt gibi IŞİD’in Afrika uzantıları 
niteliği taşıyan örgütlerin gerçekleştirdiği baskınlar, rehin almalar ve cinayetler 
gerçekte tüm misyonerlik çalışmalarına rağmen İslâm’a ilgi duyan Afrika halkla-
rına “İslâm’dan uzak durun” mesajı verme stratejisidir. Bazıları belki doğru yap-
tıklarına inanarak bu tuzağa düşüyorlar ama işi organize edenlerin farkında olma-
dıklarını söylemek mümkün değildir.

Yeni Cumhurbaşkanının Seçilemediği Lübnan’da Çöp Krizi

Lübnan, 2015’e cumhurbaşkanlığı kriziyle girdi ve yeni cumhurbaşkanını seçe-
meden seneyi tamamladı. Sebebi ise özellikle “Hizbullah” adı verilen örgütün 
parlamentonun işlemesini ve cumhurbaşkanını seçecek sayının toplanmasını 
engellemesi. Bunu başarabilmek için de işbirliği yaptığı siyasi gruplarla birlikte 
cumhurbaşkanlığı seçimi oturumlarını boykot ediyor. Dolayısıyla parlamento 
toplanamıyor. Bu siyasi taktiği tabii o örgüt tek başına başarıyor değil. Hıristiyan 
Mişel Avn’ın liderliğini yaptığı parti başta olmak üzere “8 Mart Grubu” içinde yer 
alan bütün siyasetçiler de destek veriyor. 

Lübnan anayasasına göre cumhurbaşkanının Hristiyanlardan seçilmesi gere-
kiyor. Ama Hizip işi sağlama almak için önce kendisinin istediği birinin seçilmesi-
ni garanti etmek sonra seçimlere katılmak istiyor. 

Parlamentonun işlememesi genel seçimlerin yapılmasını da engelliyor. Çünkü 
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Hizip bu konuda da boşluğun sürmesini ve böylece Baas zulmüne destek konu-
sunda Lübnan kapısının hep açık kalmasını, herhangi bir engel veya zorluk oluş-
mamasını istiyor.

Bu durum ve birkaç yıldan beri bazı konularda devam eden tıkanma ülkede 
aynı zamanda bir çöp krizinin ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü işçilerin üc-
retlerinin ödenememesi sebebiyle başlatılan grev çöplerin toplanamamasına ve 
caddelerde büyük çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu. 

Lübnan ahalisi artık ortaya çıkan durumun tahammül güçlerini iyice aştığını 
dile getirmek amacıyla “Kokunuz Çıktı (Tala’at Râihetukum)” sloganıyla caddele-
re, sokaklara ve meydanlara çıkarak gösteriler yapmaya başladılar. Ülkede uzun 
süreden beri devam eden çözümsüzlüklerin merkezinde yer alan siyasi güçlerin 
sözde ittifakıyla kurulan hükümet ise çöp krizine çözüm bulmak için adım atmak 
yerine göstericileri ortalığı gereksiz yere karıştırmaya kalkışmakla suçlayıp güven-
lik güçlerini üstlerine sevk ederek şiddete başvurdu. Bu insanların, biriken çöp 
yığınlarının kokularının iyice etrafı sarmasına kadar sabretmeyi tercih etmeleri 
aslında yaptıkları gösterilerin ve sergiledikleri tepkilerin ne kadar gerekli ve an-
lamlı olduğunu gösteriyordu. Ama güvenlikçilerin müdahalesi çatışmalara, birçok 
kişinin yaralanmasına, bazı iş yerlerinin zarar görmesine neden oldu.





türk dünyası

Dr. Ali Özgün Öztürk
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Bu yazı Doğu ve Batı Türkistan, yani Türk cumhuriyetleri ile Kafkasya, Kırım ve 
Rusya Federasyonu’ndaki Türklerle ilgili gelişmelerle sınırlı tutulmuştur.

Türk Dünyası Kurumları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından bağımsızlıklarına kavuşan Türk cumhuriyetlerinin yeniden yapılanma 
ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, uluslararası teknik yardım teş-
kilatı olarak 1992 yılında kuruldu. TİKA, öncelikli olarak Türk dünyası ile işbirli-
ğinin artırılması / geliştirilmesi amacıyla kurulduğu tarihten bugüne kadar birçok 
alanda proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Türk cumhuriyetleriyle yapılan projelerin 
niteliği zaman içerisinde gelişerek derinleşti. İlk zamanlarda işbirliği yapılan ül-
kelerde altyapı ve idari otoritenin güçlendirilmesi kapsamındaki ivedi ihtiyaçlar 
karşılandı. Son yıllarda ise teknik ve kültürel işbirliği, sivil toplum kuruluşları-
nın desteklenmesi, ortak kültür, tarih mirasının araştırılması ve korunması, bilgi, 
tecrübe paylaşımı kapsamındaki uzun vadeli kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik projeler tüm sektörlerde yürütülmektedir.

Türk Konseyi (Türk Keneşi)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRKKON), Türkiye, Kazakistan, 
Azerbaycan ve Kırgızistan gibi Türk dili konuşan Türk cumhuriyetlerinin iktisa-
di, siyasi, eğitim vb. alanlarda işbirliğini artırmak, ortak tarihî kültürel değerle-
re dayanan ilişkilerin geliştirilmesi ve halkların birbirlerine yakınlaşması ama-
cıyla 3 Ekim 2009’da Azerbaycan’da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 
2010 tarihli İstanbul Bildirisi ile kuruldu. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve 
Kırgızistan arasında kurulan ve uluslararası bir örgüt mahiyetinde olan konseye 
Türkmenistan ve Özbekistan tarafsızlık politikaları gereği henüz üye olmadı.

Türk Konseyi, üye ülkeler arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, dış po-
litikada ortak tavırların benimsenmesi, bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi, 

*  Dr., Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi 
Başkanı.
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ticaret ve yatırım imkânlarının oluşturulması, sosyal, kültürel, bilim, teknoloji, 
eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi için çalışmaktadır. Bu gö-
revlerin yerine getirilmesi için Türk Konseyine bağlı Devlet Başkanları Konseyi, 
Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi ve 
Sekretarya çalışmalarını yürütmektedir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 5. zirvesi Eylül ayında Astana’da 
toplandı. Türk Konseyi üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 
katıldığı zirve Enformasyon ve Medya Alanında İşbirliği temasıyla gerçekleştiril-
di. Günümüzde Türk Keneşi ülkelerinin yakın çevrelerinde istikrarsızlığa yol açan 
olayların çoğalması, yeni tehdit ve tehlikelerin belirmesi, bu olaylara karşı med-
ya aracılığıyla enformasyon alanında ortak tavır ortaya konulması ayrı bir önem 
taşımaktadır. Zirvede bu gerekçelerle Türk Konseyi ülkeleri arasında ortak med-
ya ve enformasyon alanını oluşturmak amacıyla Uluslararası Türk Haber Kanalı 
(International Turkic News Channel) adıyla yeni televizyon kanalının kurulması 
yönünde bir ön protokol imzalandı. Ayrıca, Türk dili konuşan ülkelerin kültür - 
enformasyon gelişim stratejisini hayata geçirecek yeni bir medya merkezinin oluş-
turulması da kararlaştırıldı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY)

Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk 
kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar ya-
pan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 1993 yılında Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları-
nın imzalamış olduğu anlaşma ile kuruldu. TÜRKSOY’un gözlemci üyeleri Rusya 
Federasyonu’ndan Altay, Tıva, Başkurdistan, Saha (Yakut), Hakas, Tataristan 
cumhuriyetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Moldova Gagauz Yeri’dir.

TÜRKSOY’a üye ülkelerde 2015, Yusuf Has Hacib yılı kabul edildi. Karar ünlü 
şair ve mütefekkirin doğumunun 1000’inci yılı nedeniyle ve Kırgızistan’ın girişim-
leriyle alındı.

Türk dünyası kültür ve sanat alanında saygın şahsiyetlerin eserlerinin yaşa-
tılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl anma yılları ilan eden 
TÜRKSOY, 2015’i Haldun Taner Yılı ilan etti. Yıl boyunca sanatçının eserlerini 
farklı dil ve lehçelerde okuyucularla buluşturmanın yanı sıra üye ülkelerde pek çok 
panel, konser, sergi yapıldı. Haldun Taner Yılı kapanış töreninde, Türk dünyasın-
da ilk kez yapılan Haldun Taner Uluslararası Tiyatro Eseri Yarışmasında dereceye 
giren yazarlara da ödülleri verildi.

TÜRKSOY ve Safranbolu Belediyesi işbirliğinde Ekim ayında düzenlenen 12. 
TÜRKSOY Fotoğraf Sanatçıları Buluşmasına 15 ülke ve bölgeden 35 fotoğrafçı ve 
belgesel yönetmeni katıldı.

Moğolistan Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı ve Millî Tarih Müzesi işbir-
liğinde Ulan Batur’da Uluslararası Avrasya Müzelerinde Kostüm Koleksiyon-
ları: Araştırılması ve Yorumlanması Müzecilik Forumu düzenledi.
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TÜRKSOY geleneksel olarak düzenlediği Opera Günleri etkinliğini bu yıl 15-24 
Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ünlü Kırgız sanatçı Bolot Mincılkıev 
anısına gerçekleştirilen etkinliklere, Türk cumhuriyetlerinden 20 opera sanatçı-
sı katıldı. 18. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında İstanbul, Antalya ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konserler verildi.

Aksaray Belediyesi ile gerçekleştirilen 18. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması, 
Türk dünyası ressamlarını araya getirdi. Bu yıl Aksaray’da gerçekleşen buluşma-
ya 18 ülkeden 21 ressam katıldı.

Geçtiğimiz yıl Türk dünyası kültür başkenti Kazan’da gerçekleştirilen 3. 
Türkvizyon Şarkı Yarışması bu sene İstanbul’da yapıldı. 21 ülkeden katılı-
mın olduğu yarışmada Kırgızistan’dan Jiydeş, Kim Bilet adlı şarkısıyla birinci 
oldu. Yarışmanın Jüri Özel Ödülü, Irak Türklerini temsilen yarışmaya katılan 
Türkmenlere verildi.

TÜRKSOY’un koordinasyonunda yürütülen çabalar sonucunda Köroğlu 
Destanı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alın-
dı. Köroğlu, Anadolu’dan Türkmenistan’a, Azerbaycan’dan Kazakistan’a, 
Kırgızistan’dan Özbekistan’a Türklerin bulunduğu her coğrafyada tanınmaktadır.

Türk ülkeleri ile Türk azınlığın yaşadığı yerlerin katılabildiği Türkvizyon 
Şarkı Yarışmasının çocuk formatı olan 2015 Bala (Çocuk) Türkvizyon Şarkı 
Yarışmasının finali Aralık ayında İstanbul’da yapıldı. 13’den fazla ülke / bölgenin 
yer aldığı yarışmada 8-14 yaş grubu çocuklar anadillerinde söyledikleri şarkılarla 
yarıştılar. İlk kez düzenlenen Bala Türkvizyon Şarkı Yarışmasında Azerbaycan bi-
rinci, Kırgızistan ikinci ve Gürcistanlı çocuklar da üçüncü oldu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 33. Dönem 
Toplantısı, Kasım ayında Türkmenistan’ın Merv şehrinde yapıldı. Toplantıya 
TÜRKSOY üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, 
Rusya Federasyonu’na bağlı Altay, Başkurdistan, Tataristan, Saha (Yakut), Tıva, 
Hakasya, Moldova’ya bağlı Gagauz Yeri’nden kültür bakanları, Türk Konseyi, 
TÜRKPA ve Rusya Federasyonu’nun kültür bakanlığından temsilciler katıl-
dı. TÜRKSOY tarafından 2015 yılında yayımlanan Türk Dillerinde Bahtiyar 
Vahabzade’nin 90 Şiiri adlı kitabın yanı sıra, 2. Türk Dünyası Tiyatro Almanağı 
ve geçtiğimiz yıl Şeki’de düzenlenen 17. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması 
Katalogunun tanıtımı da yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisi

Merkezi Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Türk Akademisi, 2010 yılın-
dan bu yana Türk dünyasının tarih, dil, edebiyat ve kültürünü araştırmak, Türk 
dünyası ile ilgili bilimsel çalışmaları koordine etmektedir. Akademi, Türk halkları 
arasında işbirliğinin artmasında bilimsel ortamın tesisi ve güçlendirilmesi yönün-
de çalışmalar yapmaktadır.

TİKA işbirliğinde, Kazakistan’da yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edi-
len bulguların değerlendirilmesi amacıyla Türk dünyasının önde gelen tarihçi ve 
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arkeologlarının katılımı ile Altay Dağlarında Altın Beşik Altay semineri yapıldı. 
Doğu Kazakistan Eyaleti, Katon - Karağay ilçesi Karakaba yaylasında tarihçi Z. 
Samaşev’in başkanlık ettiği kazılarda bulunan eşyalar bu bölgenin destanda ifade 
edilen ve Türklerin zor zamanlarda sığındığı Ergenekon olabileceği yönündeki id-
diaları güçlendirdi.

Uluslararası Türk Akademisi, Almatı’da Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - 
Kazak Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsünün işbirliğinde Kazak 
Hanlığı ve Kazakistan: Düşünsel ve Tarihsel Bağlar konulu uluslararası çalıştay, 
UNESCO ile işbirliğinde Paris’te Kitab-ı Dede Korkut eserinin yayımlanması-
nın 200. yıldönümü münasebetiyle uluslararası forum, Kazakistan Parlamento 
Meclisi işbirliğinde Büyük Bozkırda Devlet Geleneği ve Parlamentarizm konulu 
uluslararası konferanslar düzenledi.

Türk Akademisi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Bilimler Akademileri 
Birliğinin ilk toplantısı Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı. Toplantıya, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Tataristan, Türkmenistan, 
Başkurdistan millî bilimler akademilerinin başkanları katıldı. Toplantıda bilimsel 
ve kültürel işbirliğini geliştirme adına önemli bir adım olan Türk Dünyası Bilimler 
Akademileri Birliğinin kuruluşuna dair belge imzalandı.

Akademi, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den bilim adamları-
nın katılımıyla Türk Konseyine üye ülkelerin ortaokul öğrencileri için Ortak Türk 
Tarihi Kitabı projesini hazırladı. Kitabın metni Bakü’de yapılan Türk Konseyine 
üye ülkeler Eğitim Bakanlarının 3. Toplantısında onaylandı.

Türk Konseyine üye ülkelerin ortaokul öğrencileri için Ortak Türk Edebiyatı 
projesi çalışmaları ise devam etmektedir. Bu kapsamda, 5 Ekim 2015’te Astana’da 
Türk Akademisinde Türk Dünyası Edebiyat Enstitüleri başkanları ile Türk Dil 
Kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ortak Türk Edebiyatı ders ki-
tabının içeriği değerlendirildi.

Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TÜRKSOY tarafından ortaklaşa hazırlanan Türk 
Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması adlı eser Ahmet 
Yesevi Üniversitesi tarafından yayımlandı. TÜRKSOY tarafından Türk dünya-
sına ait somut olmayan kültürel miras listesinin ilan edilmesi ve bunların ko-
runması hususunda farkındalığın güçlendirilmesine yönelik olarak yayımlanan 
kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, UNESCO’ya dahil edilmiş Türk 
Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun özerk cumhuriyetleri özelinde lis-
telenirken, Türk İslâm coğrafyasının ortak değerleri ayrı bir başlıkta ele alınmış.

Destanlardan masallara, ninnilerden ağıtlara, el sanatlarından mutfağa Türk 
halkları, somut olmayan kültür alanında çok zengin ve çeşitli bir mirasa sahip-
tir. Bu zenginliğin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sözlü 
kültür, halk kültürü, göçebe kültürü ya da somut olmayan kültür dediğimiz alan, 
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Türk dünyasının en güçlü yönlerinden biridir. Eserin ikinci bölümünde ise Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi adayları başlığında yer aldı. Türk dünyasının en 
zengin olduğu alanların başında gelen somut olmayan kültür, başka bir deyişle 
halk kültürünü oluşturan toplumsal hayatın tüm süreçlerine bu envanter çalışma-
sında yer verilmeye çalışıldı.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkı-
larda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevi, Türkistan’dan 
Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi kandillerin-
den biridir. Hoca Ahmed Yesevi, hem İslâmiyet’in yayılmasında, hem de ahlâk ve 
maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olmuş, ayrıca hikmet tarzı şiirleriyle 
Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş âlim ve mutasavvıf bir şairdir.

Yesevi’nin gönül dünyasını günümüze taşıyan şiirleri Hikmetler’in Arap harfli 
yazımı, Latin harfli okunuşu, sadeleştirme ve tercümeleri eserde birlikte verilerek 
Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatı ve menkıbeleri ile ilgili yeni çizilmiş minyatürlerle 
zenginleştirilerek yeni bir basımı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü

Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, 
Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini arttır-
mak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere destek ol-
mak amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsünün, Türk dünyasında; Kazakistan 
Astana, Gürcistan Tiflis, Azerbaycan Bakü, Tataristan Kazan Kültür Merkezleri 
bulunmaktadır. 2015 yılında Yunus Emre Kültür Merkezlerinde bilimsel toplantı-
lar, Türkiye Türkçesi öğretimi, geleneksel el sanatları öğretimi, müzik konserleri, 
sinema gösterimleri gerçekleştirildi.

Astana Kültür Merkezinde Fuzuli’yi Anma Paneli, Bakü’de Sahnedeki Türkiye 
- Burhan Öçal Istanbul Oriental Ensemble Feat Hüsnü Şenlendirici Konseri, 
Kazan’da Doğumunun 115. Yılında Reşit Rahmeti Arat Sempozyumu ile Yusuf 
Akçura: Mirası ve Bugünü Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. Azerbaycan İnce 
Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Osmanlı Türkçesi Kursları, Tokyo’da Osmanlıca 
ve Göktürkçe kursları düzenlendi.

Türkoloji Projesi kapsamında, Türkoloji eğitimi veren üniversitelere 
Türkiye’den akademisyenler görevlendirilerek daha nitelikli Türkçe eğitimi veril-
mesine katkı sağlandı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile 1. Milletlerarası Kafkas 
Türkologları Çalışma Toplantısı düzenlendi. Kafkas ülkeleri ve Türkiye üniver-
sitelerinin Türkoloji bölümlerinden elliye yakın Türkoloğun katıldığı toplantı-
nın ilk gününde, Türkiye’nin, dünya ve Kafkas Türkolojisine katkıları ele alındı. 
Ayrıca, Kafkas Türkologlarının da Türkoloji bölümlerinin sorunları ile ilgili dü-
şüncelerini, ilgili kurumlarla istişare etmeleri yönünde karar alındı.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle 
Türkiye Türkçesinin Türk dillilere öğretimi hususunun müzakere edildiği Türk 
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Dillilere Türkiye Türkçesi Sempozyumu 20 farklı ülkeden akademisyenlerin katı-
lımıyla Ekim ayında Erzurum’da gerçekleştirildi.

Kırgız Millî Şairi Alıkul Osmonov, doğumunun 100. yılında Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 
düzenlenen programla anıldı. TİKA ve Zeytinburnu Belediyesinin katkılarıyla 
gerçekleşen programda Alıkul Osmonov’un hayatıyla ilgili fotoğraflardan oluşan 
sergi ve Osmanov’un hayatını anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), kelimelerin lehçelere göre söyleniş 
ve vurgularını içeren tematik sözlüğünü hayata geçirdi. Kelimelerin yazılışları, 
okunuşları ve anlamlarının birlikte yer aldığı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nde bulunan 
her bir kelime harf, hece veya kelimenin tamamı şeklinde aratılarak farklı lehçe-
lerdeki seslendirmesiyle dinlenebiliyor. Sözlüğün mobil uygulamaları da (IOS ve 
Android) mevcut. Sözlüğün sitesi: http://www.lehceler.com/

Azerbaycan

Siyaset Ekonomi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çeyrek asırdır çözülemeyen Karabağ soru-
nunda 2015 yılı boyunca Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında sık sık çatış-
malar yaşandı. Çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusu ve Ermenistan birlikleri 
karşılıklı kayıplar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Edvard Nalbandyan 
ile 8 Nisan 2015 tarihinde Moskova’da gerçekleştirilen ortak basın toplantısın-
da, Dağlık Karabağ’da savaşı arzulamadıklarını; ancak olası savaş durumunda 
Rusya’nın, Ortak Güvenlik Sözleşmesi koşulları uyarınca Ermenistan’a her türlü 
yardımı yapacağını ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan’ın 
Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne yönelik Aralık ayında İsviçre’nin başkenti 
Bern’deki Azerbaycan - Ermenistan zirve toplantısında sorunun çözümüne yöne-
lik uzlaşma sağlanamadı.

Bölgesel istikrarın korunmasını ve işbirliğinin pekiştirilmesini amaçlayan, 
ekonomik ve siyasi konular başta olmak üzere, üç ülkeyi ilgilendiren konuların 
üst düzeyde ele alınmasını ve mevcut üçlü düzeydeki işbirliğinin derinleştirilme-
sini amaçlayan ve istişare mekanizması niteliği taşıyan Azerbaycan - Gürcistan 
- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı Kars’ta yapıldı. 2012’de Trabzon, 
2013’te Batum ve 2014’te Gence toplantılarında alınan kararların gözden geçirildi-
ği toplantıda, Üçlü İşbirliği Eylem Plânı temelinde geliştirilmekte olan pratik işbir-
liği imkânları ile Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü - Tiflis - Erzurum 
Doğalgaz Boru Hattı, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu ve TANAP gibi küresel çapta 
öneme sahip bölgesel enerji ve ulaştırma projelerine verilen önem dile getirildi.

Kanlı Ocak katliamının 25. yılı kutlamalarında, olaylarda hayatını kaybeden-
lerin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı’nda anma töreni düzenlendi. 1990 yılı-
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nın başında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini 
göstermek için Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda uzun süreli mitingler düzenlenmiş, 
Sovyet ordusu, 20 Ocak’ta Bakü’ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bu-
lunduğu 150’ye yakın sivili katlederek, yüzlerce kişiyi de yaralamıştı. 20 Ocak’ın 
Millî Matem günü ilan edildiği Azerbaycan’da, her yıl bu tarihte anma etkinlikleri 
düzenleniyor.

Hocalı katliamının 23. yıldönümünde anma törenleri yapıldı. Azerbaycan’ın 
Hocalı kasabasında, 23 yıl önce Ermeni askerlerince katledilen çocuklar ve kadın-
lar dahil 613 kişi, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede düzen-
lenen törenlerle anıldı.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak, kısa adı TANAP 
olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesine başlandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıy-
la Kars’ta yapılan törende Güney Gazı Koridoru tamamen hayata geçirildiğinde 
Avrupa ile Hazar arasında güçlü bir bağ oluşturulacağı belirtilerek Türkiye’nin 
bölgesinde enerji dağıtım merkezi hâline gelmekte olduğu kaydedildi. Projeyle, 
Azerbaycan Şah Deniz doğalgaz alanından çıkarılan gaz Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya transfer edilecek. Yaklaşık maliyeti 10 milyar dolar olan, 1850 kilomet-
re uzunluğunda ve 31 milyar metreküp kapasiteli gaz hattından Türkiye’ye ilk gaz 
akışının 2018’de gerçekleşmesi plânlanıyor.

Hazar’ın hukuki statüsünün belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun 
39. toplantısı 4 Mart’ta Bakü’de yapıldı. Toplantıya Azerbaycan, Rusya, İran, 
Türkmenistan ve Kazakistan’dan yetkililer katıldı. Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masının ardından Hazar’a kıyısı olan ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, 
Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı. 
Hazar’ın taksim edilmesi ve kullanımıyla ilgili kuralların belirlenmesi için hayati 
önem taşıyan toplantıların ilki 2002’de Aşkabat’ta, ikincisi beş yıl sonra Tahran’da, 
üçüncüsü 2010’da Bakü’de, dördüncüsü ise geçen yıl Astrahan’da yapıldı.

Azerbaycan, tarihinin en büyük spor organizasyonu olan 1. Avrupa Oyunları’na 
ev sahipliği yaptı. 1. Avrupa Oyunları, Bakü Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştiri-
len açılış töreniyle başladı. Muhteşem ses ve ışık gösterileriyle renklenen açılış 
töreninin en çarpıcı görüntülerinden biri de yaklaşık 1000 oyuncunun katıldığı, 
Azerbaycan’a özgü halı sanatı motiflerinin sunulduğu koreografi gösterisiydi. 
Azerbaycan kültür ve tarihini yansıtan, geleneksel minyatür sanatının ve sembol-
lerin kullanıldığı havai fişek, koreografi ve ışık gösterileriyle süren törende şarkıcı 
Lady Gaga, Imagine şarkısını piyano eşliğinde seslendirdi. Tören, yaklaşık 2000 
oyuncunun geleneksel Azerbaycan halayı olan Yallı’yı oynamasıyla sona erdi. 
Avrupa Oyunları liderleri de buluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
Monaco Prensi II. Albert’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 devlet başkanı ve 
lider katıldı. Bakü’deki 1. Avrupa Oyunları’nda, 50 ülkeden yaklaşık 6000 sporcu 
20 branşta yarıştı.

Azerbaycan’da 1 Kasım 2015’te milletvekili seçimleri yapıldı. Bağımsızlığın ar-
dından ilk kez 1990 yılında genel seçimlerin yapıldığı ülkede, 5 milyon 344 bin 
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seçmen 5. kez sandık başına gitti. 2010 yılında yapılan seçimde, İlham Aliyev’in 
başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi, 125 sandalyeden 72’sini kazanarak 
mecliste en fazla milletvekiline sahip olmuştu. Azerbaycan muhalefetinin boykot 
ettiği seçimlerinin galibi yine Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi oldu. 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Türk Dili Konuşan 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Akademisi temsilcileri de 
seçimleri gözlemci olarak izledi.Avrupa Parlamentosu 10 Eylül’de Azerbaycan ile 
ilgili kritik bir kararı kabul etti ve Azerbaycan’ı yüksek düzeyde yolsuzluk vakala-
rının incelenmesi, siyasi tutukluların özgürlüğü ve memurlara karşı yaptırım yö-
nündeki yükümlülükleri yerine getirmemekle itham etti. Azerbaycan Millî Meclisi, 
14 Eylül 2015’te olağanüstü toplanarak Avrupa Birliği’nin Azerbaycan memurları-
na yaptırım uygulaması hâlinde Bakü’nün de Avrupalı milletvekili ve memurlara 
karşı yaptırım uygulanması yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yılbaşı ve 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları 
Dayanışma Günü öncesinde aralarında birçok yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 
210 mahkûmu affetti. Aliyev, mahkûmların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumla-
rını, mahkûmluk süresindeki hâl ve davranışlarını göz önünde bulundurarak ana-
yasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

Suriye’de askerî operasyona katılan Rus askeri uçağının sınır ihlali nedeniy-
le Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmesi üzerine gerginleşen Türkiye - 
Rusya ilişkileri Azerbaycan’da yakından takip edildi. Aralık ayında Bakü’yü ziya-
ret eden Başbakan Davutoğlu ile yapılan görüşme sonrasında düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Aliyev, “Türkiye - Azerbaycan birliği ve politikası bölgede 
istikrar oluşturucu bir rol oynamaktadır. Maalesef bölgede istikrar bozulmuş ve 
yeni tehditler ve riskler oluşmuştur. Türkiye ne kadar güçlü olursa, Azerbaycan’ın 
gücü de o kadar artacaktır” dedi.

Uçağın düşürülmesi ile gerginleşen ilişkiler ekseninde Rusya’nın almış oldu-
ğu bir dizi yaptırım kararı çerçevesinde, Orta Asya ülkelerine taşınan Türk mal-
larının ulaşımı noktasında yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla, Azerbaycan 
Hükümeti Türk TIR’larının Azerbaycan ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ül-
kelerine taşınmasını teminen bir dizi kolaylaştırıcı tedbiri uygulamaya koydu. Bu 
çerçevede, TIR’ların ülkeye giriş ücretleri ile Hazar Denizi’ni geçişlerindeki vapur 
ücretlerinde indirime gidildi.

Başbakan Davutoğlu’nun ziyaretinin ardından Hazar Denizi’nde Azerbaycan 
Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) işlettiği petrol platformunda 4 Aralık’ta yangın 
çıktı. Güçlü kasırganın neden olduğu açıklanan kazada 31 kişi hayatını kaybetti. 
Yangında hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bir günlük millî yas ilan edildi.

İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig’in daveti üzerine Aralık ayında Çin’e 
resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Çin’de İpek Yolu’nu yeniden can-
landırma amacı taşıyan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesinin teşvikinin yanı sıra 
havacılık, enerji, ekonomi ve ulaşım gibi alanları kapsayan bir dizi anlaşma imza-
landı. İki lider arasındaki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig, başta altyapı, 
iletişim ve enerji alanları olmak üzere tarafların beraber çalışabileceğini vurgula-
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yarak finans, ulaşım ve güvenlik gibi alanlarda da Çin’in Azerbaycan ile işbirliğini 
artırmaya istekli olduğunu ifade etti. Çin Devlet Başkanı, Azerbaycan’ın Şanghay 
İşbirliği Örgütü’ne diyalog ortağı statüsünde katılımının önemine de dikkat çekti.

ABD Kongresinin Helsinki Komisyonu Başkanı Christopher Smith, 17 Aralık 
2015’te ABD Kongresine Azerbaycan Demokrasi 2015 başlıklı yasa tasarısını sun-
du. Azerbaycan’da siyasilerin tutuklanması, demokratik kurumlar ve sivil toplu-
mun gelişimi, seçimlerin adil yapılması ve insan hakları ihlalleri sebebiyle ülkeye 
yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı 2016 yılı Şubat ayında kongrede oy-
lanacak. Buna mukabil Aralık ayında Azerbaycan Parlamentosu da ABD kurum-
ları ve yetkililerini kapsayan bir dizi yaptırımı içeren yasa taslağı ile ilgili müzake-
relere başladı.

Azerbaycan ekonomisinin, ihracatının ve bütçe gelirlerinin temel kaynağı olan 
petrol fiyatlarının dünya piyasalarında düşmesinin olumsuz etkileri 2015 yılında 
ciddi biçimde hissedildi. Azerbaycan Merkez Bankası, küresel ekonomide yaşanan 
büyüme sorunu ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dalgalı kura geçtiğini ilan 
etmesiyle birlikte yıl içinde Azerbaycan para birimi Manat % 97 oranında değer 
kaybetti. 2015 yılı sonunda petrolün 35 ABD doları seviyesine inmesi bütçe gelir-
lerinin ciddi manada azalmasına ve ithal ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep 
oldu.

Azerbaycan’da ekonomik kriz derinleşirken ülkenin merkez bankasının rezerv-
lerinde bulunan 10 milyar doların üzerindeki paranın 2015 yılı içerisinde kulla-
nılmasıyla zor günlerin kapıda olduğu belirtiliyor. Ulusal para biriminin yüksek 
değer kaybından sonra, özel şirketlerin kapanmaya başladığı Azerbaycan’da, ka-
muda ciddi tasarruf tedbirlerinin alınacağı, bazı kurumların lağvedilerek kamu 
görevlilerinin işlerine son verileceği tartışılıyor.

Kültür Sanat

Azerbaycanlı ünlü mutasavvıf Seyyid Yahya Şirvani (Bakuvî), Bakü’de düzen-
lenen etkinlikle anıldı. TİKA’nın destekleriyle gerçekleştirilen Azerbaycan’dan 
Dünyaya Doğan Güneş isimli etkinliğine Türkiye’den akademisyen-
ler de katıldı. Azerbaycan’ın Mevlana’sı olarak nitelendirilen Seyyid Yahya 
Şirvani Bakuvî, Halveti tarikatında Pir-i Sani (tarikatın ikinci kurucusu) olarak 
bilinir. 1464 tarihinde Bakü’de vefat eden Şirvani’nin tasavvufla ilgili çok sayıda 
eseri bulunmakta. UNESCO tarafından 2013 yılı Seyyid Yahya Bakuvi Yılı ilan 
edilmişti.

UNESCO kültürel miras listesine giren Azerbaycan halk müziği mugam’la ilgili 
Mart ayında uluslararası yarışma düzenlendi. Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Azerbaycan Bestekârlar İttifakı tarafından tertiple-
nen Mugam Âlemi IV. Uluslararası Mugam Festivalinde dereceye girenlere ödül-
leri Haydar Aliyev Sarayı’nda verildi.

2015 yılı Türk dünyası kültür başkenti Merv şehrinde Kasım ayında yapılan 33. 
Dönem Daimi Konsey Toplantısına TÜRKSOY’a üye olan Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan, 
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Tataristan, Tıva ve Gagauz Yeri’nin kültür bakanları katıldı. Toplantıda, katılımcı 
kültür bakanlarının kararı ile Azerbaycan’ın en eski şehirlerinden ve önemli turis-
tik bölgelerinden biri olan Şeki şehri, 2016 yılı Türk dünyası kültür başkenti olarak 
belirlendi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yunus 
Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türk Filmleri Haftası düzenlendi. Etkinlikte; 120, 
The İmam, Lal Gece, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kız Kardeşim Mommo, Gelin ve 
Kırımlı filmleri Azerbaycanlı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk dünyasının kaynak eserlerinden biri olan Kitab-ı Dede Korkut’un Alman 
bilim adamı Friedrich von Diez tarafından keşfedilerek bilim dünyasına kazan-
dırılmasının 200’üncü yılı münasebetiyle kolokyum düzenlendi. Kolokyuma 
Türkiye, Almanya, Kazakistan, İtalya, Rusya ve Gürcistan’dan akademisyenler ve 
uzmanlar katıldı. Bilimsel toplantıda Dede Korkut’la ilgili akademik çalışmalar ele 
alındı.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara öğretilmesi 
ve yaşatılması ile gençlere meslek edindirilerek istihdamlarına katkı sağlanması 
maksadıyla Azerbaycan’ın Şeki şehrinde TİKA ve Kreatif Düşünce İçtimaı Birliği 
işbirliğinde açılan Şeki Gençlik Merkezinde ebru, dokuma, yün, keçe, tel kırma 
gibi el sanatları kursları düzenlendi.

Azerbaycanlı şair Mehmet Aslan, Eylül ayında Bakü’de vefat etti. Türkiye ile 
Azerbaycan arasında köprü olan yazar, Erzurum’un Gediğine Varanda kitabını 
neşretmişti. Yunus Emre ve Âşık Veysel’in şiirlerinin yer aldığı İki Zirve adlı ki-
tabı ile tanınan yazar 1939 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesi Laçın köyünde 
doğdu. Sovyetler Birliği askerlerinin 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü sokaklarında 
bağımsızlık mücadelesi veren halka rastgele ateş etmesi sonucunda çok sayıda in-
san hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 60 mısradan oluşan Ağla Karanfil Ağla şiirini 
bu faciaya atfen kaleme aldı. Aslan, 2000 yılında Azerbaycan devleti tarafından 
ülkede önemli şahsiyetlere verilen Şöhret Nişanı sahibiydi.

İslâmi Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) 12. Genel 
Konferansı, Kasım ayında Bakü’de yapıldı. Etkinliğe, Türk dili konuşan devlet yet-
kilileri ile ISESCO’ya üye 52 ülkenin temsilcileri iştirak etti. Toplantıda, İslâm ül-
kelerinin UNESCO’su mahiyetinde olan ISESCO başkanlığını üç yıllık bir dönem 
için Suudi Arabistan Azerbaycan’a devretti.

Gürcistan

Siyaset Ekonomi

Dünyada yaşanan gerilimlere ve Ortadoğu’da yükselen tansiyona rağmen 
Gürcistan, Batı dünyasıyla bütünleşme yolunda, AB ve NATO üyelik sürecinde 
önemli mesafe kaydetti. Aralık ayında Avrupa Komisyonu’nun eylem plânının ilk 
aşamasında belirtile tüm kriterlere uyulduğu yönündeki değerlendirmesi ve kon-
seyin plânın ikinci aşamasındaki kriterlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme-
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yi başlatma kararını aldığını duyurması sonrasında, Avrupa Birliği’nin Gürcistan 
vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırmaya yönelik açıklaması geldi.

Amerika ve Avrupa ile dengeli siyaset izleyen Gürcü hükümeti, özellikle 
Ukrayna ve Suriye konusunda Rusya’nın uygulamalarını açıktan eleştirmemesi ve 
Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmaması sebebiyle Batı yanlısı muhale-
fet tarafından; Rusya yanlısı çevrelerden ise Rusya ile ilişkiler düzeltilemediği için 
ağır eleştirilere maruz kalmıştır.

Görev süresi sona ermeden birkaç gün önce Gürcistan’ı terk eden eski cum-
hurbaşkanı Saakashvili’nin, 2014 yılında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma 
iddialarıyla hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Saakashvili, 2015 Haziran 
ayında Ukrayna cumhurbaşkanı tarafından Odessa valisi olarak atandıktan sonra 
4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarıldı.

2013 Kasım ayından bu yana Gürcistan başkanı olan İrakli Garibaşvili, 6 ba-
kanın istifasının ardından 30 Aralık’ta istifasını açıkladı. Bu gelişmelerden sonra 
milletvekili seçimlerinin 2016 yılı Ekim ayında yapılacağı açıklandı.

2015 yılında Ardahan’ın Çıldır ilçesi ile Ahıska’nın Ahılkelek ilçesi arasındaki 
Türkiye ile Gürcistan arasındaki 3. sınır kapısı olan Çıldır / Aktaş - Kartsakhi fa-
aliyete geçti.

Kültür Sanat

Stalin yönetimi tarafından, 14 Kasım 1944’te, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde 
200’den fazla köyde yaşayan Türkler, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sür-
gün edildi. Orta Asya’ya yerleşen Türklere, 1956 yılına kadar, bulundukları yer-
den başka bir yere gitmelerine, yakınlarını bile ziyaret etmelerine izin verilmedi. 
Stalin’in ölümünden sonra Türkler, Ahıska’ya dönmek için izin istediler; ancak so-
nuç alınamadı. Türkiye, son yıllarda Gürcistan ve Avrupa Konseyi nezdinde yürüt-
tüğü diplomasi sonucunda, Gürcistan hükümeti, Ahıskalı Türklerin, Gürcistan’a 
yerleşmelerine izin vermeye başladı.

TİKA’nın destekleriyle, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde dünyaya gelen; ancak 
hâlen Kırgızistan’da yaşayan bir grup nine, 70 yıl aradan sonra vatanlarını ziyaret 
ettiler. Ahıskalı nineler, 70 yıl önce iki saat içerisinde yanlarına alabildikleri birkaç 
parça eşyayla zorla tren vagonlarına bindirildikleri eski tren istasyonunu, köyleri-
ni, mezarlıklarını ilk kez ziyaret etme fırsatı buldular.

Gürcistan Kitap Sanat Merkezi’nce ikincisi düzenlenen ve 10 ülkenin temsil 
edildiği Uluslararası Kitap Festivali’nde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü geleneksel 
Türk sanatları, ebru, tezhip, minyatür, hüsn-ü hat ve kaligrafi çalışmalarını tanıttı.

Kırım / Ukrayna

27 Şubat 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti (KÖC) parlamentosu ve bakanlar kuru-
lu binaları işgal edilmiş, KÖC parlamentosu olağanüstü toplanarak KÖC yetkileri-
nin genişletilmesi, referandumunun yapılması ve KÖC hükümetinin istifası kararı 
alınmış ve Rus Birliği Partisi, Sergey Aksyonov’u başbakan olarak atanmıştı.
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1 Mart 2014’te Kırım’ın yeni başbakanı Sergey Aksyonov, Kırım’da istikrarın 
sağlanması için Rusya’dan yardım talebinde bulundu. Rusya, vatandaşlarını ko-
ruma gerekçesiyle askerî kuvvetlerini Kırım’a göndererek fiilen bölgeyi kontrolü 
altına aldı.

Kırım Tatarları tarafından boykot edilen Kırım’ın bağımsızlığı ve Rusya’ya il-
hakına dair 16 Mart 2014’te yapılan referandum neticesinde, Kırım’ın Rusya’ya 
bağlanması kararı alındı ve ilgili Anlaşma 18 Mart 2014 tarihinde imzalandı.

2014 sayımlarına göre nüfusu 1.967.000 olan Kırım’da 350.000 civarında 
Tatar yaşamaktadır. Rusya tarafından Kırım’ın işgali ve ilhakından sonra bugüne 
kadar resmî kayıtlara göre Kırım’ı 21 bin kişi terk etti. Bununla birlikte gayri resmî 
bilgilere göre Ukrayna’da Kırım’dan göç eden kişilerin sayısı 30-35 bine ulaşmış 
olup bunlardan yaklaşık yarısı Kırım Tatar’ıdır.

Türkiye, Kırım’da yaşayan Tatarlarla dil, din ve tarihî bağları sebebiyle 
Tatarların sorunlarının çözümünde etkin rol alma yönünde çaba harcamakta-
dır. 20 Mart 2015’te Kiev’de Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısında, iki ülke arasında 
ticaret hacminin arttırılması, uzun vadeli ekonomik ve yatırım işbirliğinin derin-
leştirilmesi yanında Ukrayna’nın geçici olarak işgal altında bulunan Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nde Kırım Tatarları dahil olmak üzere Kırımlıların uluslararası an-
laşmalarla garanti altına alınmış haklarının korunması konusunda işbirliği yapıl-
ması konusunda mutabakata varıldı.

Yaklaşık elli Kırım Tatar derneğinin faaliyet gösterdiği Türkiye’de, Kırım’ın 
Rusya’ya ilhakından sonra birçok miting, konferans düzenlenerek fiilî durum 
protesto edildi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce 1944 yılında-
ki sürgünün 71. yılı anma etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs’ta Ankara Anadolu 
(Tandoğan) meydanında Kırım’a Umut Ol mitingi düzenlendi.

Kırım’da Kırım Tatar dilinde yayın yapan tek Kırım Tatar kanalı olan ATR te-
levizyonunun 1 Nisan 2015’te biten lisans süresi yenilenmeyerek tescili yapılma-
dı. Bunun üzerine ATR televizyon kanalı 2015 Haziran ayında, Ukrayna’da yayın 
yapmaya başladı.

Kırım Tatarları 2015’te Kırım’ın işgaline tepki vermek için bazı eylemler yaptı. 
Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM) Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili 
Refat Çubarov’un organize ettiği eylemde Kırım’a gıda girişi engellendi. Mezkûr 
eylemde Kırım yarımadası abluka altına alınarak bölgeye Ukrayna’dan gıda sev-
kiyatı engellendi. Abluka kapsamında Kırım Tatar aktivistleri, sivil toplum ey-
lemcileri ve aşırı milliyetçiler, Kırım yarımadasını Ukrayna’ya bağlayan Çongar, 
Kalançak ve Armyansk güzergâhlarında kara yolu üzerinde barikatları kurarak 
Ukrayna’dan gıda ürünlerini taşıyan vasıtaların Kırım’a geçişini bir süre engelle-
diler.

Yine, 20 Kasım 2015’te Ukrayna’dan Kırım’a elektrik sevk eden dört elektrik 
hattından ikisi, 22 Kasım 2015’te ise geri kalan iki elektrik hattı kimliği belirsiz 
kişiler tarafından yapılan sabotaj sonucunda arızalandı ve Kırım’da 2 milyon kişi-
nin elektriksiz kalması üzerine olağanüstü hâl ilan edildi. Kırım Tatar Millî Meclisi 
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onursal başkanı ve Ukrayna milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu, Rusya’nın 
Kırım’daki siyasi tutukluları serbest bırakması ve Kırım Tatar Millî Meclisi 
Başkanı Rafet Çubarov’un bölgeye girişine izin verilmesi hâlinde Kırım’a yeniden 
elektrik verileceğini açıkladı. Kırım’daki elektrik kesintisi Rusya’nın Kırım’a de-
nizaltı kablo bağlantısı ile enerji nakline başlamasıyla 8 Aralık 2015’te sona erdi.

Kırım Tatarlarının durumunu incelemek üzere 27-30 Nisan 2015 tarihlerinde 
Prof. Dr. Zafer Üskül başkanlığında akademisyen, iş dünyası ve sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinden oluşan 7 kişilik gayri resmî heyet Kırım’da insan hakları ve 
Kırım Tatar halkının hak ihlalleri hakkında incelemelerde bulundu.

Heyet, ziyaret neticesinde Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı İlhakı Sonrasında 
Kırım Tatarlarının Durumu başlıklı 23 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda, 
Kırım Tatarlarının ve önde gelenlerinin üzerindeki baskıların ağırlaştığı, meclis 
üyelerine karşı itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme politikası izlendiği, ev ve cami-
lere baskınlar düzenlendiği belirtildi. Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra toplantı 
ve gösteri yapma, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerde ciddi gerileme-
lerin görüldüğü, fiilî yönetimin sistematik şekilde baskı ve sindirme politikası izle-
diği, faili meçhul cinayetler ve kaybolan kişiler konusunda açılan soruşturmaların 
sonuçlandırılmadığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını 
eleştiren Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Server Kadirov 
ve Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubarov’un Kırım’a girişlerinin 5 yıl 
süreyle yasaklandığı belirtildi. Raporda, medyaya uygulanan baskı politikaların-
dan örnekler de yer aldı. Yayın merkezlerine yapılan baskınlar, yayın izinlerinin 
yenilenmemesi gibi uygulamalarla devam ettiği, ATR Kırım Tatar Televizyon ka-
nalına yayın lisansı verilmemesi suretiyle muhalif olmayan kişilere satılmasının 
hedeflendiğinin anlaşıldığı, ayrıca yardım kuruluşu Kırım Vakfı’nın mallarına el 
konularak tüm faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi. Sosyal medyanın da sü-
rekli gözetim altında tutulduğu belirtilen raporda, Ukrayna pasaportlarını teslim 
etmek istemeyenlerin işe alınmadığı veya işten çıkarıldığına dikkat çekildi. Öz 
Savunma Birlikleri’nin Kırım Tatarlarının evlerinde arama yaptıkları, keyfî kimlik 
sordukları, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladıkları, sistematik şekilde baskı ve 
sindirme politikası uygulandığı kaydedilen raporda cinayet, kayıp, dayak ve işken-
ce olaylarının sorumluları olarak da bu birliğin gösterildiği ifade edildi. Okullarda 
Kırım Tatarca ders saatlerinin azaltıldığı, Ukrayna yönetimi döneminde basılmış 
kitapların kullanımının yasaklandığı, Rusçayı ön plâna çıkaran eğitim politikası 
izlendiği de raporda yer aldı. Kırım Tatarlarının anma günlerini ve millî bayram-
larını kutlamalarına da engel olunduğu da belirtilen raporda, Kırım Tatarlarının 
bireysel olarak dinî ibadetlerini yerine getirme konusunda bir engelle karşılaş-
madıkları; ancak mevcut yönetimin dinî kurum ve hareketler üzerindeki devlet 
kontrolünü arttırmaya yönelik politika izlediği belirtildi. Gayri resmî heyetin zi-
yareti sırasında Kırım Tatarlarının arasında korku, belirsizlik ve güvensizliğin 
egemen olduğunun, Kırım Tatarlarının neredeyse tamamının fiilî yöneticilerin ya-
nında konuşmaktan çekindiklerinin gözlemlendiği, yapılan görüşmelerde Kırım 
Tatarları için önceliğin ekonomik sorunlar değil, millî kimliklerini korumak oldu-
ğu vurgulandı. Türk heyetinin hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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Erdoğan 13 Haziran 2015’te Azerbaycan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’e verdi.

Eylül ayında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ile AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği 
tarafından hazırlanan Kırım’da İnsan Hakları Değerlendirme Raporu açıklandı. 
Yaklaşık 100 sayfadan oluşan rapor, sivil toplum örgütleri, kamu görevlileri, Kırım 
Tatarları, yerleşik halkla ve yerinden edilmiş insanlarla yapılan görüşmeler sonu-
cunda hazırlandı. Raporda, 2014 yılının başlarında Rusya tarafından işgal edilen 
Kırım’da yaygın olarak insan hakları ihlalleri, ayrımcılık yapıldığı, çok sayıda in-
sanın yerlerinden edildiği, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve Kırım Tatar 
toplumunun temel özgürlüklerinin ihlal edildiği belirtildi.

Rapora göre Kırımlılara zorla Rusya vatandaşlığı verildiği, oturum izni sorunu 
çıkarıldığı, malların kamulaştırıldığı, doğum belgesi, iş kurma ve dinî organizas-
yon konularında sorunlar çıkarıldığı vurgulandı.

Kırım Tatarlarının sürgün edilişlerinin 71. yılında Kırım’da anma mitingine izin 
verilmedi. Tatarlar Kiev’de bir anma toplantısı tertip ettiler. Törene T.C. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Başbakan 
Arseniy Yatsenyuk, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubarov katıldı. 
Bakan Çavuşoğlu, törende Türkiye olarak Kırım’ın illegal bir şekilde ilhakını tanı-
madıklarını ve tanımayacaklarını belirtti. 71 yıl önce 250 bin Kırım Tatarının gece 
yarısı silahların gölgesinde evlerinden çıkarılarak zorla trenlere bindirildiğini ve 
ana vatanlarından binlerce kilometre uzağa gönderildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 
büyük bir felaketin yıldönümü olan 18 Mayıs’ın sadece Kırım Tatarlarının değil, 
tüm Türk dünyası için derin bir keder günü olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 17 Ağustos’ta Kırım’a yaptığı üç günlük ziyaret 
sırasında Kırım Tatarları veya başka bir etnik gruba özel statü verilmeyeceğini 
söyledi. Çeşitli etnik grupların temsilcileri ile bir araya gelen Putin, “Etnik ilişki-
ler hassas bir konudur. Bir etnik gruba özel hakların tanınmasının çok tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum” diyerek Kırım Tatarlarına özel bir statü verilmeyeceğini, 
Kırım Tatarlarının karşılaştığı problemlerin abartıldığını belirterek bunun yaban-
cı ülkelerin ülke genelindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabaları olarak 
değerlendirdi.

Kırım Tatarlarının sorunlarını dünyaya duyurmak amacıyla Türkiye’de Kırım 
Tatar Millî Meclisinin ilkelerini benimseyen 43 Tatar teşkilatı bir araya gele-
rek Kırım Tatar Teşkilatları Platformunu kurdu. Bu teşkilatların da katılımıyla 
Mustafa Cemiloğlu ve Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov’un da işti-
rak ettiği 4-5 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda ilki 2009 yılında 
Kırım’da yapılan Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin toplanması kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik desteğiyle Ankara’da 
İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresi düzenlendi. Rusya, bu kongrenin toplanma-
sını engellemek için siyasi olarak müracaatta bulundu. Türkiye, Kırım Tatarları 
konusunu Türkiye - Rusya ilişkilerinden ayrı tutarak desteğini sürdürmeye devam 
edeceğini açıkladı.
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Kırım Tatarları, Rusya’nın Kırım’ın ilhakına karşı olduklarını duyurmak, 
Tatarların haklarını savunmak amacıyla dünyanın her bölgesinde örgütlenmiş 
Tatar temsilcileri, 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da Dünya Kırım Tatar 
Kongresi’nde bir araya geldi. Kongreye 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu ve 
480 delege katıldı.

Türkiye cumhurbaşkanı ve başbakanı kongreye gönderdikleri mesajla Kırım 
Tatarlarına desteklerini bildirerek Kırım’ın Rusya’ya ilhakını tanımadıklarını ve 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ifade ettiler. Bu kongreye 
hükümet güçlü destek verirken, muhalefet partileri de kongreye genel başkan se-
viyesinde katılarak destekledi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına Ukrayna Kırım Tatar Millî Meclisi 
Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Rıfat Çubarov seçildi. Kırım Tatarlarının büyük 
bir kısmını tek çatı altında birleştiren kongrede milletvekili Rıfat Çubarov’un 
kongre başkanı seçilmesi, Tatarların mücadelesinde Ukrayna ile birlikte hareket 
edecekleri şeklinde okunabilir. Kongrede en dikkat çeken konu ise Ukrayna’nın 
Kırım’da özerk bir Tatar devletinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar yapacağını açık-
laması oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’in Ukrayna içinde bir bölgede 
Kırım’a, özerklik verilmesi için bir çalışma plânladıklarını açıklaması ile Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’nun Kırım sınırındaki Herson şehrinde Tatar Taburu ku-
rulacağına dair sözleri, Ukrayna’nın Rusya ile mücadelesinde Tatarların da yer 
alacağı şeklinde değerlendirmelere sebep oldu.

Ukrayna Meclisinin Kasım ayında yapılan oturumunda, 1944 Kırım Tatar sür-
gününün soykırım olarak tanınmasını öngören 2493 nolu karar tasarısı 245 mil-
letvekilinin oyuyla kabul edildi. Bunun yanı sıra 18 Mayıs tarihi de Kırım Tatar 
Soykırım Kurbanlarını Anma Günü olarak kabul edildi.

Kırım’ın en eski İslâmi eğitim kurumu olan Zincirli Medrese yükseköğretim 
kurumu olarak yeniden açılması düşünülüyor. Kırım hükümeti başbakan yardım-
cısı Ruslan Balbek, Ekim ayında yaptığı açıklamasında Kırım’ın Bahçesaray şeh-
rinde klâsik medrese usulünde eğitim yapacak bir İslâm üniversitesi açılacağını, 
Doğu Avrupa’daki en eski İslâmi yükseköğretim kurumu olan Bahçesaray’daki 
Zincirli Medrese’de Rus eğitim sistemiyle uyumlu olarak geleneksel İslâmi eği-
tim verileceğini söyledi. Sovyet döneminde Kırım’da ayakta kalabilen tek İslâmi 
kurum olan Zincirli Medrese, Kırım hanlığının kurucusu Hacı Giray Han’ın oğlu 
I. Mengli Giray tarafından 1500 yılında kurulmuş ve geçtiğimiz yıllarda TİKA ta-
rafından Hacı Giray Han Türbesi ile birlikte restore edilmişti.

Kırım Tatar halkının millî lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu ve Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı, Ukrayna Milletvekili Refat 
Çubarov Türkiye’de bir dizi görüşmelerde bulunmak için Aralık ayında Ankara’ya 
geldi. Kırımoğlu ve Çubarov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmelerde bölge-
deki son gelişmeler ele alındığı açıklandı.

Kırım’ın Rusya’ya ilhakı ve Ukrayna’nın Donbass olarak adlandırılan Donetsk 
ile Lugansk şehirlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesi ve Rusya ile yaşanan sorun-
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lar sebebiyle Ukrayna’nın para birimi Grivna 2015 yılında ABD doları karşısında 
% 70 oranında devalüasyonla ciddi değer kaybına uğradı.

Kırgızistan

Siyaset Ekonomi

Kırgızistan hükümeti, ülkede ömür boyu hapse mahkûm edilen Azimcan 
Askarov’un ABD dışişleri bakanlığı tarafından insan hakları ödülüne lâyık görül-
mesi sebebiyle iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. 
Başbakan Temir Sariyev, Kırgızistan ve ABD arasında 19 Mayıs 1993 yılında imza-
lanan ve ortak işbirliği anlaşmasının feshedilmesine ilişkin kararnameyi de imza-
ladı. Kırgızistan - ABD ilişkilerinin gerilmesine sebep olan Özbek asıllı Kırgızistan 
vatandaşı Askarov, Celalabad kentinde 12-13 Haziran 2010’da Bişkek - Oş karayo-
lunun kapatılması ve bölgeye sevk edilen 13 polisten birinin yakılarak öldürülmesi 
olayına karışanlar arasında yer aldığı iddiasıyla mahkemeler tarafından suçlu bu-
lunmuş ve ömür boyu ağır hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Kırgızistan dışişleri bakanlığı, mahkûm Azimcan Askarov’un, ABD dışişleri 
bakanlığı tarafından insan hakları ödülüne lâyık görülmesine tepki göstermiş, 
ABD’nin Bişkek maslahatgüzarı Richard Miles dışişleri bakanlığına çağrılarak 
nota vermişti. Bakanlık ayrıca, Askarov’a insan hakları ödülü verilmesini ABD’nin 
Kırgızistan’daki askerî hava üssünü kapatmasından dolayı atılmış bir adım olarak 
görmüş, ülkede etnik barışın ve birliğin güçlendirilmesine karşı kasıtlı bir hareket 
olarak değerlendirmişti.

2015 yılında Kırgızistan ekonomisinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişme-
lerin en önemlisi Kırgızistan’ın Rusya, Belarus ve Kazakistan’ın bulunduğu Avrasya 
Ekonomik Birliğine katılması oldu. Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan devlet 
başkanları, Ermenistan cumhurbaşkanı ve Avrasya Ekonomik Komisyonu başka-
nının katıldığı Kremlin Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, liderler Kırgızistan’ın 
Avrasya Ekonomik Birliğine üye olmasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

Kırgızistan’ın Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan’dan oluşan Avrasya 
Ekonomik Birliğinin 5. üyesi olmasının ardından Mayıs ayında anlaşmaların im-
zalanmasını müteakip Ağustos ayında Kırgız - Kazak sınırındaki 8 gümrük kapı-
sında gümrük kontrolü kaldırıldı.

Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliğine katılım sürecini koordine etme ve 
ülke ekonomisinin birliğe uyumunu sağlamak amacıyla Kırgız - Rus Gelişme Fonu 
oluşturuldu. Söz konusu fonun sermayesi 1 milyar ABD doları olmasına rağmen 
yapılan faaliyetler toplumda büyük tartışmalara neden olmaktadır.

Kırgızistan para birimi som 2015 yılında ABD dolarına karşı % 27’lik değer 
kaybına uğradı.

Kırgızistan’da 2015 yılı Millî Ekonomiyi Güçlendirme Yılı ilan edildi. 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in imzaladığı kararla, ülkede yeni bir eko-
nomik seferberlik başlatılması plânlandı. Ekonomik istikrar anlamında önemli 
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adımların atıldığı ülkede enerji, tarım, ulaştırma gibi sektörlerde 24 millî proje 
uygulanmaya başlandı.

Kırgızistan’da son 20 yılda 450 binden fazla kişi başka bir ülkenin vatandaşlı-
ğına geçti. Rusya’daki Kırgız Göçmen İşçiler Cemiyeti, 450 bin Kırgız vatandaşının 
Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin vatandaşlığına geçtiğini belirtti. Ülkede 
çifte vatandaşlık tanınmadığı için bir başka ülkeden vatandaşlık alan Kırgızistan 
vatandaşları, ülkelerine vize ile giriş yaparken, kamu kurumlarında çalışamıyor ve 
gayrimenkul de edinemiyor.

Rusya vatandaşlığına geçen Kırgızistanlıların durumu Bişkek’te yapılan top-
lantıda tartışıldı. Tartışmaya Rus tarihçi ve Orta Asya uzmanı Sergey Abaşin de 
katıldı. Abaşin’e göre yaklaşık 200-250 bin arası Kırgızistanlı son yıllarda Rus va-
tandaşlığına geçti. Toplantıda, Kırgızistan’dan Rusya’ya göçün çok çeşitli nedenle-
ri olduğu belirtildi. Göçmenlerin büyük çoğunluğunu ülkenin güneyinde yaşayan 
Özbeklerin oluşturduğu ve göçmenlerin çoğunun burada kazandıkları parayı ülke-
lerine gönderdikleri ifade edildi.

TÜBİTAK ve Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi arasında iki ülke arasında-
ki bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Protokolü 
imzalandı. Protokol uyarınca, Türk bilim insanları ile Kırgız bilim insanları ara-
sındaki ortak araştırma ve geliştirme projelerine destek olunması ve iki ülke ara-
sında bilim insanı değişimi ve bilgi paylaşımı yapılması hedefleniyor.

Kırgızistan Başbakanı Coomart Otorbayev görevinden istifa etti. Otorbayev’in, 
görevinden ayrılmasında Kumtor altın madenini işleten Kanadalı Centerra Gold 
şirketinin yöneticileri ile uzlaşma sağlanamaması ve bu durumun iktidar ortakla-
rınca eleştirilmesi gösterildi. Sosyal Demokrat Parti, Ar Namıs Partisi ve Sosyalist 
Ata Meken Partisi’nin başbakanlık için hükümette ekonomi bakanı olarak görev 
yapan Temir Sariyev’i aday göstermesinin ardından Sariyev, yeni kurulan hükü-
metin başbakanı oldu. 4 Nisan 2014 tarihinde görevine başlayan koalisyon hükü-
meti, Kırgızistan’da 2010’da yaşanan iktidar değişikliğinin ardından düşen üçün-
cü koalisyon hükümeti oldu.

Kırgızistan Meclis Başkanı Asılbek Jenbekov, ülkesinin Rusya’dan 80 milyon 
dolar değerinde silah aldığını belirtti. Rusya ile Kırgızistan arasında 2012’de im-
zalanan anlaşmada Rusya’nın Kırgızistan’a bir milyar dolarlık zırhlı araçlar, top 
ve füze sistemleri, hafif silahlar, iletişim ve istihbarat araç gereçleri satışı öngörü-
lüyordu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Haziran ayında Rusya’nın St. 
Petersburg şehrinde gerçekleşen, 19. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik 
Forumuna katılarak Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile görüştü. İki ülke arasındaki 
ticaret, ekonomik yatırım ve enerji işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, 
Putin, Kırgızistan’ın, Rusya’nın Orta Asya’daki ortağı ve müttefiki olduğunu belir-
terek, “Bizim aramızda sadece siyasi ilişkiler ve entegrasyon süreçleri gelişmiyor, 
aynı zamanda Kırgızistan, Rusya’nın önde gelen ticari ve ekonomik ortağı olmaya 
devam ediyor” dedi. Atambayev de Rusya’nın Kırgızistan’ın en önemli stratejik 
ortağı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha güçleneceğine 
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inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Atambayev, Eylül ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin davetlisi olarak Tahran’a yaptığı ziyarette çeşitli işbirliği anlaşmaları 
imzaladı. İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmasının önündeki engellerin 
kalktığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Kırgızistan’daki yeni hüküme-
tin bağımsızlık göstergesi olarak ABD’nin Manas üssünü kapatması bizlerin ne 
kadar yakın fikirlere sahip olduğumuzu ve uluslararası alanda işbirliklerimizi ar-
tırabileceğimizin göstergesidir. İki ülke arasında kalkınmaya yönelik ilişkiler için 
10 yıllık bir program yapma kararı aldık,” dedi.

Kırgızistan’da Ekim ayında yapılan ve katılım oranının yüzde 55 olarak ger-
çekleştiği genel seçimlerin ardından, altı parti barajı aşarak 120 sandalyeli mec-
lise girdi. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kurucusu olduğu Sosyal 
Demokrat Partisi 38, eski Başbakan Ömürbek Babanov’un lideri olduğu muhalif 
Cumhuriyet Ata Curt Partisi 28, iktidar partisi yanlısı ve seçim öncesi kurulan 
Kırgızistan Partisi 18, yine seçim öncesi kurulan muhalif Önügü (İlerleme) Partisi 
13, Bir Bol Partisi (Bir Ol) 12, Sosyalist Ata Meken Partisi de 11 milletvekili çıkardı. 
Kırgızistan’da seçmenler bu yıl ilk kez sandıklarda kimlik belgelerini göstererek 
ve parmak izleri okunarak biyometrik sistemle oylarını kullanırken, bir milyon 
civarında seçmenin sandığa gitmediği gözlendi.

Seçimlerin ardından Kasım ayında, Temir Sariyev’in başkanı olduğu Sosyal 
Demokrat Parti başkanlığında Kalkınma ve İlerleme Partisi, Kırgızistan Partisi ve 
Sosyalist Ata Meken Partisi dört partili koalisyon hükümeti kuruldu. Partiler, istik-
rar, güven ve yeni fırsatlar başlıklı hükümet programı üzerinde uzlaştı. Meclisten 
güvenoyu alan yeni hükümetin yapısında değişiklikler yapılarak kabinede savun-
ma, iş, göç ve gençlik ile enerji ve sanayi bakanlıklarının yanı sıra iki başbakan 
yardımcılığı da kaldırıldı.

Kırgızistan maliye bakanlığı 2015 yılı 30 Eylül itibariyle ülkenin iç ve dış borç-
ları toplamının 3 milyar 634 milyon 912 bin Amerikan doları olduğunu açıkladı. 
Borçların 220 milyon dolarını iç borçlar oluştururken, dış borç toplamı da 3 milyar 
415 milyon dolar oldu. Bakanlığın verilerine göre, Kırgızistan’ın borçlanmasında 
ilk sırada 1 milyar 113 milyon Amerikan doları ile Çin bulunmakta. İkinci sırada 
ise 652 milyon dolar ile Uluslararası Kalkınma Fonu yer alıyor. Asya Kalkınma 
Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı da Kırgızistan’ın borçlu olduğu uluslararası 
kuruluşlar arasında yer alıyor.

24 Aralık 2015 tarihinde yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenleyen 
Cumhurbaşkanı Atambayev, basın toplantısında Rus - Türk ilişkilerine değinerek, 
Türkiye’nin Rusya’nın SU-24 uçağını düşürme kararının yanlış olduğunu açıkla-
dı. Cumhurbaşkanı, “Türkiye ateşkes için daha fazla adımlar atmalı ve Rusya ise 
bilgelikle affetmeli. Rusya, Türk tarafından neyi beklediğini bildirdi ve Türkiye 
hatasını itiraf etmeli,” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanının basın toplantısında 
yaptığı açıklamalar toplumda tartışmalara sebep oldu.

Mayıs ayında Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Pakistan 
Başbakanı Navaz Şerif, Temmuz ayında Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, 
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biz dizi temaslarda bulunmak üzere Ağustos ayında Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov ve Orta Asya temasları çerçevesinde Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe Kırgızistan’ı ziyaret ettiler. Ekim ayında da ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry, Orta Asya ülkelerine yaptığı ziyaret kapsamında Kırgızistan’da 
bulundu. Kerry, 31 Ekim’de Bişkek’te yeni ABD Büyükelçiliği binası ve Orta 
Asya’daki Amerikan Üniversitesi (AUCA) kampüsünün açılış törenine katıldı.

Kültür Sanat

TİKA, Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi 
işbirliğinde Bişkek’te Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümünün 100. Yılında Dilde Fikirde 
İşde Birlikte Neredeyiz konulu sempozyum düzenlendi. Ortak medeniyetimizin 
mümtaz şahsiyetlerinden olan, yaşadığı dönemde eğitim alanında yaptığı faali-
yetler neticesinde Rusya Türklerinin canlanmasında büyük rol oynayan İsmail 
Gaspıralı’nın hayatı, eserleri, düşünceleri, dilde, fikirde, işde birlik ve cedidçilik 
anlayışı ile Türk dünyasına tesirleri sempozyumda tartışıldı.

Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Manas destanının tamamını seslendirerek adı-
nı dünyaya duyuran Cusup (Yusuf) Mamay için Bişkek’te anma gecesi düzenle-
di. Cusup Mamay, Manas destanını baştan sona eksiksiz bir şekilde seslendirerek 
bir ilke imza atmıştı. Mamay’ın adını dünyaya duyurması ise 1940 yılında Manas 
destanını üst üste yedi gece seslendirmesi oldu. Mamay, sekiz bölüm ve 18 cilt-
ten oluşan destanın tamamını sesli ve görüntülü olarak kayıtlara geçirdi. Yaşayan 
Homeros olarak anılan sanatçı, geçen yıl Haziran ayında hayatını kaybetti.

Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, vefatının 7. yılında Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’teki yazarın ailesi ve yakınlarının katıldığı törende mezarı ba-
şında anıldı. Törene katılan Kırgızistan Bilimler Akademisi başkan yardımcısı 
Abdıldacan Akmataliyev, Aytmatov’un millî edebiyatın gelişimine verdiği katkı-
ları anlattı. Yazarın yakın dostu olan Akmataliyev, “Aytmatov, kalplerimizde ya-
şıyor. Onun eserlerini okuyarak nesillere aktarılmasına gayret ediyoruz,” dedi. 
Kırgızistan’ın kuzeyindeki Talas eyaletinde, 12 Aralık 1928’de dünyaya gelen 
Aytmatov, 10 Haziran 2008’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Haziran ayında Rusya’nın 1916 yılın-
da Kırgız halkına yönelik katliamın 100. yıldönümüyle ilgili bir kararname imza-
ladı. 1916 yılında Rusların Türkistan’da yaptığı katliamlarda Kırgızların % 40’ının 
öldürüldüğü belirtilen kararnamede, uzun yıllar 1916 olaylarını hatırlamamak gibi 
yanlış bir politika izlendiği, bağımsızlıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının bu ko-
nudaki girişimlerinin devletin kararlarına yansımadığı vurgulandı. Kararnameye 
göre, toplu mezarlardakilerin yeniden defnedilmesi ve 1916 olaylarının ilmî yön-
den araştırılması için bütçeden kaynak ayrılacak. Kırgız tarihçileri ve sivil toplum 
temsilcilerinin, soykırım olarak niteledikleri 1916 olayları sebebiyle Rusya’nın taz-
minat ödemesini talep ediliyor. Rusya’nın 1916 yılında yaptığı katliamlar birkaç yıl 
önce de gündeme gelmiş ve 2008 yılında Kırgızistan Meclisi Ağustos ayının ilk pa-
zarını bu katliam kurbanlarını anma günü ilan etmiş, Kırgız Meclisinin bu kararını 
Moskova hükümetince protesto edilmişti. 1916 yılında Çarlık Rusya’sının zorla işçi 
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yapma politikasına karşı Orta Asya halklarının başlattığı büyük isyanda; 1916 yılı 
Temmuz ayında Semerkant’ta 25, Sirderya’da 20, Fergana vadisinde 86 halk ayak-
lanması vuku bulmuştu. Bu isyanların tümü Rus askerleri tarafından acımasızca 
bastırılmış ve katliamlarda yüz binlerce Türkistanlı öldürülmüştü. Çuy, Issık Göl 
ve Narın bölgelerinde yaşayanlar Rus ordusundan kaçarak Çin’e sığınmaya çalış-
mış ve büyük bir kısmı da yollarda hayatını kaybetmişti. Sovyet döneminde Kırgız 
katliamı hakkında konuşmak yasaklanmış ve arşivlerdeki belgeler de gizlenmişti.

1916 katliamları ile ilgili Kasım ayında Bişkek’te konferans düzenlendi. 
Konferansa bilim adamları, tarihçiler ve cumhurbaşkanlığı kararıyla oluşturulan 
araştırma grubunun üyeleri katıldı. Katılımcılar tarafından 1916 olaylarının Kırgız 
halkına karşı imha veya soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kırgız şairi Alıkul Osmonov, besteci müzisyen Cümamüdün Şeraliev ve Mıskal 
Ömürkanova’nın doğumunun 100. yılı kutlandı.

Türk İslâm edebiyatının büyük şairi, ilim adamı ve mütefekkir Balasagunlu 
Yusuf Has Hacib doğumunun 1000. yılında Kırgızistan’da anıldı. Yusuf Has Hacib 
1015 yılında Karahanlı Devleti’nin, Balasagun şehrinde (Kırgızistan’ın Çüy bölge-
si) doğdu. 1069-1070 yılları arasında Türk-İslâm tarihi ve kültürü açısından son 
derce önemli olan Kutadgu Bilig adlı siyasetname türündeki eserini kaleme aldı. 
Ünlü mütefekkir 1077 yılında Kaşgar’da vefat etti. TÜRKSOY tarafından 2015 yılı 
ünlü şair ve mütefekkirin doğumunun 1000. yılı olması sebebiyle Kırgızistan’ın 
teklifi üzerine 2015 Yusuf Has Hacib yılı kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev’in kararı ile 2016 yılı Tarih ve Kültür yılı 
ilan edildi. Cumhurbaşkanının açıklamasında, 2016 yılında Kırgız halkının zengin 
tarihi ve kültür mirasının araştırılması, geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların artması 
gerektiği vurgulandı.

Kazakların önde gelen ilim adamı, tarihçi, etnograf, halk bilimci ve seyyahı 
Çokan Velihanov (1858-1859), Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Turizm 
Bakanlığı ve Türk Akademisi tarafından Bişkek’te düzenlenen Boronbay Biy ve 
Çokan Velihanov adlı etkinlikle anıldı.

Kazakistan

Siyaset Ekonomi

Kazakistan’da 2016 yılında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimleri bir 
yıl öne alınarak 26 Nisan 2015’te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılabil-
mek için Kazakça dil sınavını geçmek, adayların bölgelerindeki seçmen sayısının 
% 10’unun imzasını toplamak, son 15 yıldır Kazakistan’da yaşıyor olmak, 40 ya-
şından gün almak, yolsuzluk ve rüşvet suçundan sabıkası olmamak şartları var. 
Başkanlık için başvuran 27 adayın yarısının Kazakça dil sınavını geçemediği, 
ikisinin 40 yaşından küçük olması ve bir kısmının da gerekli imza sayısını top-
layamadığı gerekçesiyle seçime katılamadı. Seçim, Nur Otan Partisi kurucusu ve 
hâlen cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev, Komünist Partisi adayı Turgun 
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Sızdıkov ve eski ulaştırma bakanı Abelgazi Kusainov arasında geçti. 1989 yılın-
dan beri devlet başkanlığı görevini yürüten Nazarbayev, 9.5 milyon seçmenden 
% 95’inin oy kullandığı Kazakistan’da oyların % 97’sini alarak 5 yılık bir süre için 
beşinci kez devlet başkanı seçildi.

27 Mart 2015 tarihinde Bo’ao Asya Forumuna katılmak üzere Çin’i ziyaret eden 
Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Çin Başbakanı Li Keqiang ile hidroelekt-
rikten çelik sektörüne kadar 33 alanda işbirliğini öngören toplam 23.6 milyar do-
larlık ticari anlaşma imzaladı.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındı-
ğı Türkiye - Kazakistan Stratejik Ortaklık Konseyinin toplantısı 16-17 Nisan’da 
Astana’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantıda, 
Kazakistan’daki Türk yatırımlarının hacminin 1.8 milyar doları aştığı, 2014 yılın-
da karşılıklı ticaret hacminin 3.4 milyar dolar olarak gerçekleştiği, ticaret hacmin-
de 10 milyar doların hedeflendiği belirtildi. Türkiye - Kazakistan Stratejik Ortaklık 
Konseyinin yüksek düzeyli toplantısının ardından yeni sinerji adlı ortak ekonomik 
program çerçevesindeki eylem plânının güncellenmesine ilişkin protokol imzalan-
dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15-17 Nisan tarihlerinde Kazakistan’a yaptığı ziya-
retinin son gününde Nazarbayev ile Güney Kazakistan’daki Türkistan şehrinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inşa edilen 400’ü kapalı olmak üzere toplam 
üç bin kişi kapasiteli Hoca Ahmet Yesevi Camii ve Külliyesi’nin açılışına katıldı.

Seçimlerin ardından Kazakistan’a ilk resmî ziyareti Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping gerçekleştirdi. Görüşmelerdeki en önemli gündem maddesi iki ülke ara-
sındaki enerji işbirliği oldu. 1700 kilometreden fazla sınırı paylaşan iki ülkenin 
2013 yılı ticaret hacmi 25 milyar doları geçerken, 2015 sonu için ticaret hacminin 
40 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Kazakistan, 19 yıl devam eden müzakere sürecinin ardından Mayıs ayın-
da Cenevre’de gerçekleşen katılım töreniyle Dünya Ticaret Örgütüne üye oldu. 
Üyelik ile beraber ticaretinin % 90’ını Dünya Ticaret Örgütü ülkeleriyle yapan 
Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan sonra Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan 
üçüncü Orta Asya ülkesi oldu.

2-3 Eylül’de düzenlenen kutlamalara katılmak için Pekin’de bulunan Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gö-
rüşmesinde önemli anlaşmalar imzalandı. Kültür, altyapı, inşaat, madencilik ve 
finans alanlarındaki 25 projenin maliyetinin 23 milyar dolar olduğu açıklandı. 
Anlaşmaya göre Kazakistan’ın en büyük ticaret ortağı olan Çin’in otomobil firma-
larından biri Kazakistan’da elektrikli ve hibrit otomobil üretimi yapacak.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi Kazakistan’da yapıldı. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve toplantısında topluluğa üye devlet li-
derlerine ortak mali piyasa ve IŞİD’e karşı koalisyon oluşturma teklifinde bulundu. 
Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve siyasi tecritten dolayı mali zorluklar 
yaşayan Rusya lideri, 16 Ekim’de gerçekleştirilen toplantıda Bağımsız Devletler 
Topluluğuna üye devletleri ABD dolarından vazgeçerek ekonomik ve ticari ilişki-
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leri millî paralarla gerçekleştirmeye davet etti. Ermenistan, Belarus, Kazakistan, 
Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan Bağımsız Devletler Topluluğu devletleri 2012 yı-
lında ortak para piyasası konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Putin anlaşma met-
nini Ağustos ayında onaylayarak kalan devletleri de aynı adımı atmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Orta Asya ziyareti kapsamında Kazakistan’ı 
da ziyaret etti. Afganistan ve Suriye hakkında görüş alışverişinde bulunan 
Kerry, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’le görüştü. Kerry, bu yıl dördüncüsü yapılan 
Kazakistan - ABD Stratejik Diyalog Toplantısında, bölgesel ve ikili ilişkilerin ya-
nında Afganistan, Suriye ve IŞİD ile mücadele yöntemleri hakkında görüş alış-
verişinde bulundu. Kerry’nin Orta Asya turu, Afganistan’da artan Rusya varlığı 
ve IŞİD tehlikesine karşı, ABD güçlerinin bölgedeki görevlerine Washington’un 
devam kararlılığını vurgulaması yönünden önemliydi. Kazakistan’ın bölgede ki-
lit rol oynayabilecek liderlik kapasitesine sahip bir ülke olduğu; ancak diğer Orta 
Asya ülkeleri gibi Kazakistan’ın da Rusya ile muhalif konumuna düşecek bir duruş 
sergileyemediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan’ın dış ilişkilerini pekiştirmek için 
Fransa ve İngiltere’ye ziyaretler gerçekleştirdi. Fransa ziyareti sırasında 5 milyar 
dolarlık yatırım anlaşmaları imzalayan Nazarbayev, İngiltere ile de çeşitli yatırım 
anlaşmaları ile iki ülke arasında kamu hizmetleri ve yolsuzlukla mücadele konu-
sunda 15 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Avrupa Birliği Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı Aralık ayında Astana’da 
yapıldı. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan dışişleri bakanları ve dışişleri bakan 
yardımcılarının katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkeleri arasında-
ki işbirliğinin durumu ve perspektifleri ile güncel ve bölgesel meseleler ele alındı. 
Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Avrupa Birliği ile Orta Asya ülke-
leri arasındaki ekonomi alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda 
uzlaşma sağlandığı vurgulandı. Avrupa Birliği ile Kazakistan arasındaki ekonomi, 
ticaret, yatırım, hukuk, güvenlik, insan hakları ve diğer alanları içeren 29 alanda 
işbirliğini öngören AB ile Kazakistan arasında ortaklık ve işbirliğinin genişletilme-
si anlaşması imzalandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 6. Genel 
Kurul Toplantısı Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı. Kazakistan TÜRKPA 
dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı.

Dünya piyasalarındaki düşük petrol fiyatları, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, 
Rus rublesinin değer kaybetmesi ile Çin’deki devalüasyon birleşince Kazakistan 
20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yeni bir para politikasına, dövizde dalgalı kura 
geçme kararı kaldı. Kazakistan para birimi tenge dalgalı kura geçilmesinin ardın-
dan Amerikan doları karşısında yaklaşık % 35 değer kaybetti. Serbest kur öncesi, 
188.38 tengeden satılan ABD doları, 255.26 tengeye yükseldi. Nazarbayev, 2014-
2015 yıllarında tenge kurunu sabit tutmak için 28 milyar dolar harcadıklarını be-
lirtti.

Kazakistan’ın 2014 yılında düşük bir büyüme oranı ve nispeten yüksek bir 
enflasyon yaşadığı söylenebilir. 2015 yılında petrol fiyatlarının önemli oran-
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da düşmesi, Kazakistan’ın ihracat gelirlerini önemli oranda etkilediği gibi bütçe 
gelirlerini de azalttı. Önemli rezervleri sayesinde petrol üreten ülkeler arasında 
12. sıraya yerleşen Kazakistan 80.8 milyon ton petrol üretimi ile dünyada 17. sı-
rada yer almaktadır. Kazakistan’da, devletin toplam dış gelirinin önemli bir kıs-
mı ve GSYİH’nın yaklaşık % 40’ı petrol sektöründen geliyor. Çin ve Rusya’nın 
Kazakistan’ın ham petrol, demir cevheri ve metalik ürünlerine olan talebinin azal-
ması da Kazakistan’ın ihracat gelirlerinde ciddi azalmaya neden oldu. Bu durum 
döviz kuru üzerinde baskı oluşturdu. Geçen yılın Şubat (1 ruble = 4.92 tenge) ayın-
dan beri tenge rubleye karşı Ocak 2015’te % 71 Mayıs 2015’te ise % 33 oranında de-
ğer kazandı. Rubledeki reel değer kaybı Rusya’nın ürettiği malların ucuzlamasına 
ve dolayısıyla Kazakistan’a ihracatının artmasına, ithalatının ise azalmasına yol 
açtı. Rusya, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliğinde önemli bir ticaret partneri 
olup petrol dışında üretilen Kazakistan ürünleri için önemli bir pazar mahiyetin-
de. Diğer taraftan Rusya, Kazakistan’daki tüketim mallarının % 70’ini tedarik et-
mekte. Bu dönemde Kazakistan’ın ihraç ettiği mallarının fiyatının neredeyse ikiye 
katlanmasıyla rekabet gücü ciddi oranda düştü. Bu koşullar altında Kazakistan 
Millî Bankası uzun bir süre döviz kurlarını kontrol altında, diğer bir ifadeyle tenge 
dolar kurunu 1 dolar = 185 tenge (+3 tenge - 15 tenge) şeklinde tutmaya çalıştı, 
ancak 15 Temmuz 2015 tarihinde koridoru genişletmek (170 - 198) durumunda 
kaldı. Sabitlenmiş döviz kurunu sürdürebilmek için son iki yılda Kazakistan Millî 
Bankası, 28 milyar dolar döviz rezervi kullandı ve sıkı para politikası önlemleri 
aldı. Kazakistan’ın bir diğer önemli ticaret partneri Çin’in yaptığı devalüasyonun 
ardından, döviz ve altın rezervlerini daha fazla kullanmamak ve ortaya çıkan reka-
bet gücü kaybını telafi etmek için Kazakistan’ın önlem alması gerekti. Hükümet ve 
Merkez Bankası 20 Ağustos 2015’ten itibaren dalgalı döviz kuruna geçişi öngören 
yeni para politikasını uygulamaya başladı. Bu bağlamda Kazakistan Millî Bankası, 
döviz kuru hedeflemesi politikası yerine enflasyon hedeflemesi politikasını takip 
ederek, finansal istikrar ve fiyat istikrarı için gerektiğinde müdahale edebilecektir. 
Bu şekliyle Kazakistan, geçen yıldan itibaren rublenin dalgalanmasına izin veren 
ve enflasyon hedeflemesi rejimi politikası uygulayan; fakat gerektiğinde müdahale 
eden Rusya ile de daha uyumlu bir politika izlemiş olmaktadır.

Kazakistan’da yaşanan ekonomik daralma ve nakit para ihtiyacı devlet teke-
linde bulunan birçok kuruluşun özelleştirme kapsamına alınmasına neden oldu. 
Kazakistan’da, içlerinde Kazaktelekom, Air Astana ve Horgos gibi kuruluşların da 
yer aldığı 60 devlet şirketinin kısmen veya tamamen satışa çıkarılmasına ilişkin 
liste yayınlandı.

Batı dünyasının Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar Kazakistan ekonomisi-
ni olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte dünya genelinde petrol fiyatlarının 
düşmesine paralel olarak, Kazakistan’ın bütçe gelirlerinin % 40 oranında azaldığı 
düşünüldüğünde, önümüzdeki süreçte ülke ekonomisinin daha sıkıntılı bir sürece 
gireceği öngörülebilir. Kazakistan bu durumda, kendi ekonomisine finansal yatı-
rım sağlayacak kaynakları arama yönüne gidebilir.
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Kültür Sanat

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aristanbek Muhammedoğlu (Mukhamediuli) 
ülkesinin Latin alfabesine geçiş programının kabul edildiğini açıkladı. 
Muhammedoğlu, Latin alfabesine geçiş sürecinin 2025 yılında tamamlanacağını, 
geçiş için öncelikle ders kitapları, eğitim araçları, bilgisayar programlarında deği-
şiklik gibi pek çok ön hazırlığın tamamlanması gerektiğini belirtti.

İlk Kazak tarihçilerinden Ermukhan Bekmakhanov, doğumunun 100. yılı 
vesilesiyle Mimar Sinan Üniversitesinde gerçekleştirilen Sovyet Tarih Yazıcılığı 
ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri konulu uluslararası sempozyumla anıldı. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) işbirliğiyle Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD, Japonya ve 
Türkiye’den tarihçilerin katılımıyla 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 
sempozyumda Kazakistan’ın önemli tarihçisinin çalışmaları ve Sovyet tarih yazı-
cılığı çeşitli yönleriyle ele alındı.

Geleneksel müzik alanındaki en büyük etkinliklerden birisi olan Uluslararası 
Geleneksel Müzik Konseyi / The International Council for Traditional Music 
(ICTM) 43. Dünya Konferansı 16-22 Temmuz tarihlerinde Astana’da yapıldı. 1947 
yılında kurulan ve 90 ülkenin temsilcilerini bir araya getiren, ülkelerdeki gelenek-
sel müzikleri tanıtma ve koruma altına alma çalışmalarını yürüten konsey, ilk kez 
Türk cumhuriyetlerinden birinde konferans gerçekleştirdi. ICTM ve Kazakistan 
Millî Sanat Üniversitesi işbirliği ve TÜRKSOY’un katkılarıyla 70 ülkeden 640 mü-
zik araştırmacısının katılımıyla gerçekleştirilen konferansta yuvarlak masa top-
lantıları, seminerler yapıldı.

Astana Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ve Astana 
Ressamlar Birliğinin birlikte düzenlediği Türkiye’den Kazakistan’a, Astana’dan 
İstanbul’a Sanat Köprüsü konulu Kazak - Türk Ressamlar Buluşmasının ikincisi 
27 Haziran - 6 Temmuz 2015 tarihlerinde Astana’da yapıldı. Buluşma çerçeve-
sinde, birbirlerini yakından tanıyarak şehirlerarasında görsel bir dil geliştirmeyi 
hedefleyen onar kişiden oluşan Türk ve Kazak ressam grubu ortak bir atölye çalış-
masıyla Astana’yı tuvale yansıttı.

Kazakistan’da, TİKA’nın katkılarıyla Astana’daki Barış ve Uyum Sarayında 
Türk Dünyasının ortak şahsiyetleri; Ali Bey Hüseyinzade, Mehmed Emin 
Resülzade, Turar Rıskulov, Sultanbek Kojanov ve İsmail Gaspıralı için anma prog-
ramı düzenlendi.

Kazak Hanlığının 550. yıldönümü münasebetiyle 2015 yılında Kazakistan 
genelinde çeşitli kutlamalar yapıldı. Bunlardan en kapsamlısı Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in katılımıyla Kazakistan’ın en eski şehri ve aynı zamanda bir kültür 
merkezi olan, Karahan ve Ayşe Bibi türbelerinin de yer aldığı Karahanlı devletine 
başkentlik de yapmış olan Taraz şehrinde yapıldı.

Elmanın anavatanı olarak bilinen Almatı şehrinde, her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Elma Festivali, bu sene Kazak Hanlığının 550. kuruluş yılı anısına dü-
zenlendi. Şehir Günü etkinliklerinde, elma yetiştiricilerini teşvik etmek amacı ile 
düzenlenen festival kapsamında iki yüze yakın yarışmacı ürününü sergiledi.
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Atışmanın (aytıs) ünlü şairi Süyinbay Aronulı (1822-1898) doğumunun 200. 
yılında Kazakistan ve Türkiye’de düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Almatı eya-
leti, Jambıl ilçesi Karakıstak’ta dünyaya gelen şair, atışmalarla halkın dertlerini 
dile getirdi. Almatı bölgesinin merkezi Taldıkorgan şehrinde başlayan etkinlik-
ler, ustanın memleketi olan Jambıl ilçesinde devam etti. Almatı’da, Moğolistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan’dan gelen ozanların katılımıyla Sözün Piri Süyinbay 
konulu uluslararası konferans düzenlendi. Atışma sanatının tanıtıldığı etkinli-
ğe UNESCO ve İslâm Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Kazakistan Millî 
Komisyonları yetkilileri ile kültür ve spor bakanlığının destekleriyle ünlü Kazak 
ozanları B. İmaşev ve A. Tursınbayeva katıldı. Atışma sanatının ustası Süyinbay 
Aranulı, doğumunun 200. yılı vesilesiyle Türkiye’de de anıldı. Kazak şairin eser-
leri Türkçe yayımlandı. Süyinbay Aronulı’nın adı doğumunun 200. yılı anısına 
Ankara Keçiören Belediyesince bir parka verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak - Türk Üniversitesinin Türkistan şeh-
rindeki kampüsünde 23-24 Ekim tarihlerinde VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi 
yapıldı. Türk dili tarihinin en temel meselelerinden biri olan çeviri konusunun 
ayrıntılı olarak incelendiği kongre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak - 
Türk Üniversitesi, Türk Akademisi, Yunus Emre Enstitüsü, TÜRKSOY ve Bartın 
Üniversitesi işbirliğinde yapıldı.

Bu sene Almatı’da 11’ncisi düzenlenen Avrasya Film Festivalinde Avrupa, 
Güney Asya, Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden 50’den fazla 
film gösterimi yapıldı. Festivalde, uzun metrajlı en iyi film ödülünü Göçebe Cennet 
filmiyle Kırgız yönetmen Mirlan Abdukalukova; en iyi erkek oyuncu ödülünü 
JAT filmiyle Kazak oyuncu Yerlan Nurumbetov, en iyi kadın oyuncu ödülünü de 
Azerbaycan’dan Alarm filminde oynayan Fatima Motamed Arya aldı. Festivalde 
en iyi yönetmen Azerbaycan’dan, Nabat Filmiyle Elviru Musaoğlu olurken; juri 
özel ödülünü ise Hindistan’dan Favori İşim filmiyle Aditya Vikram Sengupta aldı.

Modern Kazak edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar, devlet ada-
mı Abiş Kekilbayev Aralık ayında vefat etti. 1939’da dünyaya gelen Kekilbayev, 
Kazak tarihinin önemli şahsiyetlerinin ve olaylarının anlatıldığı tarihî romanlar, 
uzun hikâyeler, şiirler ve 18. yüzyıl Kazak tarihinin en önemli şahsiyetlerinden 
Abılay Han’ı anlattığı bir de tiyatro eseri kaleme aldı. Kekilbayev, Kazak Devlet 
Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. (1962) İlk 
şiir kitabı Altın Şuvak (Altın Işık) 1962’de yayımlandı. 1981 yılında Ürker (Ülker), 
1984 yılında Elen-Alan (Şafak Vakti) romanlarını yayımlandı. 1986 yılında her 
iki romanı da dönemin en büyük ödülü sayılan Kazak SSC Devlet Ödülüne lâyık 
görüldü. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı da yapan Kekilbayev’in eserleri 
Türk dillerinin birçoğuna aktarıldı. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 2003 yılı Türk 
Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü sahibi yazarın, Ülker, Efsanenin Sonu (Añızdıñ 
Aqırı) romanlarını Türkçede yayımlandı.

Kırgız ve Kazak ozanların karşılıklı atışması, aytıs sanatı, UNESCO’nun mad-
di olmayan kültürel miras listesine alındı. Namibya’nın başkenti Windhoek’te 
30 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde toplanan UNESCO Hükümetler Arası Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 2013 
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yılında birlikte önerdiği Atışma, Doğaçlama Sanatıdır adlı adaylığı UNESCO’nun 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alındı. Kırgız ve Kazak ortak 
kültürel öğesi Aytıs’la birlikte Kırgızistan’ın, UNESCO’nun maddi olmayan kültü-
rel mirasları listesindeki kültürel değer sayısı beşe çıktı. Geçen yıl Kazakistan’ın 
teklifiyle Kazak küy sanatı ve yine Kazakistan ile Kırgızistan’ın müşterek önerisiy-
le kıyız üy (geleneksel çadır) kültürü aynı dalda UNESCO’nun kültürel değerler 
listesine alınmıştı. Aytıs sanatı, Kırgız ve Kazaklarda halk şairlerinin, ezgili şiir 
atışmaları biçiminde yapılan çok eski bir gelenek. Aytısçılar, hazır cevaplıkları ve 
nükteli sözlerle özlü anlatım kabiliyetleri ile biliniyor.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, İslâm Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(ISESCO), Kazak Kültür Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Almatı Belediye Başkanlığı 
tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası konferansta Kazakistan’ın eski baş-
kenti, finans ve kültür merkezi Almatı İslâm kültür başkenti oldu. Konferansa 
İslâm İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kültür bakanlığı yetkilileri, İslâmi Eğitim, 
Bilim ve Kültür Organizasyonu (İSESCO) temsilcileri, uluslararası örgütler ve din 
adamları katıldı. 1969’da kurulan İslâm İşbirliği Örgütünün 2005’te başlattığı uy-
gulama çerçevesinde geçen yıl da Bişkek, İslâm kültür başkenti seçilmişti. Bu kap-
samda Almatı İslâm kültür başkenti olarak 2016 yılının Mart ayına kadar çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Türkmenistan

Siyaset Ekonomi

Türkmenistan - Afganistan - Pakistan - Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı 
projesine başlandı. 1814 kilometre uzunluğunda ve maliyetinin 10 milyar dolar 
civarında olacağı tahmin edilen proje, Türkmenistan’ın güneydoğusundan başla-
yarak, Afganistan üzerinden Pakistan’a, buradan da Hindistan’ın Pencab eyaletine 
ulaşacak. Günde 90 milyon metreküp, yılda ise 33 milyar metreküp doğalgaz akışı 
sağlayacak boru hattının 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov Mart ayında 
Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulundu. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ulaştır-
ma ve enerji alanındaki stratejik ilişkilerle, Türkmen gazının Türkiye’ye ve Türkiye 
üzerinden Avrupa pazarlarına taşınmasına yönelik fikir teatisinde bulunuldu.

İran İslâm Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hasan Ruhani Mart ayında 
Türkmenistan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, on yılda bir düzenlenen ve dünyanın 
afet stratejisinin belirlendiği, 190 ülkenin katılımıyla 14-18 Mart 2015 tarihle-
rinde Japonya’da düzenlenen 3. Dünya Afet Risklerinin Azaltması Konferansına 
katıldı. Cumhurbaşkanı, 11 Nisanda 7. Dünya Su Forumu münasebetiyle Kore 
Cumhuriyetine, 13 Mayıs’ta da Slovenya Cumhuriyetine resmî ziyarette bulundu.

Türkmenistan, TürkmenAlem 520E adlı ilk haberleşme uydusunu Nisan ayın-
da ABD’nin Florida eyaleti Kanaveral’da uzaya gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’ın Mayıs ayında imzaladığı genel afla 1202 
Türkmen vatandaşı özgürlüklerine kavuştu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Türkmenistan’a yaptı-
ğı ilk ziyaretinde iki ülke arasında maliye, eğitim, kültür, demiryo-
lu ulaşımı gibi birçok başlık altında ikili anlaşmalara imza atıldı. 
Altyapı projeleri başta olmak üzere doğalgaz, petrol, kimya sanayi ve elektrik 
santralleri inşasına kadar pek çok alanda 18 milyar dolarlık yatırım projelerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Dünyanın en büyük 4. doğalgaz re-
zervine sahip ülke olan Türkmenistan’da, Japon şirketler doğalgaz işleme tesisleri 
ile birlikte kimya sanayi tesislerinin inşasında yer alacak.

Türkmenistan Göç İdaresi verilerine göre Türkmenistan’dan 2015 yılının 
Temmuz ayında 828 aile ülkeyi terk ederken Ağustos ayında bu sayı 8 bin 735’e 
çıktı. Ülkeden göç edenlerin 1200’ü Rus, Ukraynalı ve Belaruslu, 7 binden fazlası 
ise Türkmen kökenli. Türkmenistan’ı terk edenlerin çoğunluğunun ekonomik du-
rumun kötüleşmesi sebebiyle göç ettikleri belirtildi.

Orta Asya - Japonya diyalog grubu toplantısı Kasım ayında Aşkabat’ta ya-
pıldı. Türkmenistan dışişleri bakanlığında dışişleri bakan yardımcıları düzeyin-
de yapılan toplantıya Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, 
Türkmenistan heyetleri katıldı. Türkmenistan, Orta Asya - Japonya diyalog gru-
bunun 2015-2016 dönemi başkanlığını yürütüyor. Toplantıda bölgesel güvenlik ve 
sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve yatırım gibi alanlarda işbirliğinin genişletilme-
sinin önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Çin arasındaki gaz pro-
jesi görüşmelerinde bulunmak için Kasım ayında Çin’e gitti. Türkmen medyasınca 
21. yüzyılın en büyük projesi olarak duyurulan projenin, Özbekistan, Kırgızistan, 
Kazakistan ve Tacikistan’dan geçecek üç boru hattından oluşacağı bildirildi.

Son yıllarda enerji sektöründe Çin ve Japonya ile yakın işbirliğine giren 
Türkmenistan’da lise ve üniversitelerde 2016-2017 öğretim yılından itibaren 
Çince ve Japonca dil eğitimi verilecek. Çince ve Japonca üniversitelerde ikinci zo-
runlu dil olarak öğretilmesi planlanıyor.

Kültür Sanat

Türkmenistan’ın kadim Merv (Mari) şehrinde medfun Hakem El-Gıfari ve Bureyde 
El-Eslemi’nin türbelerinin restorasyonu TİKA tarafından yapılıyor. Türk-İslâm 
mezar anıtlarının erken dönem örneklerinden sayılan türbelerin restorasyon ça-
lışmalarına 2014 yılında başlanmıştı. TİKA ve Türkmenistan Kültür Bakanlığı 
Tarihî Eserleri Koruma, Öğrenme ve Restorasyonu Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
devam eden restorasyon çalışmalarının 2016 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Tiyatro 
Yöneticileri Genel Kurulunun 4. Toplantısı Ekim ayında Merv şehrinde 2015 
Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti. Kurulun ön-
ceki toplantısında alınan kararların uygulanması üzerine faaliyet raporu sunuldu. 
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TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Devlet Tiyatroları Yöneticileri Kurulu üyeleri kendi ül-
kelerinde tiyatro alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Konuşmalardan sonra 
Türkmenistan, Türkiye, Kazakistan ve Tataristan tiyatroları seyircilere oyunların-
dan kısa gösteriler sundular.

Türkmenistan’ın Merv şehrine 2015 yılı Türk dünyası kültür başkenti unvanı 
verilmesi münasebetiyle Mari (Merv) vilayetinin tarih müzesinde Türk dünyası 
güzel sanatları, el sanatları ve fotoğraf sergisi ile Ruhiyet Sarayı’nda Türk dün-
yası müzik ve folklor gruplarının konseri ile resmî açılış töreni yapıldı. Törene 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Makedonya, Bosna 
Hersek, Macaristan, Bulgaristan, Gagauz (Moldova), Rusya Federasyonu’ndan, 
Tataristan, Başkurdistan, Hakasya, Tuva, Saha-Yakutistan, Kalmukistan ve 
Altay’dan temsilciler katıldı.

Yine Türkmenistan’da, 2015 Merv - Türk dünyası kültür başkenti yılı kapsa-
mında çok sayıda konferanslar, sergiler ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Türkmenistan’ın tarihî Mari şehrinde TÜRKSOY tarafından ilan edilen 2015 
Merv - Türk dünyası kültür başkenti yılının kapanış programında binlerce kişi aynı 
anda hep bir ağızdan şarkı söyleyerek, rekor kırıldı. Kapanış programında 4166 kişi 
aynı anda Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un bestelediği “İleri, sadece ileri can 
vatanım - Türkmenistan” isimli şarkıyı söyleyerek, Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmeye hak kazandı. Konserde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu, Tataristan Devlet Folklor Müzik Topluluğu, Başkurdistan Miras 
Müzik ve Dans Topluluğu, Kırgızistan Sımbat Dans Grubu ile tanınmış sanatçı-
lar, Gülnur Asanova (Kırgızistan), Rovşancon Yunusov ile Otabek Kambaraliyev 
(Özbekistan), Kazakistan’dan Dimaş Kudaybergenov sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un doğum günü haftasında düzenlenen 
kültür haftası etkinlikleri kapsamında Mari (Merv) şehri Ruhiyet Köşkü’nde, Türk 
halkları konseri düzenlendi. Konsere Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Rusya Federasyonu Başkurdistan’dan ve Tataristan’dan sanatçılar 
katıldı.

Türkmenhalı Devlet Birliği ve Türkmenistan’ın Ticaret ve Sanayi Odasının or-
ganize ettiği Türkmen Halısı - Türkmen’in Kalbi adlı uluslararası sergi düzenlendi.

Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan ve Kırgızistan 
Cumhuriyetinde Türkmenistan kültür günleri düzenlendi.

Türkmenistan yönetiminin girişimiyle Köroğlu destanı, UNESCO İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alındı. Türkmenistan’da halk ozanların-
ca saz eşliğinde söylenen, sözlü bir ansiklopedi niteliğinde olan Köroğlu destanı, 
sözlü geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığı, insanla-
ra güçlü bir sosyal ve kültürel aidiyet duygusu verdiği için listeye alınmaya değer 
bulundu. UNESCO, kararı, Namibya’da düzenlenen 10. Hükümetlerarası Komite 
Toplantısında aldı.

TÜRKSOY tarafından, Türk dünyasının zengin kültür mirasının tanıtılma-
sı, halkların manevi ve kültürel yakınlaşmalarına yaptığı katkılarından dolayı 
Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’a Türk dünyası üstün hizmet ödülü verildi.
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Türkmenistan’ın millî şairi Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 290. yılı etkin-
likleri bağlamında, Başkent Üniversitesinin ev sahipliğinde TİKA, Türkmenistan 
Büyükelçiliği ve TÜRKSOY işbirliğinde 19 Mart’ta Uluslararası Mahtumkulu 
Sempozyumu gerçekleştirildi.

Çağdaş Türkmen şiirinin öncü şairlerinden Gurbannazar Ezizov, doğumumun 
75. yıldönümü münasebetiyle anıldı. 1940 yılında Aşkabat şehrinin Büzmeyin 
köyünde dünyaya gelen şairin ilk şiirleri 1955 yılında çeşitli dergi ve gazetelerde 
yayımlandı. Üniversite yıllarında edebiyatla yoğun bir şekilde iştigal eden Ezizov, 
1975 yılında hayatını kaybedene kadar şiirle ilgilendi. Sovyet döneminde mezar 
taşındaki yazıya bile müdahale edilen şair, 35 yıllık ömrüne toplam 375 şiir kaleme 
aldı. Ezizov, şiirlerinin dışında Tabut ve Cadılı Kepçe adlı iki hikâye ile Nesiller 
Manzumesi ve Köroğlu Operasının Librettosu adını taşıyan iki tiyatro eseri de 
kaleme aldı.

Bu ağaçların doğru,

Eğri sırası,

Günlerin, güllerin bin çeşit rengi,

İnsanların sarı ayrılıkları,

Elvan buluşması, hepsi bana ait,

Hepsi benimki.

(Hoşçakal, Hayat)

Şair, oyun yazarı ve Türkmenistan halk yazarı Gara Seyitliyev’in (1915-1971) 
doğumunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Seyitliyev’in Şaahıırıñ Lirası 
(Şairin Lirası) adlı ilk kitabı 1941 yılında neşredildi. Çeşitli yıllarda şairin Şöveşcen 
İlham (Savaççı İlham), Goşgular (Koşuklar), Parahatçılık Yener (Barışseverlik 
Yener), Beyik Güneşin Aşağında (Büyük Güneşin Altında), Hindistan’ın Gülleri, 
Ganatlı Dovur, Saylanan Goşgular ve Poemalar (Seçilmiş Koşuklar ve Şiirler) 
gibi eserleri yayımlandı. Mahtumkulu devlet ödülünün de sahibi olan Seyitliyev, 
Türkmenistan Yazarlar Birliği başkanlığı ve Türkmenistan kültür bakanlığı görev-
lerinde bulundu.

Türkmenistan İlimler Akademisi Millî Elyazmaları Enstitüsü tarafından yeni 
yayımı yapılan Dede Korkut Kitabı’nın tanıtım toplantısı yapıldı.

TİKA ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı işbirliğinde Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürlüğünde, Türkmenistan Millî El Yazmaları Enstitüsü uzman-
larına kitap ciltleme, restorasyon, kataloglama ve eserlerin sayısallaştırılması ko-
nularında eğitim verildi. Türkmenistan Millî El Yazmaları Enstitüsü bünyesinde 
10.000’den fazla Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Türkmence el yazması eseri barın-
dırıyor.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov’un Türkmenistan - Refah ve Başarı 
Yurdu isimli yeni kitabının tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanının uluslararası 



124 /  TÜrk DÜNYASI 

kongrelerde yaptığı konuşmalar ve bayram kutlamalarını içeren kitap Türkmence, 
İngilizce ve Rusça yayımlandı. Daha önce Berdimuhammedov’un Türkmen 
Kültürü ve Ulusa Devlet Gelirse isimli yeni kitapları yayımlanmıştı.

Mahtumkulu şiir günü münasebetiyle büyük şair Mahtumkulu Firaki’nin yaşa-
dığı topraklara ziyaret düzenlendi. Mahtumkulu, İran’ın Gülistan vilayeti Ak Tokay 
(Beyaz Orman) köyündeki mezarı başında anıldı. Daha sonra Mahtumkulu’nun 
ana yurdu Etrek ilçesinin Gerkez köyü ziyaret edildi. Mahtumkulu, doğumunun 
290. yılı vesilesiyle Türkmenistan’da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türkmenistan’da 1994 yılından bu yana Ağustos ayının ikinci pazar günü 
Kavun Bayramı olarak kutlanıyor. 400 çeşit kavunun yetiştiği Türkmenistan’da 
22’incisi düzenlenen Kavun Bayramı, Aşkabat Bağımsızlık Parkı’nda bakanlar 
kurulu başkan yardımcıları, bakanlar, yabancı misyon şeflerinin katıldığı tören-
le kutlandı. Kavun Bayramı etkinliklerine ülkenin 5 eyaletinden gelen kavun ye-
tiştiricileri, açtıkları stantlarda ziyaretçilere çeşitli kavunlar ve kavun mamulleri 
sundu. Çiftçiler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.

Türkmen kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Ahal Teke atları için düzen-
lenen At Bayramı, 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkmenistan’da etkinlik-
lerle kutlandı. Dünyada At Bakanlığının olduğu tek ülke olan Türkmenistan’da, At 
Bayramı’na yaklaşık 50 ülkeden üst düzey davetli katıldı. 1992 yılından bu yana 
Nisan ayının son pazar günü kutlanan At Bayramı’nda, at yarışları, Ahal Teke atı 
güzellik yarışması, en güzel at, en iyi at heykeli, en iyi halı işleme ve en iyi at res-
mi dallarında yarışmalar düzenleniyor. 4 gün süren At Bayramı kapsamında 
Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’a Türkmenistan Meclisinin kararıyla Halk 
Atşinası unvanı verildi.

Etkinlikler kapsamında Türkmen At Yetiştiriciliği ve Dünya Atçılık Sanatı ko-
nulu fuar ve konferans gerçekleştirildi.

Türkmenistan’da her yıl nisan ayının ilk pazar günü Su Bayramı olarak kutlanı-
yor. Başkent Aşkabat’ın kuzeyinden geçen Karakum nehrinin kıyısında yapılan et-
kinliklere, meclis başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve halk katıldı. Yüzölçümünün 
büyük bir kısmı çöllerle kaplı olan Türkmenistan’da suya atfedilen değer kapsa-
mında fidanlar dikildi, konserler ve spor müsabakaları düzenlendi.

Özbekistan

Siyaset Ekonomi

Özbekistan anayasası, 8 Aralık 1992’de kabul edildi. Bu tarihten itibaren 8 Aralık 
günü Özbekistan’da Anayasa Bayramı olarak kutlanmaktadır. Özbekistan’da her 
yıl anayasa bayramında, bir sonraki yıla bir isim verilir ve yılın ismine uygun pek 
çok etkinlik düzenlenir. Bu kapsamda 2015 yılı, Yaşlılara Hürmet Yılı olarak ad-
landırılmıştı. 2016 yılı da Özbekistan Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov tarafından 
Sağlıklı Anne ve Çocuk Yılı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov, Ocak ayında Özbekistan Âlî Meclisi açılışın-
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da yaptığı konuşmada, eski Sovyet dönemlerine dönüş hayallerinin ve özleminin 
mevcut olduğunu, bu durumun kendileri için aslâ makul olmadığını belirterek, 
Özbekistan’ın, eski Sovyet sistemini veya ona benzer bir ittifakı yeniden canlan-
dırmayı hedefleyen hiçbir oluşumun içinde aslâ yer almayacağını ifade etti.

2015 yılında Özbekistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 1990 yılından 
bu yana görevde bulunan Kerimov’un, parlamentoda çoğunluğu elinde bulundu-
ran Liberal Demokrat Parti’nin adayı olduğu seçimde, rakipleri Halk Demokrat 
Partisi lideri Hatamcan Ketmanov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi lideri Nariman 
Umarov ile Millî Diriliş Demokrat Partisi’nden Akmal Saidov oldu.

29 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Kerimov oyların % 90’ını ala-
rak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 18 milyon 942 bin seçmenin oy kullandığı se-
çimlerde % 91 oranında katılım oldu. Seçimi, Türkiye’nin de arasında bulunduğu 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay 
İşbirliği Örgütü gözlemcilerinin yanı sıra 40’tan fazla ülkeden 300’e yakın ulusla-
rarası gözlemci izledi.

Şangay İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Terörle Mücadele Komitesinin 26. toplantı-
sı Özbekistan’ın başkanlığında Taşkent’te yapıldı. Toplantıya Özbekistan’ın yanı 
sıra Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Kazakistan’ın temsilcileri de katıldı. 
Toplantıda, terör amaçlı internet kullanımı, buna karşı ortak eğitim çalışmala-
rının yanında, uluslararası terörizm, radikal hareketlere karşı işbirliği yapılması 
kararları alındı.

Özbekistan’da Mayıs ayında Vicdan Özgürlüğü ve Dinî Teşkilatlar kanununda 
değişiklik yapıldı. Buna göre, dinî teşkilatların yöneticiliğine atamalara birtakım 
kısıtlamalar getirildi. Ayrıca, dinî kıyafetlerin tanımının bundan böyle hükümete 
bağlı din işleri komitesi tarafından yapılacağı karara bağlandı.

Özbekistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan 
ve Türkmenistan’ın üyesi olduğu Euroasia Grubu (EAG), terörizmin finansmanıy-
la mücadele yöntemlerinin görüşüldüğü 22. Olağan Toplantısı Taşkent’te düzen-
lendi. Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın Bölgesel Terörizm Bölümü, Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nun Antiterör Merkezi, İtalya, ABD, Polonya, Fransa ve Karadağ dele-
geleri toplantıya gözlemci statüsünde katıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz ayında Özbekistan’a resmî bir 
ziyarette bulundu. Görüşmede, Afganistan’daki durumun, Hindistan ve Orta Asya 
arasındaki ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek bu konuda iş-
birliği yapılması, ekonomi, bilişim, telekomünikasyon, ilaç, biyoteknoloji, tekstil 
ve yüksek teknoloji sektörlerinde ortak girişimlerin kurulması konularında muta-
bakata varıldı.

Özbekistan ve Brezilya arasında ekonomik ve ticari işbirliği anlaşması Ağustos 
ayında yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kerimov bağımsızlık (müstakillik) kutlamaları vesilesiyle yap-
tığı açıklamada, Özbekistan’ın hiçbir zaman hiçbir askerî, siyasi bloğa katılma-
yacağını, topraklarında yabancı üslerin yerleşmesine ve Özbek askerlerinin ülke 
dışında bulunmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Asya ülkelerine yaptığı seyahat çerçeve-
sinde Ekim ayında Özbekistan’a geldi. İki ülke arasında stratejik ortaklığın ge-
liştirilmesini öngören anlaşma imzalandı. Her iki ülkenin enerji, bilim - teknik, 
sağlık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Özbekistan’ın enerji ve ulaşım 
sisteminin modernizasyonu, hammadde ve maden kaynaklarının işletilmesi, oto-
motiv, petrol - gaz ve telekomünikasyonda toplam hacmi 8.5 milyar dolarlık 7 yeni 
anlaşma imzalandı. İki devlet arasında Özbek - Japon gençleri inovasyon mer-
kezinim kurulması ile Japonya Kalkınma Ajansı’nın (JICA), Taşkent’in merkezî 
ısıtma sisteminin modernizasyonu için 100 milyon ABD doları kredi sağlaması da 
anlaşmalarda yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Aralık ayında Özbekistan’a resmî ziyaret-
te bulundu. Ziyaret kapsamında Kerry, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan dışişleri bakanlarıyla Semerkant’ta bir araya geldi. 
Görüşmede, 5 Orta Asya ülkesiyle ABD arasında ortaklık ve işbirliği anlaşması 
imzalandı. Anlaşma C5+1 ismi verilerek Orta Asya ülkeleri C5, ABD ise +1 şek-
linde tanımlandı. John Kerry’nin yaptığı açıklamada bu anlaşma, taraf olan 6 
devletin belirli komisyonları aracılığıyla siyasi ve ekonomik konularda düzenli 
ve sürekli bir irtibatı ve işbirliğini sağlamayı amaçlamakta. Kerry açıklamasında, 
Semerkant’ta bulunmalarının ve böyle bir oluşumu teşkil etmelerinin temel ne-
deni olarak güvenlik ve terörizme karşı mücadele, özellikle Afganistan ve başka 
sorunlar karşısında, 6 ülkenin vatandaşlarının ortak çıkarlarını koruma olduğunu 
ifade etti.

Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif, 20 yıl aradan sonra Kasım ayın-
da Özbekistan’a resmî ziyarette bulundu. Şerif ve Kerimov, görüşmede iki ülke 
arasındaki ilişkiler ile Afganistan’daki durum ve bölgesel meseleleri ele aldı. 
Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, tüm bölge ülkeleri ve halkla-
rının menfaatine olduğunu dile getiren Kerimov açıklamasında, 35 yıldan bu yana 
savaşın devam ettiği Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vur-
guladı. İslâm Kerimov, Temmuz ayında Rusya’da düzenlenen Şanghay İşbirliği 
Örgütü ülkeleri devlet başkanları zirvesinde, Pakistan ve Hindistan’ın örgüte 
üyeliklerine ilişkin prosedür sürecinin başlatılmasını önemsediklerini belirtti. 
Pakistan Başbakanı Şerif de Özbekistan’ın demiryoluyla bağlandığı Afganistan’a, 
ülkesinin de demiryolu ağı kurmayı amaçladığını, bunun hayata geçirilmesi duru-
munda denize kıyısı olmayan Orta Asya ülkelerinin, Pakistan limanlarını kullan-
ma imkânına sahip olacağını belirtti.

2015 yılının ilk 9 aylık döneminde dolar karşısında % 50 eriyen Özbek Sum’u 
22 Ekim günü ABD doları karşısında % 20 değer kaybına uğradı.

Alman askerlerinin 2013 yılı sonunda Afganistan’ı terk etmesinden sonra, 
Kuzey Afganistan’daki Alman askerlerinin lojistik ihtiyaçları için Almanya tara-
fından 10 yıldır kullanılan Tirmiz’deki hava üssü boşaltıldı.

Âlî Meclis Senatosu -âdet olduğu üzere- Özbekistan anayasasının kabulünün 
23. yıldönümü münasebetiyle 18 yaşından küçük, 60 yaşından büyük erkek, ya-
bancı uyruklu hükümlüleri kapsayan genel af çıkardı.
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Özbekistan’da devlet kurumlarının iş ve işlemlerinin şeffaflaştırılmasını, va-
tandaşların devlet hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanabilmesini, bilgi 
güvenliğinin teminini ve yasal güvence altına almayı amaçlayan e-devlet kanunu 
çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 11-12 Mayıs’ta Özbekistan’a 
yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov’la uluslararası terörizmle müca-
dele ve işbirliği konularının ele alındığı bir görüşme yaptı.

Kerimov 2015 yılında Rusya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmî 
ziyaretler gerçekleştirdi.

Kültür Sanat

Özbekistan, Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkeler arasında vatandaşları 
Rusya’da yükseköğrenim gören devletler içinde birinci sırada yer alıyor. 2014 yı-
lında Özbekistan’daki okul ve kolejlerden mezun olan 1080 öğrencinin 305’i üni-
versite eğitimi almak üzere Rusya’ya gitti.

Özbekistan’ın tarihî şehirlerinden Şehr-i Sebz’in Tag-ı Çınar ile Gülistan ma-
halleleri sınırında Timurlular dönemindeki taş ustalığını yansıtan örnekler ve 
döneme ait kalıntılar bulundu. Bulunan taşlar içerisinde Timurlu Ömer Şeyh 
Mirza’nın oğlu Seyyid Ahmed Mirza’ya ait mezar taşı da yer almaktadır. Bölgede 
yapılması plânlanan arkeolojik araştırmaların, Timurlular devri topografyası-
nı ve burada yaşamış önemli tarihî şahsiyetlerin faaliyetleri ile mezkûr alandaki 
şehir hayatının aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Kaşgaderya Vilayet Müzesi direktörü Bahadır Mamadiyev aynı bölgede X-XIV. 
asırlara ait bir mescidin de bulunduğunu kaydetti.

2015 yılı baharında Taşkent’te Prof. Dr. Ahmedali Askarov’un Özbek Halkının 
Kökeni adlı kitabı Özbekistan Yayınevi tarafından neşredildi. Askarov’un kitabının 
temel tezlerinden birisi olan Özbeklerin Türk olmadığı görüşü ise Özbek akademi 
çevrelerinde ciddi tartışmalara neden oldu. Prof. Dr. Gage Hidayatov, Askarov’un 
bu kitabının, tarihin düşmanca bir şekilde yalanlarla saptırılmasından başka bir 
şey olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov’un, Ana Yurdumuzun Baht-u İkbali ve Büyük 
Geleceği Yolunda Hizmet Etmek En Yüce Saadettir isimli kitabı Uzbekistan 
Neşriyatı tarafından yayımlandı.

Özbekistan millî kütüphanesi tarafından Alman bestekâr Georg Friedrich 
Händel’in (1685-1759) Tamerlan (Timur) adlı operası Özbekçeye çevrilerek ya-
yımlandı. Gulam Mirza tarafından Rusçadan çevrilen eser Ankara Savaşı’nı konu 
edinmektedir.

Türkiye’de arşiv yönetimi, el yazması eserlerin restorasyonu ve korunma-
sı, elektronik arşivleme konularında yapılan çalışmaların tanıtımı ve ikili işbir-
liği imkânlarının görüşülmesi amacıyla, TİKA tarafından Özbek Arşiv Ajansı 
yöneticileri için Ankara ve İstanbul’u kapsayan bir inceleme ziyareti düzenlen-
di. Özbekistan Cumhuriyeti bakanlar kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren 
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Özbekistan Arşiv Ajansı başkanı ve yönetici uzmanların katıldığı programda, 
Türkiye’nin arşivcilik konusundaki tecrübesinin Özbekistanlı uzmanlara akta-
rılması hedeflendi. Özbekistan Devlet Merkez Arşivinde 9. yüzyıldan günümüze 
kadar olan döneme ait 1.8 milyondan fazla belge muhafaza ediliyor. Söz konusu 
belgeler, Buhara Emirliği, Hive Hanlığı, Türkistan çarlık dönemi yönetimi, vakıf 
belgeleri gibi 3000’den fazla kıymetli koleksiyonu içeriyor. Özbek heyet, devlet 
arşivlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak; tasnif, tadilat, bilgi işlem, 
el yazması eserlerin restorasyonu, foto ve ses kayıtlı belgeler, müze birimlerinde 
incelemelerde bulundular.

Tacikistan

Siyaset Ekonomi

Tacikistan’da 8 siyasi partinin katıldığı ve seçmenlerin % 81’inin sandık başına git-
tiği genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın partisi Tacikistan 
Halk Demokratik Partisi % 65 oy alarak birinci parti olurken iktidara yakın iki 
parti % 5 barajını aşarak meclise girdi. Afganistan’daki Tacikistan vatandaşlarının 
da oy kullandığı seçimlerde mecliste bulunan iki muhalif parti meclise giremedi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Liderler Zirvesi Eylül ayında Duşanbe’de 
yapıldı. Rusya’nın NATO’su olarak adlandırılan örgütün zirvesine, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan, Belarus devlet başkanı ve Ermenistan cumhurbaşkanı 
katıldı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında askerî işbirliği, bölgesel 
tehditler ve terörizm konularının gündeme geldiği toplantıda, bazı anlaşmalar im-
zalanırken örgütün dönem başkanlığı Tacikistan’dan Ermenistan’a geçti. Zirvede 
kabul edilen bildiride üye devletlerin küresel politikada birleştirici gündem oluş-
turulması talebi dile getirildi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan ülkelerin bir çatı al-
tında buluştuğu Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülke Hükümet Başbakanları 
Zirvesi, Duşanbe’de yapıldı. Kazakistan’da 16 Ekim’de gerçekleştirilen Bağımsız 
Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi’nden hemen sonra bu defa söz ko-
nusu örgüte üye ülkelerin başbakanları bir araya geldi. 29-30 Ekim tarihlerinde 
toplanan zirvede, mali kriz sebebiyle ekonomik işbirliği masaya yatırıldı. Hükümet 
başkanları ayrıca, serbest ticari bölge anlaşmasının hayata geçirilmesi ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinin ekonomik kalkınma stratejisinin üçüncü aşama-
sında atılacak adımlar konusunda işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Tacikistan Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararla Tacikistan İslâmi 
Uyanış Partisi terör örgütü ilan edilerek kapatıldı. İçişleri bakanlığına gerçekleş-
tirilen saldırılardan sorumlu tutulan Tacikistan İslâmi Uyanış Partisi’nin 13 yö-
neticisi gözaltına alındı. Tacikistan İslâmi Uyanış Partisi, Orta Asya ülkelerinde 
parlamentoda temsil edilen tek İslâmi parti konumundaydı.

Tacikistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında imzalanan Serbest 
Ticaret Bölgesi Anlaşması’nı onayladı. Tacikistan’ın dış ticaretinde, başta Rusya 
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ve Kazakistan olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinin payı % 50’yi 
buluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Orta Asya turu kapsamında ziyaret ettiği 
Tacikistan’da Devlet Başkanı İmamali Rahman’la Afganistan’daki gelişmeleri gö-
rüştü. Kerry, Tacikistan’ın elektrik üretiminde yaşadıkları sorunun çözümü için 
çalışacaklarını kaydetti.

Tacikistan para birimi somoni son bir yılda ABD doları karsında % 50 değer 
kaybetmesinin ardından Tacikistan Merkez Bankası Amerikan dolar kurunun sert 
değişimlerini önlemek için ülkede Çin yuanının tedavüle çıkarılacağını bildirdi. 
İlk olarak 1 milyon Çin yuanı piyasaya verilecek. Bu tedbir Çin’den mal ithal eden 
işadamlarına Tacik millî parası somoni ve Çin yuanı ile işlem yapma imkânı sağ-
layacak.

Kültür Sanat

Bağımsız Devletler Birliği Vakfı’nın başkanı, Mart ayında yaptığı Tacikistan ziya-
retinde Tacikistan’ın Kulab şehrini Bağımsız Devletler Birliği ülkelerinin kültür 
başkenti olarak ilan etti.

Moğolistan

TİKA destekleriyle 2015 yılında Tonyukuk anıtlarının bulunduğu bölgede Türk ve 
Moğol bilim adamlarınca arkeolojik kazılar yapıldı. Söz konusu arkeolojik çalış-
malarda temel hedef Tonyukuk Anıtları Kompleksi’nin restorasyonu ve konser-
vasyon çalışmaları neticesinde tarihî eserleri koruma altına almaktır.

TİKA ve Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü işbirliğin-
de Altay Tuvaları Tarihine Ait Arşiv Belgeleri adlı eser yayımlandı. Moğolistan’da 
bulunan dilleri ve kültürleri kaybolmaya yüz tutmuş Türk topluluklardan biri olan 
Altay Tuvalarının tarihine ilişkin eser, Moğolistan’ın Ulusal Merkez Arşivinde mu-
hafaza edilen arşiv belgelerinin okunması suretiyle Moğol ve Tuva dilinde neşre-
dildi. Kitabın neşriyle, Moğolistan’da yaşayan Tuva Türklerinin tarih ve kültürü-
nün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanırken Tuva Türkleri ile ilgili araş-
tırma yapacak araştırmacı ve akademisyenler için kaynak bir eser vücuda getirildi. 
Altay Tuvaları, halen Altay Uriankhaiların yaşadığı yedi bölgeden üçünde yaşıyor.

Rusya Federasyonu

Rusya para birimi rublenin yüksek oranda değer kaybetmesi eski Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği üyesi 9 ülkenin ekonomisi için ciddi tehdit oluşturuyor. 
Rublenin değeri düştükten sonra kazançlarında ciddi azalma olan çok sayıda göç-
men işçi de Rusya’yı terk etmeye başladı. Bu durum Rusya ekonomisine zarar ve-
receği gibi, işçilerin gideceği ülkelerde de işsizliği ciddi manada arttıracak.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Haziran ayında Moskova’daki toplantısında, 
Hindistan ve Pakistan arasında diyalog ortaklığı belgesi imzalandı. Toplantı son-
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rası yapılan ortak basın açıklamasında, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün, genişle-
meyi öngören adımlar atmaya ve dünyada var olan zorluklara ve yeni tehditle-
re karşı diğer uluslararası örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı. 
Toplantıda Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün çok başarılı bir şekilde geliştiğini, 
sadece üye devletlerin değil, örgütle işbirliği içinde olan 12 devletin örgütün faali-
yetlerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Örgüte şu anda Rusya’nın yanı sıra Çin, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tam üye. Afganistan, Hindistan, 
İran, Moğolistan, Pakistan, Belarus ve Sri Lanka ise örgütle diyalog ortağı durum-
da.

Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ufa’da BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Şanghay İşbirliği 
Örgütü ülkeleri ortak zirvesi gerçekleştirildi. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü 
ortak zirvesinde, 2020 yılına kadar ekonomik ortaklık stratejisi, kültürel alanlar-
da işbirliği, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlıkları arasında ortak bir internet sitesi 
kurulması ile enerji konuları ele alındı.

Rusya Dinî İdaresi tarafından inşa ettirilen Moskova Ulu Camii 23 Eylül’de 
ibadete açıldı. Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen caminin hüsn-i hatları 
ve kalem işi nakışları, 16 ve 17. yüzyıl klâsik Osmanlı sanatı üslûbuyla yapıldı. İç 
süslemeleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçek-
leştirilen camide aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyor. Caminin açılış törenine 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Müslüman ülkelerden üst düzey konuk-
lar katıldı.

24 Kasım’da Rus SU-24 savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi se-
bebiyle düşürülmesi sonrasında başlayan gerginlik, Türkiye - Rusya ilişkilerinin 
geleceği açısından önemli sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Krizin Türkiye’nin 
Türk dünyası ile olan ilişkilerine de yansıması bekleniyor.

Tataristan Cumhuriyeti

Siyaset Ekonomi

Tataristan Cumhuriyeti’nde 15 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı halkın oylarıyla 
seçildi. Daha önce cumhurbaşkanı Tataristan parlamentosunun önerdiği üç aday 
arasından Rusya devlet başkanı tarafından atanıyordu. Eylülde yapılan ve katılım 
oranının % 92 olduğu seçimlerde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi adayı Rüstem 
Minnihanov, % 96 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek 13-16 Nisan’da Moskova ve Kazan’ı ziyaret 
etti. Ardından 29-30 Nisan tarihlerinde Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov Türkiye’ye resmî bir ziyaret ziyarette bulundu. Ankara ve Kazan ara-
sında ortak faaliyetler programının gerçekleştirilmesi ile ilgili sözleşme imzalandı. 
Ziyaret çerçevesinde, Ankara’da Tataristan kültür ve ekonomi günleri düzenlendi.
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Tatarların İslâm’ı kabulünün 1126. yıldönümü, Kutsal Bulgar Toplantısı etkin-
likleriyle kutlandı. Cumhurbaşkanı Minnihanov, geçen yıl UNESCO’nun dünya 
mirası listesine dahil edilen tarihî Bulgar şehrinde, Rusya İslâm Akademisi’nin 
kurulacağını ve Rusya’daki camilerde görev alacak imamların burada yetişeceğini 
söyledi.

Tataristan, 2015 yılını İslâmi ilimler yılı ilan etti. Müftüler konseyinin mevlit 
kandili nedeniyle düzenlediği kurultayda alınan kararlar kapsamında yıl içerisin-
de İslâmi düşüncenin ihyasıyla ilgili birçok etkinlik yapıldı.

Kültür Sanat

Ankara’daki Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin kuruluşunun 50. 
yıldönümü Kasım ayında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, Tataristan kültür bakanlığı ile 
Tataristan Yazarlar Birliğinin katkılarıyla düzenlenen Türkçe’nin 11. Uluslararası 
Şiir Şöleni, Eklim ayında Kazan’da yapıldı. Rusya Federasyonu’nda 2015 Edebiyat 
Yılı olması nedeniyle bu yıl Tataristan’daki festivale 25 ülkeden 100’e yakın 
şair katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1992 yılından itibaren 23 yıldır 
düzenlenen etkinlik daha önce Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Fransa, Kırım, Makedonya, Azerbaycan, Kosova ve Kırgızistan’da 
düzenlendi.

Kazan’da gerçekleştirilen Türk Filmleri Haftası’nda 8 Türk filmi sinemasever-
lerin ilgisine sunuldu. Türkiye Kazan Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü 
ve Tataristan kültür bakanlığı işbirliğinde Nisan ayında düzenlenen etkinliğin 
açılışında Yozgat Blue filminin gösterimi yapıldı. Hafta kapsamında, Çanakkale 
Savaşlarının 100. yıldönümü dolayısıyla Son Mektup, Selvi Boylum Al Yazmalım, 
Eşkıya, Uzun Hikâye, Neşeli Hayat ve Yumurta gibi filmler de sinemaseverlerin 
ilgisine sunuldu.

Medeniyetler Diyaloğundan Diyaloglar Medeniyetine sloganı ile düzenlenen 
11. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nde 25 ülkeden 51 film yarıştı. 
Rusya müftüler konseyinin girişimiyle 2005 yılında başlatılan ve 2010 yılına kadar 
Altın Minber adı altında düzenlenen festivale aralarında Azerbaycan, Irak, İran, 
Hindistan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve Estonya’nın da bulunduğu 52 ülke-
den gönderilen 735 film arasından 51 film yarışmaya seçildi. Festivalde Türkiye’yi, 
Hasan Kıraç’ın Birleşen Gönüller ve Derviş Zaim’in Balık isimli filmleri temsil 
etti. Festivalde, TÜRKSOY özel ödülünü Kazanlı yönetmen Ferit Davletşin’in 
Rudolf Nuriyev Rudik filmi kazandı. Tatar edebiyatına sağladığı katkı özel ödü-
lüne de Tataristanlı yönetmen Renat Eyüpov’un Ak Çiçekler filmi lâyık görüldü. 
Kısa metrajlı filmlerde jüri özel ödülünü Tacikistan yapımı Beyaz Serçe ve Rusya-
Başkurdistan yapımı Allah’a Ismarladık animasyon filmi aldı. En iyi kadın oyun-
cu ödülünü Moskvabad’dan Kaçış filmindeki rolü ile Mariya Maşkova lâyık görü-
lürken, en iyi erkek oyuncu ödülü de Kapıyı Kapattım ve Gittim filmindeki rolü 
ile İldus Gabdrahmanov’a verildi. Festivalin en iyi belgesel ödülünü, yönetmeni 
Ekaterina Dorofeyeva olan Vasili Yeroşenko Güneşe Yol filmi aldı. En iyi animas-
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yon film ödülüne İran yapımı Ben Küçük Çocukken lâyık görüldü. Festivalin en iyi 
operatör işi ödülü Hindistan yapımı Adları Belli Değil filmine verildi. Festivalin 
en iyi senaryo ödülü ile jüri ödülü, iki filme verildi. Bunlardan Irak yapımı Yüz 
Közde, ile Tacikistan yapımı Öğretmen filmleri oldu. Festivalin en iyi yönetmen 
ödülünü İranlı yönetmen Emir Hüseyin Askerî, Sınırsız filmiyle aldı.

Festivalin büyük ödülüne (grand prix) ise Kırgız yönetmen Sadık Şer-Niyaz’ın 
Dağların Kraliçesi Kurmanjan Datka filmi lâyık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği, 
Tataristan kültür bakanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Keçiören 
Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Nisan’da Ankara’da Tataristan Sanat Gecesi düzen-
lendi. Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’un da katıldığı gecede Tatar sanat-
çıların geleneksel ve klâsik müzik dinletisi ile halk dansları sunuldu.

Kazan sinagogunun açılışının 100. yıldönümünde Kazan’da ve Tataristan’ın 
diğer şehirlerinde IV. Uluslararası Yahudi Müziği Festivali düzenlendi.

4 Temmuz 2015’te Tataristan’ın Aznakay ilçesinde Tataristan’ın en yüksek 
noktası olan Çatır - Tau’da (Çatır - Dağ) Çatır Tauda Jıyen Türk Halkları Folklor 
Festivali gerçekleştirildi. Festival ile Türk soylu halkların gelenekleri, dili, örf ve 
âdetleri, halk şarkıları ve dansları tanıtıldı. Festivale Tataristan, Başkurdistan ve 
Çuvaşistan, Türkiye ve Kırım’dan gelen folklor toplulukları katıldı.

Tataristan TATMEDIA Kurumu ile Dünya Gazeteciler Federasyonunun ortak-
laşa düzenlediği Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurası Kazan’da yapıldı. İlki geçtiği-
miz yıl Eskişehir’de düzenlenen ve bu yıl 20 farklı ülkeden 70 gazetecinin katıldığı 
şurada, Türk Dünyası Gazeteciler Kazan Deklarasyonu açıklandı. Deklarasyona 
göre, kültürel değerlerin ve edebi dilin korunması ile aydınları bilgilendirmekle 
görevli basın yayın organlarının devletler tarafından desteklenmesi için çalışıla-
cak. Şurada Türk dünyası basın hizmet ödülleri de sahiplerini buldu.

Tatar yenilikçilik (cedidcilik) düşüncesinin en önemli temsilcilerinden eği-
timci, dilci Kayyûm Nâsırî (1825-1902) doğumunun 190. yılında Tataristan ve 
Türkiye’de anıldı. Kazan’da Mayıs ayında Kayyum Nasıri: Bilim Adamının Türk 
Dünyasındaki Mirası konferansı düzenlenirken, Türkiye’de de Doğumunun 190. 
Yılında Kayyum Nasıri Sempozyumu TÜRKSOY’da gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, Kazan Federal 
Üniversitesi ile Kazan Tarih ve Şarkiyat Enstitülerinin işbirliğiyle âlim, fikir ada-
mı ve seyyah Abdurreşid İbrahim’in anısına sempozyum düzenlendi. Abdürreşid 
İbrahim’in çalışmaları ve fikirlerinin değerlendirildiği III. Abdürreşid İbrahim: 
Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri adlı sempoz-
yum Türkiye, Rusya ve Japonya’dan 40 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tataristan Millî Müzesinin 120. yıldönümüne ilişkin Uluslararası Çok Kültürlü 
Dünyada Müzenin Misyonu Müzecilik Forumu Kazan’da yapıldı. Eylül ayında 
düzenlenen foruma Türk dünyasından Türkiye, Saha (Yakutistan), Tuva, Altay, 
Başkurdistan özerk cumhuriyetlerinin müze yöneticileri katıldı.
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Çuvaşistan
2015 yılı Çuvaşistan’da Konstantin Vasilyeviç İvanov yılı ilan edildi. Bu kapsamda 
Çuvaşistan Cumhuriyetindeki tüm eğitim kurumları ile kültür ve sanat çevrelerin-
de Konstantin İvanov adına anma etkinlikleri düzenlendi. Doğumunun 125. yılı 
kutlanan İvanov’un Çuvaşları dünyaya tanıttığı ünlü eseri Narspi, modern Çuvaş 
edebiyatının ilk eserlerindendir. Modern Çuvaş edebiyatının kuruluş döneminin 
diğer eserlerinde olduğu gibi, Narspi’de de şekil ve muhteva bakımından folklorun 
güçlü etkisi hissedilir.

Altay Cumhuriyeti

Altay Türklerinin Ulagaşev’den sonra yetişen en önemli destan anlatıcılarından 
olan kayçı Aleksey Kalkin (1925-1998) doğumunun 90. yıldönümünde çeşitli et-
kinliklerle anıldı. Altay Türklerinin 7738 mısra ile en uzun destanı olan Maaday 
- Kara, halkbilimci S. S. Surazakov tarafından Kalkin’den derlendi. Dağlık Altay 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, bu yıl ilk defa millî kültür ve halk müziği alanında 
yapılan önemli çalışmalar için Aleksey Kalkin adına ödüller de verdi.

Saha (Yakutistan)

Yakutistan Millî Kütüphanesinde Eduard Pekarsiy’in Yakutça - Rusça Sözlüğünün 
Türkçe elektronik versiyonunun tanıtımı yapıldı. 2014 yılında Türkiye’nin 
Moskova Büyükelçiliği vasıtasıyla Yakutistan Millî Kütüphanesine Yakutça 
Sözlüğün Türkçeye çevrisinin elektronik kopyası teslim edildi. Tanıtıma 
Yakutistan’ın başlıca dilbilimcileri ve bilim insanları katıldı. 1937 yılında Türk Dil 
Kurumu Pekarskiy’in Yakutça Sözlüğünü Türkçeye çevirtmişti. 12 ciltlik sözlüğün 
sadece birinci cildi yayımlanmıştı. Diğer 11 cilt Ankara’daki Atatürk Anıtkabir 
Kütüphanesinde daktilo edilmiş şekilde korunmaktadır.

Hakas Cumhuriyeti

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyinin Kasım 2014’te 
Kazan’da düzenlenen 32. dönem toplantısında Hakas Cumhuriyeti kültür bakanlı-
ğının da girişimiyle 2015 yılının Türk dünyasında Haldun Taner ve Semen Kadışev 
Yılı olarak kutlanması kararlaştırılmıştı.

Zengin bir mitolojiye sahip olan Hakas Türklerinin sözlü kültür mirasının 
günümüze ulaşmasında büyük emeği olan Semen Kadışev, iyi bir destancı, iyi 
bir müzisyen ve gırtlaktan türkü söyleyen bir Hakas sanatçısıdır. Ünlü Hakas 
destancısı doğumunun 130. yıldönümünde TÜRKSOY üyesi ülkelerde anıldı. 
TÜRKSOY’da yapılan anma toplantısında Hakas kahramanlık destanı Ah Çabek 
Arığ’ın yeni basımı vesilesiyle anma toplantısı düzenlendi. Daha önce destan Türk 
Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştı. Destanın Türksoy tarafından yapılan yeni 
neşri Hakas Türkü olan Timur B. Davletov tarafından yapıldı Semen P. Kadışev’in 
Türkiye Türkçesinde yayımlanan ilk destanı Altın Arığ ise 1997 yılında yayımlan-
mıştı. Ah Çabek Arığ destanı Türk halklarının destanlarından farklı olarak Hakas 
Türklerinin pek çok destanında olduğu gibi kadın kahramanlık destanıdır. Hakas 
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kadın kahramanlık destanları, bu yönüyle anaerkil dönemin izlerini taşımaktadır.

Başkurdistan

Başkurdistan’da her yıl Zeyneb Biişeva adına verilen edebiyat ödülleri, bu yıl Zufar 
Balitov ve Hakim Alsınbayev isimli şairlere verildi. 1908 yılında doğan romancı, 
şair, oyun yazarı Zeynep Biişeva, Başkurt Türklerinin ona verdiği isimle Zeynep 
Apay (abla) Sovyet döneminde ve rejimin ideolojik şartlarında edebi eserler ver-
miş seçkin bir Başkurt yazarıdır.

Doğu Türkistan

Çin’in 1955 yılında yeni ilhak edilen toprak anlamına gelen Sincan Xinjiang Uygur 
Özerk Bölgesi olarak adını değiştirdiği Doğu Türkistan’da yaşanan gelişmeler 
2015 yılında Türkiye’de tartışmalara sebep oldu.

Çin’in son hanedanı Qing döneminden bu yana güttüğü Batı bölgeleri politika-
sı gereği Doğu Türkistan’a aralıklarla iç bölgelerden önce garnizonlar vasıtasıyla 
askerler ve aileleri, daha sonra da devletin teşviki ile sivil halk taşınarak bölgenin 
etnik yapısı değiştirilmektedir. Kaşgar, Hotan, Yarkent gibi güney şehirlerinde 
Uygurlar çoğunluktayken, Urumçi, Turfan, Aksu gibi şehirlerde Han Çinlilerinin 
nüfusu hızla artmaktadır. İskân politikası ve Uygurlara yapılan baskılar neticesin-
de iki toplum arasında etnik gerilim ve husumet artmaktadır.

2000’li yıllardan itibaren ağırlaşan Uygurca ile ilgili yasaklar, 2011 yılında baş-
layan tesettür kıyafetlerinin satılması yasağı, kamu görevlileri ve öğrencilerin oruç 
tutmaktan men edilmeleri, gençlerin camilere gitmesine yaş sınırı konması, sakal 
bırakmanın, toplu taşıtlarda ve kamuya açık yerlerde yüzünü kapatacak şekilde 
tesettürlü dolaşmanın, ay yıldızlı elbise giymenin ve dinî eğitime getirilen kısıtla-
maların bölgedeki tansiyonu yükselttiği bilinmektedir.

Genel anlamda sıkı güvenlik tedbirlerinin Doğu Türkistan’da orantısız bir 
şeklide uygulanması, rutin kimlik kontrollerinin her şehir çıkışında ve girişinde 
uygulanması, internet üzerindeki yazışmalar da dahil iletişimin sıkı bir şekilde de-
netlenmesi Doğu Türkistan isminin bile yasaklandığı bölgede küçük gerilimler her 
an büyüme potansiyeline sahip.

Avrupa Parlamentosu, Strasburg’daki toplantısında Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
yıkmayı plânladığı tarihî Kaşgar şehrinin koruma altına alınması kabul etti. 
Kararda, şehrin 2000 yıldan fazla bir zamandır bu bölgenin ve İpek Yolunun mer-
kezi olması, her dinin, medeniyetin ve tarihî ticaret yolunun bulunduğu bu böl-
genin medeniyetin unutulmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrıca Çin’in bölge 
halkını göçe zorlaması da kınandı.

Bununla birlikte Çin’in ekonomik, siyasi yükselişinden rahatsız olan küre-
sel aktörlerin Çin’i rahatsız etmek için sürekli olarak bölgedeki olaylara müda-
hil olma, yönlendirme ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple 
Doğu Türkistan’daki hâdiselere soğukkanlılıkla yaklaşmak ve Uygurların sorunla-
rına çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek gerekmektedir.
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2015 dergiler için bir önceki yıldan çok farklı değildi. Şunu baştan bilmek gerekir 
ki uzun zamandır Türk şiiri yatay bir çizgide seyrine devam ediyor. Çeşitli arayış-
ların, çıkışların önemli bir değişiklik taşıdığı görülmüyor. Bir potansiyel var, hatta 
sanki bu durgunluk bir çıkışı da işaret ediyor; fakat henüz istenilen bir kıvama eri-
şilmiş değil. Bu yıllık çalışmasının iddiası 2015 yılında çıkmış bazı edebiyat dergi-
lerinin şiir adına ne yaptıklarını genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Derinlemesine 
ve ayrıntıya girerek bir tahlil ve temyiz çalışması değildir. Seçilen dergilerin her-
hangi bir ayırıcı vasfı yoktur. Dergi sayısını artırmanın nitelik açısından yazıya 
katkısı da yok. Edebiyat dergilerinin yaptıkları aşağı yukarı birbirine benzemekte-
dir. Bazı dergiler biraz daha iyi bir yolda o kadar. Dergi yazılarında oldukça şahsi 
ve fakat bir o kadar gerçekçi davrandım. Neyi gördümse, birikim ve kabiliyetimce 
onu dillendirmeye çalıştım. Genel bakışım çok da olumlu değil. Yapılanların ve 
yapılacak olanların istenilen yere ulaşması için belki de bu yaklaşımım faydalı 
olacaktır. Türk şiirine bir yol çizme, yapılanı hakir görme, had bildirme, tepeden 
bakma gibi bir niyetim yok. Şiir dilin zirvesidir. Zirve zırva götürmez. Her kim, zır-
valarından, şahsi tatminlerinden, ortamdan gayetle memnunsa söylenecek fazla 
bir söz bulunmamaktadır. İşimiz zor ve ciddi. Acı çekmeden, yorulmadan, kalp ve 
zihni çatlatmadan bir yere, şiirin olduğu bir yere varılamaz. Şimdi dergiler üzerine 
genel düşüncelerimizi paylaştığımız bölüme geçebiliriz.

İzdiham

İzdiham hareketli bir dergi. Güncel meseleleri biraz üst perdeden, yer yer alaycı ve 
cesur bir dille sayfalarında işleyerek kendince bir edebiyat dili kurmaya çalışıyor. 
Bu tutum derginin neredeyse bütün sayfalarına yayılmış. Dergideki şiirler de bu 
manada güncelin nabzıyla yoğrulan, konuşma diline yakın, biraz öfkeli ve tavır 
almaya gayret eden bir yapıya sahip. Bu kadar güncelin ve tabii olarak da heye-
canın yolunda yürümek iki farklı durumu da beraberinde getirir. İlki, dil rahat ve 
anlaşılır bir yapıya bürünür. Ne ifade ediliyorsa açıkça ortaya konularak yapay bir 
zeminden uzaklaşılır. Bu nokta meselenin olumlu tarafı. Diğer taraftan üzerinde 
durulması gereken konu ise şu; güncelin taşıdığı her mesele cezbedici ve risklidir. 
Birdenbire harekete geçirir ve fakat derinleşmeye imkân vermez. İzdiham’daki 
şiirler de yer yer şiir tadı verip güçlü bir zemine otursa da heyecan ve ani duygu-
lanımların tazyikiyle asıl ulaşması gereken yere varmadan yorgun düşüyor. Daha 
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açıkçası, şiirleri okumakta bir sıkıntı çekmiyorsunuz; ama okuyup bitirdikten son-
ra tekrar geri dönme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Her şiirden biri iki dizeyi hatırla-
mak kâfi geliyor. Bence bu durum üzerinde durulması gereken bir konu. İzdiham 
hareketli yapısıyla arayış ve hamlelerine devam ederse Türk şiiri adına biraz daha 
umutlu olabiliriz.

Hece

Hece şiir yayımlayan bir dergi. Şimdi ne anladınız bu cümleden? Ne yani, bir ede-
biyat dergisinin şiir yayımlaması göze çok batan, ayrıksı bir durum mu? Elbette 
hayır. İşte, ben de tam bunu söylüyorum; yani bir edebiyat dergisinin içinde şiir 
olması şaşılacak bir şey değil. Peki, ne maksatla böyle bir cümle ile başladım ya-
zıya? Şunun için: Hece, kendini merkezde konumlandırmasıyla birlikte seslendiği 
kitlenin içindeki bütün şairlere kapısını açıyor. Adını birçok yerde yıllardır duydu-
ğumuz isimlerle yeni isimleri harmanlayarak bir şiir demeti sunuyor okurlarına. 
Dergideki şiir üzerine yazılanlar kıymetli çalışmalar. Bununla birlikte dergide ya-
yımlanan şiirler daha çok bir çeşni, tamamlayıcı unsur gibi duruyor. Eleştirilmeye 
bile gerek duyulmayacak isimler ve ürünlerin yanına genç, cevval isimler ve çalış-
malar katılarak bir şiir bölümü oluşturuluyor. Bu da Hece’nin oturmuş, alışılmış 
yapısıyla örtüşüyor. Hece şiir yayımlayan bir dergi. Eğer siz de şiirle iştigal ediyor-
sanız günün birinde kendinizi Hece’nin içinde bulabilirsiniz. Yalnız şu nokta üze-
rinde durmadan geçemeyeceğim: Hece dergisinde şiir sayısında gözle görülür bir 
azalma var. Yani bu tutum bir şiir enflasyonunun önüne geçmek için olumlu bir 
adım. Fakat unutmamak gerekir; bir keyfiyet yoksunluğu bir kemiyet hamlesiyle 
ortadan kaldırılamaz. Kaliteli şiiri artırmak, yayımlanan şiir sayısıyla doğrudan 
alâkalı bir durum değildir. Yine de az ve öz olması her açıdan olumlu.

Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat, şiiri devlet kitapları için üreten bir dergiye benziyor. Şiir adına 
hiçbir yenilik ve atılım taşımayan bir havası var. Dergide yayımlanan bütün şiirler 
aşağı yukarı aynı ton ve edada. Üstelik zamanımızdan en az otuz yıl önce yazılan 
şiirlerin ötesinde bir duyarlılık yok. Bu yarı resmî ses, esaslı bir okuyucu için çok 
da fazla dikkate alınmayacak kadar eski. Dergide yayımlanan şiirlerin çok azı dı-
şında şiir için harekete geçirici, kıpırdatıcı bir potansiyel güç mevcut değil. Dil ve 
Edebiyat’ın şiirde fazla iddiası da yok. Kısacası Dil ve Edebiyat dergisi şiir açısın-
dan kendi yankısını dinlemekle meşgul. 

İtibar

İtibar şiir için çıkan bir dergi değil. Piyasanın imkânlarını es geçmeyen, yaş orta-
lamasını korumaya çalışan, şiirlerde yumuşak imge, naif konular, bireysel sınırlar 
dışına pek çıkmayan, çıksa da o tarafına pek önem vermeyen bir dergi. Bildiğimiz 
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isimlerin yanında genç isimlerin de olması İtibar’ın artısı. Kafayı ağrıtmayan, ha-
fif hüzünlendiren, yer yer gülümseten şiirler okumak isterseniz İtibar aradığınız 
dergi olabilir. Şiir adına bir hareketlilik oluşturmak, bir yenilik hamlesi başlatmak, 
bir tartışma açmak gibi dertleri yok İtibar’ın. Bildiği ve ezberlediği güvenli yolda, 
acele etmeden yürümeyi yeğliyor. Sonuç olarak İtibar yerini bulup da kaybetmek 
istemeyen şairler için iyi bir sığınaktır diyebiliriz.

Melâmet

Melâmet’teki şiirler ağır başlı, sakin şiirler. Bir öncü tarafları ve yenilik gibi kay-
gıları yok ve fakat oyunlarla geçiştirmek, günü kurtarmak gibi bir tarafları da 
şimdilik görülmüyor. Melâmet şiirdeki bu tavrını devam ettirirse şiir okumanın 
fazla risk taşımadığı bir edebiyat dergisi olabilir. Zira edebiyat dergileri bu husus-
ta fazlasıyla sabıkalı. Bir de ilerideki safhalarda gösterecekleri tavırlar Melâmet 
dergisin kimliğini daha da belirgin bir hâle getirecektir. 2015 yılı içerisinde daha 
ilk sayılarını çıkardıkları için biraz sabırlı olup beklemek gerekiyor.

Edebiyat Ortamı

Edebiyat Ortamı zamanımızın şiirini, şiirin geldiği yeri, modern Türk şiirinde 
yaşanan tecrübeleri fazla dikkate almadan kendine yazıyor şiirlerini. Açarsak 
meseleyi, yani İkinci Yeni nereye getirip bırakmış Türk şiirini, bir Zarifoğlu, bir 
İsmet Özel hangi noktalara taşımış, bunlar Edebiyat Ortamı dergisin çok da dik-
kate almadığı noktalar. Hiçbir tazelik ve yenilik barındırmayan, defalarca denen-
miş üsluplarla, eskinin güçlü bir şekilde tekrarını da yapmayan ürünler Edebiyat 
Ortamı’nın sayfalarında yer buluyor kendine. Genç ve yetenekli şairlere ihtiyacı 
var Edebiyat Ortamı’nın. Belki o zaman şiir adına dikkate değer bir atılım gerçek-
leştirebilir.

Japonya

Japonya bildiğimiz gibi. Nasıl? Şöyle: Daha çok kafaya ve düşünceye dayalı, okun-
ması oldukça güç, fantezi ve ayrıksılığın kuşattığı, bazen saçma, bazen ilginç, de-
neysel şiirlerle dolu. Genç ve cesur olması Japonya’nın artısı. Zaten buradan pi-
rim yapıyor ve ilgi çekiyor. Buradan ne çıkar, belki de biraz beklemede fayda var. 
Bir de derginin tasarımı o kadar karmaşık ki, beş sayfada kesintisiz gezinmek için 
oldukça enerji sarf etmek gerekiyor. Bu bilinçli bir tutum; fakat ne getirir? Daha 
mı çekici olunur veya okunası? Yine de Japonya şiiri merkeze alan, derdi şiir olan 
bir dergi, bu kayda değer. Dergideki şiirlerin önemli bir kısmı, bir felsefenin, dü-
şüncenin, daha açıkçası bir nesrin kapsamı dahilinde. Sanki Japonya dergisinin 
şairleri dertlerini nesirle anlatsalar daha etkili olacaklar. Çünkü şiirin bu kadar 
nesre ve düşünceye yaklaşması şiir için potansiyel bir tehlike taşır.
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Fayrap

Fayrap’ın şiir anlayışı, güncelin peşinden giden, açık, anlaşılır ve daha çok lirik 
söyleyişlerden uzak durmaya çalışan bir yapı üzerine kurulmuş. Şiirlerin birço-
ğu meselelere tepeden, bilgiç bir tavırla, koca koca laflar ve iddialarla örülü. Bu 
durum bazen ilginç ve dikkat çekici olabiliyor. Olumlu olan nokta şurası: Fayrap 
fazla şiir yayımlamıyor. İç sayfalarında daha çok yeni isimlere ayırdığı sayfalarda 
yayımladığı şiirler için ya tutarsa niyeti var gibi. Fayrap’taki şiirlerin önemli bir 
kısmı aynı tarzda şiirler. Birinin dediğini diğeri çoğaltarak devam ediyor. Sanki 
kabul görmek, yer edinmek endişesi biraz ön plâna çıkmış. Yaş olarak nispeten 
genç isimlerin bulunması Fayrap için ayrı bir olumlu taraf. İddiası büyük ve fakat 
eylemi iddiası kadar dolu olmayan şiirlerle dolu olması Fayrap’ın şimdiye kadar 
izlemiş olduğu yolun özeti. Elbette ki zaman zaman iyi ürünlerin, sıkı çalışmaların 
da bulunması Fayrap için şaşılacak bir nokta değil. Şiir üzerine düşünüp çalıştık-
ça Fayrap’ın yürüdüğü zemin daha da sağlamlaşacaktır.

Karabatak

Karabatak’ın şiirdeki duruşu daha çok, gelip bir noktaya dayanmış ve daha öteye 
gitmemek için yemin etmiş gibi. Sanki artık şiirde bütün meseleler bir sükûna ka-
vuşmuş, bundan sonra yapılacak bir şey, atılacak bir adım kalmamış rahatlığında 
veya çaresizliğindeymiş gibi bir hava hâkim. Yani belirgin bir şiir çizgisi tutturul-
muş, yazan isimlerin önemli bir kısmı orta yaşa yakın, şimdiye kadar çok deden-
miş ve kısmen tutulmuş ürünlerin devam ettirilip üretilmesiyle yürüyen bir dergi 
Karabatak. İçinde şiirin olması, şiirin Karabatak için önemli bir yere sahip olma-
sı söylenebilecek olumlu noktalardan biri. Bir diğeri ise derginin temiz tasarımı 
okunurluk düzeyini artıyor. Karabatak biraz daha hareket katacak genç ve cesur 
isimleri arasına almalı. Yoksa bu oturmuş durgun havasıyla gittiği yere kadar yü-
rümek zorunda kalacak.

Dergâh

Dergâh için söylenecek fazlaca bir söz bulamıyorum. Çünkü Dergâh’ın konumu 
Türk edebiyatında yabana atılamayacak bir yerde. Birçok genç ve orta yaşlı şairin 
yolu bir şekilde Dergâh’tan geçer. Zaman zaman iyi şiirler Dergâh’ın sayfalarında 
yer alır. Şiir üzerine çalışmak gibi bir derdi şimdiye kadar olmadı Dergâh dergi-
sinin. Şimdilerde Ali Ayçil derginin başına geçti. Onun şairliğinin dergiye nasıl 
yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.

Yedi İklim

Yedi İklim kapalı devre şiir harekâtının en önemli temsilcilerinden biri. Şiirin gel-
diği, şiirin ana meseleleri, şiirde atılan yeni adımlar, şiir dilinin gelişim çizgisi Yedi 
İklim için çok da ehemmiyet taşımayan mevzular. Yıllardır kendi havasında, ken-
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dince bir şiir çizgisi olan, yer yer bu çizginin biraz dışına çıkmak için kıpırdanmaya 
çalışan, sonrasında çabucak kendi güvenli alanına çekilen bir dergi. Birkaç isim 
ve birkaç mesele dışında Yedi İklim’in edebiyat ve şiir namına bir kaygısı yok. Bu 
durum Yedi İklim’i zaten yıllarca hiç rahatsız etmiyor. Bizi kabul edecekseniz biz 
böyleyiz duruşu hâkim. Kim bilir, belki de haklılar.

Mahalle Mektebi

Mahalle Mektebi daha çok genç isimlerden kurulu. İçinde canlılık barındıran ve 
yürüdüğü zeminin sağlam olmasına diğer dergilerden biraz daha dikkat eden bir 
dergi. Çok şiir yayımlaması ve bazen de piyasa değerlerine yenik düşmesi Mahalle 
Mektebi için düşünülmesi gereken noktalar. Bir de şiir, Mahalle Mektebi için kı-
yasıya tartışıldığı bir merkez olmalı. Şiir için hamlelerin yapıldığı bir ortamı yaşat-
malı Mahalle Mektebi. Hiç yok değil, fakat bence olması gereken kadar da değil.

Aşkar

Aşkar karışık bir dergi. Övmek için de yermek için de istediğiniz malzemeleri bu-
labilirsiniz Aşkar’da. Şiir adına çalışıyorlar, tartışıyorlar bu güzel. Fakat bu çalış-
malar ve tartışmalar tam olarak yayımladıkları ürünlere yansımıyor. Genç şairle-
rinin bir kadro heyecanıyla çalışmaları dergiyi diri tutuyor. Çok şiir yayımlıyorlar 
bence, bu iyi değil. Bir de adım adım bir meselenin üzerine gitmeleri gerekiyor; 
her şeyden bir tutam olsun kafasından uzakta. Bazı şeyler tam ve yerinde olsun, 
daha iyi değil mi?
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2015 Şiir Seçki

Bayan Hiçmibihiç
Sena Çelik

yapmam gerekenler hepleşti haplaşmak gibi mesela paptya haplaşınca uyku ilacı  
 diye sattıyolla

hep geliyorum gidiyorum çözüyorum okumluyorum fakat kendimi kendimle 

 kendimleyemiyorum

beni bırakırlarsa şehriyenin bol limonlusundan

adanın en çaylısından 

yaseminin en kokulusundan yapılmayacak idim

ha şiir de yazılmayacak didemle füsuna bakımlayacaktım

beni neden benimle baş başa iç içe bırakmıyorsun dünaya dünaya dünaya

yuvarlak olduğun elipleşemediğinden mi garezin

gayzerler sıcak su fışırttığı için mi suratının ortasına bir hahhuh puh tük

keşke kendimi bir gün bulamasam

aaa sana nerdesin gel hadi kutu kutu pense

elmayı kimin kurtlandırdığını bilmesem elmayı kimin yediğinden baanaaneea

hep hep hep ayrılık

bakın tekdüzelik yeknesaklık demedim

Aynılık

aynımın aynısı, farklımın aynısı

saçım yine sağdan sola ayrılma ya da bitişik yollarıma

gamzem yine soldan soldan yarım yarım ayvalı turta

bakışlarım yine gülümsemeye çalışan fakat gülümseyemeyen bir dokunsan feryat  
 figar

dünaya dünaya dünaya ben geldim beni sen senden mi var ettin

ben de ne elipslik ne yuvarlaklık ben de bol keseden kremalı börek sütlü çöreklik

aynıyım oluumm hiçbir şey belki de…

tamam çok konuştum suscam artık

anlatacak kimsem yoktu da

iyi şiirler beyler size

bayan hiçmihiçbihiç sahneden ayrılsın

(Hece, sayı 228, Aralık 2015)
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Sırt Sırta Bilanço

Salim Nacar

Sırt sırta değindirip ağlandık mı çoğu kez

Bir Alman aşağılarda felsefe sanıp göğü

Biz ki iki halk, üç rehin, dört kene, beş tohum,

Toplandık kaynaşarak turnalar öldüğünü

Ben ki yeşim sanarak taşıttım sana bu yaz

Yaşımdaki utançtan bahsetmedim kimseye 

Haindi pelerinler, haindi meleklerin 

Kalpsizler korosu bir ortaçağ gömdüğünü

Yavrumdu, hava soğuk kalk da üstünü giyin

Kız ateşin ortası ne miğfer ne semender

Bütün pişmanlıkların odaya saçılırken

Yoğurdu kesti soğuk, yerini buldu minder

Marifet tellalının buyurduğu cibinlik

Gece yatıya kalmış ordunun kumandanı

Örtünü bahanenin güzel yüzünü serip

Sabah olmadan ne olur bağışlasın adını

Belki özür tuşundan on santim sola kayıp

Sahiden gerekiyor sigarayı bırakmam

Akşamın dili bağlı, bu işler korkunç ayıp

Ah kızım annen bilir ben hayatta karışmam

(Hece, sayı 219, Mart 2015)
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Yeni İnsan

Enes Özel

IV.

ikisi arasında içilmez türler vardı
ve türün çekirdeğine karşı kelimelerim bitti
aşkın birden soğumasıyla oluşan düzensiz biçimleri
ve tuhaf kovanları doldurdum

kaç kere yama attım bala
bal ağırlaştı, ağız almaz oldu onu

kaç kere yama attım ele, el geçerken saçlar arasından 
ilik eridi, içinde sülfür kaldı kemiğin
fevr anlamında şekiller yontuldu ondan 
hani duran bir top muydu onun parçalanmazlığını
sana bir hız veriyorum
yeni insanı delip geçecek bir hız

sense kaplanın yavaşlığını seçiyorsun. beni seçiyorsun 
senin sınırın fışkıran bir kanın sınırıdır
soğuk ceviz burgular, fışkın atar, sen kıyılar yaparsın kendine
bir kalker tülünü ezerler ağzında
ağzın evi dolaşan ışıktır. kelimelerin basit ve anlaşılır
ve birden insansın. eğer yeterince yavaşsan 
kanın sınırını da aşarsın

ben memurların hızıyla çökeldim
ayrıldım çoklu madeninden. artık biliyorum
bakarak anlamak çağı bitti
şimdi çıkıp gelirsen
bir kartopunun kalbinden geleceksin
rüzgarla birbirine dolanır kubansavar
dibeğe düğümler atar, koma çeşitlerine 
soğuk limonlar verirsin 
rüzgara karşı yapılan hareketlerim var 
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bir uydu gibi uyandırılmayı bekleyen
kanıma bir buzdolabı poşeti serince ama senin ellerini soğutmaz bu
ve soğuğun kozasını, ışığı geçiren insan kelimesini
bir ilik bu, masayı çekersin, yavaşça tırmanırken
bir ilik bu, ecza yapış üç dört kez vurursun

saçlarım çocuk saçlarına benzerdi, evet çocukken
trompetlere hücum gibi üfleme
çünkü biz çocuk saçı diye birşey bilmiyoruz
saçlarım göllerde büyüyen
bilmiyoruz göllerde büyüyen hücumlara benzerdi

(Japonya, sayı 4, Temmuz 2015)

Güzel Acı

Ali Emre

Düşmez sanırdım sırtımdaki merhamet küfesi

Dünyaya taşarken annem tertemiz eşiklerden.

İçimden binlerce melek ayrılmış gibi

Günlerce eve giremedim babam ölünce ben.

Öğretmenim bu çiçekler size çabuk bitti kavga

Bütün sınıftan yine bir güzel dayak yedim.

Irmaklar yanaklarımı çok sever evet

Evet, böyle yere bakmayı çok erken öğrendim.

Allah razı olsun, bana da iyi davrandı dünya

Kan kustum bahçelerine camilerinde yattım.

Kırıp geçse de her yerimi güzel bir acı

Sevdiğim ne varsa hepsini ona bıraktım.

(İtibar, sayı 49, Ekim 2015)
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Mağralı

Ömer Yalçınova

Bu mahallede hiçbir şey yeni değil

Bin yıl önce geçip gitmiş at arabası

Bugün yeniden geçmiş gibidir

İnsanlar sessiz sakin yürümektedirler

Herkesin aklında bir şeftali çiçeği veya erik dalıdır

Geçimlerinin nasıl olduğuna ekonomistler bile akıl erdirememiştir

Mahlenin her kıvrımından ayrı bir çocuk sesi yükselir

Arada kanayan bıçaklarla karşılarsın boğulan bağırtılarla

Sinirli bir kuş havalanır gökyüzüne doğru

Bir efsane gibi dolaşacak her kalabalık

Çocukların muhayyilesinde

Her çocuk farklı bir kabadayının özentisinde

Her biri ileride bir şirket batıracaktır

Hırsına ve acısına hiç kimse yetişemez

İleride belediye başkanı olduklarında mutlaka BMW’ye binecek

İstediği kadar yakışmasın ucuz kot pantolon ve ucuz gömlek

Yine de herkesten üstündür yürüyüşleri

Bunaltan küfürleri evlerinin daracık

Bir türlü temizlik tutmayan rutubeti

Çınlayan ezan sesiyle kendine gelir

Hepsi büyük dervişlerle birliktedir

Büyük sarhoşlarla ayrıca, hırsızlar, katiller ve tatminsizlerle

Buraya geldiğinde ruhuna dolan soğukluk

Hiç geçmeyecek gibidir
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Bu mahallede hiçbir şey yeni değil

Bir kızın gülüşü mesela hiç yeni değil

Kullanılıp atılmış gibi

Ama hiç kullanılmış da değil

(Fayrap, sayı 77, Ekim 2015)

Nükse

Mücahit Ocakden

Allah’ın varlığına en bariz kanıt, ellerin

Bir ahenk sunar eski çağlardan.

Koyacak yer bulamayışının arifesinde,

Ellerini, avuçlarıma koymayı halk ediyor Allah.

Servilerin arasından sıyrılıp gelişin,

serin rüzgarlar bırakır tenime,

annemin duası gibi saf, deruni

bir kor düşer yüreğime.

Kaldıramaz bir geceye düşen

Tenha yalnızlığımda seyrettim ayak izlerini.

Yüreğime götürdü.

Ilık yağmurlar gibi,

çocukluğumu getiren gülüş.

İşte ben hep böyle avunurum

İnanarak Allah’a

Avuç avuç hayat yudumlarım

Bitmeyen akşamlardan.

(Edebiyat Ortamı, sayı 45, Temmuz-Ağustos 2015)
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Süper( )

Hüseyin Akın

Sır saklarım savaşmam, sınırda su satarım 

Sermayesi sıfırdan son simitçiye selam

Sıkıntıdan sayılır siperi sarsan skor

Sorsanız sakarlıktır sayıyı sondan saymak

Saksıdan saksağana sıçrayabilmek spor

Sinerken sinelerde seri sonu sevdalar 

Silahlı süvariler söndürür suratları

Suçlar seni sanma ki sokağa salıverir

Sükûtun sisteminden sancılanır sedalar

Soğuktan sarınırlar sımsıkı sıfatları

Sonra, sahrada sofra sebeplerin sefiri

Servetini sırtlanmış sahibinden satılık

Süleyman’dır sanıyor setlerdeki sultanı

Sponsoru sermaye, soyisminin sefili

Sevginin seyircisi sözün süper starı

Sapsarı sayfaları saatlere sar sahir

Serçemin serçesi sesin sehiv secdesi 

Selam say sahibine, sema sonsuza safir

Seslenirken sensize sızlanır ‘se’ sesi

Süleymaniye’de Sinan sayfasından son satır

Süruru suya sundum susmayı seçti

Sokuldu sırılsıklam sarayımda semender

Suyu susmaya sundum sesini serpti

Sevgilim sözcüğünü söylenirkenki sevincim

Sormadan seni sevdiğime sebepti

(Karabatak, sayı 21, Temmuz-Ağustos 2015)
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Tadilat

Eyüp Akyüz

biri beni onarsın n’olur 

çırak ya da kalfa, usta lüks olur 

onarsınlar beni niçinse niçin 

kullanışlı değilsin diyorlar hiç kimse için

rol yaparsam musa diyorlar

yapamazsam firavun bana

beni buradan alın

dünya narkoz ısmarlıyor yaramaz çocuklara

hangi öfkeyi kaldırsam 

kendime rastlıyorum, hayret

boşunamı diyorum beni onarın

ne merhemler sürdüm, geçmiyor sancılı hayat

zengin kalkışıyla kalkmayan

gördünmü dünyadan, göremezsin

bir selam gönderirmi gidince 

gıyaben tanıştığımız hayat

beni biri onarsın n’olur

ağzım doluyken anlamıyor beni kainat

imreniyorum, nazar değmesin

her bahar bakıma giriyor tabiat 

dünya bir hızlı tren 

tıklım tıklım vagonlar, -uyumsuzlara yer yok-

yine de her istasyon görülesi

beni onaranın, olurum kırk yıl kölesi

(İzdiham, sayı 19, Ekim-Kasım 2015)
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Cürmümeşhut

Eyüp Aktuğ

yaşamak insanı kanıtlamıyor, bana tahtadan yangınlar oymakta dünya 

 birileri birilerini sıfıra tamamlamakla meşgul

bir ilgisi yok hayatın, merdivenlere diklenen yorgunluğumla.

merdümgiriz kollarla kucaklayıp yağmalanan erik ağacımı

derin bir uçurumu tekrar ediyorum böyle her sabah

hastane bahçesinden eğimsiz akşamlara büktüğüm dalları.

ayaküstü içimi sökmeden, yere düşürmeden sakındığım mendili,

hurdaya çıkardığım kahkaha ürkütmeden kundaktaki bebeği,

yüzümü örselemeden, dilimi çatallamadan sırtımda soğuyan dünya

yağmur çözüldü ben çözüldüm önünde, toprağa girer gibi

ömrüme ayraç kaldı alnımda geceleyen haziran gözleri.

artık gölgem yakışmıyor duvara, kendi kendinden nasıl çıkar insan

tamah edemiyorum,cürmümeşhutum, elimde kaldı bıçak

şimdi nereye değsin vakit?

anlatan biri olsa cesaretin korkuyla başladığını

korkulan şeyin bir başkasında cesaret bulduğunu

nehrin kanayan tarafında yükselen sesin

dedemin nefesini açan fecr suresi olduğunu

anlayan biri olsa yeşeren ekmeği, zâriyât elli sekizi.

köyün muhtarı tanımlayamıyor bütün bunları

bürokraside bir karşılığı yok aldığım nefesin

içime inen bu yağmuru sözün nerede ne zaman başladığını

insanın neye niçin terk olunduğunu belgelemiyor nüfus müdürlüğü

beni diğerlerinden ayırsın diye sırtımda mutad bir işaret

bilinsin, beton kadınlar için uygunsuzum.

bulmanın kapısı: onu tarif edemem, fakat eşiği annedir,

ağırlaşan geceyi seyrelten merhamet

onun sunağından sokulur toprağın göğsüne.

anne kaybolunca kalmıyor kapının bir önemi.
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bilincin dışına, apartmanların dışına, şehrin dışına

su bazlı abdest, kartonpiyer dua, damlaya damlaya boşaldı göl.

uğul uğul sevindik, şehri tepeleme gezip

nafile öğünler serpiştirdik gün içine

kolalı yakalarımızda sakladık ayın on beşini

tabiatın dışına sürüldü kavga, yer yok aşka ve ölmeye,

korelasyon hesaplarıyla çözümlenmekte rızk.

insanı nereye kapatsam çevrimiçi bir kalabalık

dört nokta yedi inç insanın ölüme bakışı

bir anneyi kuyuya sarkıtmalı çıkarsın diye insanı.

(Aşkar, sayı 36, Ekim-Kasım-Aralık 2015)

İp

İrfan Dağ

Vapurda bir kadın boydan boya ojeli bir kır düğünü olsa diyor

Gitsek geline yaralar taksak

Üstü başı balo olsa kara bir delik açılsa

Geçse içinden beti benzi savaş atmış çocuklar

Şiirin üstüne yemin edip siz insan mısınız dese aynından çocuklar

Sevgilinizin gözleri bizim ölmemizden daha mı güzel

Dağ üstüne dağ koyanı göğü ve yeri hizalayıp yürüdü

Gevşek ağzı ölmecelik oynayan çocukları şapırdatarak hem de

Oysa biz ele güne karşı utanarak öpüştük sırtımızla

Evde kız bıraktıran bir bite kalmasaydık

Boyuna boynumuza sarkmayacaktı ipler

Bu ip hangi genç kızın boynunu okşuyor

Karnıyla bahar doğuran kızın boynunu mu

Kavganın ortasına düşmüş yağmurun neye karşılık geldiğini
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Bilmeden hır gür çıkartan ipin sahibi 

Bilesin, haksız alınmış bir canı hiçbir çek karşılamaz.

(Aşkar, sayı 34, Nisan-Mayıs-Haziran 2015)

Kar Geliyor

Yunus Emre Altuntaş

Sinesine taş bağla ahdimin sana bir şey kalmadı

Yalandır düşe saplanmış yolların hali nicedir

Sapanın uzandığı taşa değen güneş

Sakalın türkü sineleri yakmalı

Şimdi başlar yüksekte, bir eğri hüzün sandalı var

Uzakta şu gördüğün gölün kıyısında

Aydost kimin nehridir şu içinde çağıldayan

Sesleri yılgın akıtan suyun haznesinde

Ya Hayy

Lokmanın hikmetini yutan harfleri sırala

Çünkü ben olası hiyerarşinin kamusal civarlarında

Takibi zor bir ünlem işaretiyim

Bilirim halimin aykırılığını, iman ederim

Tutarım salıncağın ucundan, taşırım çocukları gökyüzü burçlarına

Kar geliyor kuzeyden

Uykuya sarıl sıkıca kollarınla

İçine bastır ve bırakma sakın

Kaçırma benzersiz rüyalar vaat edenin

Sana sunacağı kış masallarını
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Çağın kenarında bir şair

Fırlatılmış modernin en zalim sahnesine

Çağrışımlar adımları kaydırmış adımları pelesenk

Kar geliyor vicdanlarına rahmet

Avucun alabileceği kadar sahte bir dünya vaadiyle

(Mahalle Mektebi, sayı 22, Mart-Nisan 2015)





hikâye

Necip Tosun





2015’te ÖYKÜ 
Necip Tosun

2015 yılı, öykü kitapları, dergileri ve öykücülüğümüz açısından verimli bir yıl oldu. 
Gerçi kitap yayıncılığı, roman yanında en azından sayısal anlamda oldukça ye-
tersiz bir alanı kapladı; ama yine de umut verici çıkışlar vardı. Büyük yayınevleri 
öykü kitaplarına ilgi gösterdi, yeni öykü dergileri yayına başladı, kitaplar azımsa-
namayacak satış rakamlarına ulaştı. 

Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Cemil Kavukçu, Cihan Aktaş gibi artık us-
talıklarını kanıtlamış yazarlar 2015’te yeni öykü kitapları yayımladılar. Kutlu aynı 
yıl iki kitap birden yayımladı. Yapı Kredi Yayınları, Can Yayınları, İz Yayınları, 
Alakarga, Şule, Dedalus, Hece, NotaBene Yayınları öykü kitapları yayıncılığında 
öne çıkan yayınevleri oldular.

Dedalus Yayınları öykü anlayışları birbirine yakın Aykut Ertuğrul / İki 
Dünyanın Ustası, Ertuğrul Emin Akgün / Hepimizden Korkuyorum, Arda Arel 
/ İp Cambazı Değil Silahşor kitaplarını aynı anda yayımlayarak güzel bir yayın-
cılık fotoğrafı ortaya çıkardı. Aynı şekilde İz Yayıncılık “muhayyel kitaplar” dizisi 
başlattı. İlk yayımlananlar ise öykü kitapları oldu. Bu dizide Aykut Ertuğrul’un 
Keyfekeder Kahvesi ve Mümkün Öykülerin En İyisi, Osman Cihangir’in Hiçbir 
Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz, Remzi Şimşek’in Bir İmkânsız Ölüm 
Denemesi, Akif Hasan Kaya’nın Uzun ve Lacivert Günler ve İsmail Isparta’nın 
Sonrası isimli kitapları yayımlandı. Dizinin ileriki zaman diliminde yeni kitaplar 
ile süreceği belirtildi.

Bu sene öykü adına ilginç kolektif kitaplar yayımlandı. Notos Yayınları’ndan 
çıkan ve editörlüğünü Neslihan Önderoğlu’nun yaptığı, Geri Dön Hayat, intihar 
etmiş bir yazarın ya da şairin son gününün başka bir yazar tarafından yeniden kur-
gulanmasıyla oluşan öyküleri bir araya getirdi. Murat Gülsoy, Bahri Vardarlılar, 
Bora Abdo, Melike Uzun, Mehmet Fırat, Pürselim Neslihan Önderoğlu, Fadime 
Uslu, Veysi Erdoğan, Hande Gündüz, Emrah Öztürk, Figen Alkaç, Sibel K. Türker, 
Şenay Eroğlu, Aksoy Özlem Akıncı, Nazlı Karabıyıkoğlu, Serkan Türk, Onur Çalı, 
Kerem Işık, Nalan Barbarosoğlu, Niyazi Zorlu, Gül Ersoy bu kitapta intihar etmiş 
yazar ve şairlerin dünyasını öyküleştirdiler.

Burada Öyle Biri Yok, editörlüğünü Neslihan Önderoğlu’nun yaptığı yine 
Notos Yayınları’ndan çıkan bir başka kolektif kitap oldu. Bu kitapta da günü-
müz öykü yazarları “kayıp” izleğinden yola çıkarak öyküler yazdılar. Bu çalışma-
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da Behçet Çelik, Berna Durmaz, Bora Abdo, Doğan Yarıcı, Ferat Emen, Gamze 
Güller, Gaye Boralıoğlu, Gönül Kıvılcım, Güray Süngü, Hakan Bıçakcı, Hakan 
Şenocak, Hande Gündüz, Haydar Ergülen, Murat Yalçın, Müge İplikçi, Neslihan 
Önderoğlu, Onur Çalı, Sedef Ecer, Sine Ergün, Yalçın Tosun, Yavuz Ekinci yer aldı.

On üç öykücünün kendi şarkılarının öykülerini anlattıkları Benim Şarkım, 
Erdem Yayınları’nca yayınlandı. Kitapta Cihan Aktaş, Bülent Ata, Fatma Atıcı, 
Ahmet Büke, Zeynep Delav, Sedat Demir, Esra Demirci, Melike Günyüz, Fatma 
Akkubak İşler, Yıldız Ramazanoğlu, Güray Süngü, Yunus Emre Tozal, Sadık 
Yemni öyküleriyle yer aldılar.

Aydın İleri’nin yayına hazırladığı Bisiklet Öyküleri kitabında ise öykücüler hiç 
unutamadıkları bisiklet öykülerini anlattılar. Kitap Yitik Ülke Yayınları arasından 
çıktı.

2015’te oldukça zengin, çok farklı kanallardan akan, çok sesli bir öykü anlayışı-
nın sergilendiğini gördük. Hem tema olarak, hem de anlatım biçimi olarak tek bir 
yaklaşımın ağırlığı yoktu. Tema olarak: Duygu ağırlıklı öyküler yanında düşünce 
ağırlıklı öyküler de, bireysel temalı öyküler yanında toplumsal temalı öyküler de 
yazıldı. İktidarlar, modernizm ve yerleşik anlayışlar eleştirilirken, ülkenin yaşa-
dığı toplumsal, siyasal olaylar, bireysel acılar öykülerde işlendi. Biçim olarak ise 
gerçekçi öyküler de, gerçeküstü öyküler de; fantastik öyküler de, postmodern öy-
küler de; bilinç akışı öyküleri de, sade / yalın öyküler de; rüya öyküler de, fotog-
rafik öyküler de; sembolik yaklaşımlı öyküler de, soyutlama yaklaşımlı öyküler de 
görüldü. 

Bir genelleme yapmak istersek belki şunlar söylenebilir: Bazı öyküler kısalsa, 
rafineleşse daha güzel olacakken uzatılmış, anlam uzunlukta boğulmuş, uzamış ve 
başarısız bir öyküye dönüşmüş. Bazen de tam tersi, kimi minimal öyküler derdi-
ni tam anlatamadan kısalığın olumsuz yorumuyla oluşmuş. Gündemdeki temalar 
(cinsellik, din, Kürt sorunu) elverişli temalar olabilir; ama yeni bir biçimle anlat-
mazsanız bu sömürü, fırsatçılık olur. 2015’teki öykülerde her ikisine de rastladık. 
Sadelik ve yalınlık öyküde büyük bir güç olmakla beraber aynı zamanda büyük bir 
risktir de. Böylece sıradanlığa, bayağılığa da düşmek mümkündür. 2015’te yalın 
anlatımı hakkıyla ortaya koyan öyküler de sıradanlığa düşen öyküler de vardı.

2015’te şunu gördük: Her inançta, her kuşakta, her anlayışta iyi öykücü vardı 
ve genellemeler yanıltıcıydı.

Hece Öykü, Notos, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Post Öykü yayın hayatına de-
vam ederken, yeni bir öykü dergisi daha yayımlandı: Öykülem. Yılın üzücü olayı 
ise Sarnıç Öykü dergisinin yayın hayatına son vermesiydi. Yapılan açıklamada ka-
panış gerekçesi olarak maddi sıkıntılar gösterildi.

2015’te öykünün kayıpları ise Yaşar Kemal, Oktay Akbal, Tarık Dursun K. oldu.

2015’te yayımlanan öykü kitaplarının tümünün değerlendirilmesi kuşkusuz 
her açıdan imkânsız. Biz burada öne çıkan belli başlı kitapları kısaca değerlendir-
dik.
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Öykü Kitapları

Rasim Özdenören / Uyumsuzlar / İz Yayıncılık

Rasim Özdenören 2015’te Uyumsuzlar kitabını çıkardı. Rasim Özdenören son dö-
nem öykülerinde sanki çok önemli bir deneme kitabı olan Aşkın Diyalektiği’nin 
öykülerini yazıyor gibi. Öyküler hep kavuşma ayrılma, kıskançlık, ölesiye sevme; 
ama yine de uzak kalma duygusu, özlem, yakıcı hasret, kavuşamama, ihanet kav-
ramları etrafında örülür. Genellikle öykülerde bir erkek iki de kadın var. İkinci 
kadın var mı, kıskançlıktan uyduruyor mu, birinci kadının vehmi mi pek anlaşıl-
maz. Özlem ve ulaşamama hâlleri, ölü bir zamanda, beyhude cümlelerle, soyut 
bir mekânda tartışılır. Kadın ve erkek, bir deniz kenarında, yıkılmış bir kentte, 
bir hapishanede bir şekilde karşılaşmışlar, buluşmuşlardır. Bazen birkaç kelime 
konuşurlar ama tam da bu buluşmadan sonra çıkış yoktur. Bu ilişki, bu aşk, za-
mansız, mekânsız ve açmazdadır. Her yer yangın yeridir. Kadın ve erkek etraf-
taki hiçbir şeyi anlamlandıramamaktadır. Bir savaş, bir deprem ya da zamanın 
kahredici geçiciliği her şeyi tarumar etmiştir. Onlar da bu ölü zamanda, yıkıntılar 
arasında geçmişi düşünüp bugünü anlamlandırmaya çalışırlar. Ama kelimeler bile 
ölü, sadece bir sestir.

Anlattığı kahramanlar gerçekten de kitabın ismi gibi uyumsuzdur. Dünyaya, 
hayata, zamana uyum sağlayamamış ortalıkta dönenip duran kişiler bir çıkış yolu 
bulamazlar. Hatta bazen kişi bile değil, eti, canı, kanı olmayan kelimeler, düşünce-
ler, soyut şeylerdir. Uyumsuzlar için söylenecek ilk yorum genç öykü oluşlarıdır. 
Genç öyküden kastımız ise taze, coşkulu, yenilikçi, için için kaynayan, gür sesli, 
çiçekler açmış, hoş kokulu, bol oksijenli, pörsümemiş, yorulmamış, atak öyküler. 
Oysa Rasim Özdenören 75 yaşında.

Uyumsuzlar’ı okuyanların Rasim Özdenören’in 75 yaşında olduğunu tahmin 
etmeleri imkânsız. Öyle ki Özdenören’i tanımayanlar onu öyküye yeni başlayan 
usta bir genç yazarla karşı karşıya olduklarını sanabilirler. Çünkü kitapta yeni-
likçi, grift; ama her şeyden önemlisi olağanüstü genç bir öyküyle karşılaşıyoruz. 
Böylece Rasim Özdenören genç yazar, yaşlı yazar genellemelerini neredeyse yerle 
bir ediyor. 

Mustafa Kutlu / Tirende Bir Keman / Dergâh Yayınları

Her yıl bir öykü kitabı yayımlayan Mustafa Kutlu bu sene Tirende Bir Keman’ı 
yayımladı. Kitap yine onun bildik tek hikâyelik uzun hikâye formatında. Gazinolar 
ile trenlerin mekân olarak seçildiği hikâyede, gazino dünyasında savrulan insan-
ların dünyasına bakılır. Kitap, Uzun Hikâye’den, Muhsin Bey’den, değişen müzik 
anlayışından, Anadolu insanının merhametinden esintiler taşır. Hikâye, Kemanî 
Kenan Bey’in gazinolar dünyasında var olma savaşını ve kaçınılmaz yenilgisini an-
latır.
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Kutlu’nun Tirende Bir Keman bir Yeşilçam filminin dokusunu, kurgusunu ve 
anlayışını yansıtır. Ama bir yandan da o filmlerin samimiyetini, insanı yakalayan 
sıcaklığını. Kutlu’nun öykülerini okurken insan birden açık hava sinemasında bir 
Yeşilçam filmi seyrediyor hissine kapılır. Ve okur, esintili bir yaz akşamında, elinde 
patlamış mısır, tanıdık simaların oynadığı bir “aile filmi”ne dalıp gider. Okuduğu 
(seyrettiği) hiçbir şey onu şaşırtmaz. Çünkü burada her şey yerli yerindedir ve 
olması gerektiği gibi olur. İyiler bir yandadır, kötüler bir yanda. Ve arkasından 
insanlık kadar eski o mücadele başlar. Ve tabi bütün bunlar o güzelim karelerde 
tablomsu görüntülerle verilir. Kısaca bu öyküler okura “seyirlik” bir tat verir.

Onun öyküleri, anlatım tekniği yanında muhteva, tema bakımından da sine-
masaldır. Klâsik Yeşilçam filmlerinin pek çok öğesini onun öykülerinde görmek 
mümkündür: İyi adam, kötü adam, ayrılanlar, kavuşanlar. Ama özellikle zengin 
kız fakir oğlan, ya da fakir kız zengin oğlan klişesi onun öykülerini bu filmlere 
yaklaştıran temel benzerliktir.

Kutlu, öykülerinde, biçimsel zorlamalara girmeden kolay, anlaşılır, sade bir 
anlatımı yeğler. Kendi deyimiyle “edebiyat yapmayı” sevmez ve ne söyleyecekse 
onu kestirmeden söyler. Öyküde sözü azaltırken dolambaçlı yollardan sakınır. 
Sadelik, onun öykülerinin en önemli özelliğidir. Onun öykülerinin bir başka özelli-
ği de öyküyü okurla, dinleyenle hasbıhâl eder, muhabbet eder gibi kurgulamasıdır. 
Böylece okura “sen dışarıda değilsin, bu öyküyü birlikte oluşturuyoruz” izlenimini 
vermek ister. Kutlu’nun zihni ve dikkati “yazmaktan” çok, “anlatmaya” ayarlıdır. 
Öyküyü yazarak “aktarıyor” değil de, karşısındakine muhabbet içinde “anlatıyor” 
gibi davrandığını metinlerinde rahatlıkla görmek mümkündür.

Tirende Bir Keman, Mustafa Kutlu’nun tüm bu öykü anlayışını başarıyla yan-
sıttığı kitaplarından biri.

Mustafa Kutlu /Hesap Günü / Dergâh Yayınları

Mustafa Kutlu 2015 yılında çıkardığı ikinci kitap Hesap Günü’nde, nereye gide-
ceğini bilemeyen, hesap gününden habersiz insanların dünyasına eğilir. Kutlu bu 
kitabında da edebiyat yapmayı, tasvirleri, kurmaca oyunlarını bir yana bırakıp te-
mada, mesajda odaklaşır. Bir ölüm olayı sonrası insanların bu ölüme bakışı ve bu 
ölünün hayatı hikâye edilir.

İnsanlar ekonomik savaş, siyaset, gündelik hayat gailesiyle inançtan kopmuş, 
toprağa, tabiata uzak tümüyle zevk, sefa arayışı içindedirler. Allah düşüncesi sıkış-
tıklarında akıllarına gelir sonra belli belirsiz kaybolur. Ama bir türlü hayatlarına 
bir yol, yöntem çizemezler. Tabuttaki ölü sonunda başını yukarı kaldırıp bağırır: 
“Hey insanlar nereye gidiyorsunuz.”
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Cemil Kavukçu / O Vakıt Son Mimoza / Can Yayınları

Mimoza’da Elli Gram’da (2007) alkolik ressamın hayata tutunma çabaları ve yal-
nızlaşma serüvenini anlatan Kavukçu son kitabı O Vakıt Son Mimoza ile mimoza 
meyhanesine yeniden döner, oradan insanlık hikâyeleri aktarır.

Kavukçu, öykülerinde, gündelik yaşamımızda varlıklarını bile hissetmediğimiz 
küçük insanların sıradan yaşamlarını, “tutunamayanları”, bir köşeye itilmişleri, 
sokak serserilerini, delileri, meczupları, alkolikleri gündeme getirmiştir. Bu yüz-
den onun en ayırt edici özelliği bir dönem çok gözde olan “küçük insan”ı yeniden 
Türk öykücülüğüne kazandırmış olmasıdır.

Türk edebiyatında psikolojik / sosyolojik bir gerçeklik olarak alkolizmi bütün 
boyutlarıyla öykülerinde işleyen yazarların başında Cemil Kavukçu gelir. Kavukçu 
öykülerinde insanlar niçin içer, onları alkol bağımlısı yapan nedenler nelerdir 
sorularını enine boyuna tartışır. Bu nedenle içki, onun öykülerinde hep öznedir. 
Kavukçu, pek çok öyküsünde içki sofralarından insanlık hâlleri anlatır. Şarapçılar, 
esrarkeşler, hapçılar onun en çok gündeme getirdiği tiplerdir. Öykülerde meyha-
neler nasıl bir fonksiyon görür, kimler gelir, müdavimleri kimlerdir, buraya gelen-
ler ne yerler ne içerler bütün ayrıntılarıyla (mezelere kadar) öğreniriz. Birahane, 
meyhane muhabbetleri, kendini içkiye vermiş yenik insanlar, sansürsüzce argo 
dil. Onu bu konuda ayrıcalıklı kılan, alkol bağımlılarına, esrarkeşlere olumsuz bir 
gözle bakmayıp onları buraya iten nedenleri anlamaya çalışması, insani yanlarını 
öne çıkarması, hatta giderek onları yüceltmesidir.

Son kitabında yine alkol ve yalnızlık hikâyeleri anlatır.

Cihan Aktaş / Kızım Olsan Bilirdin / İz Yayıncılık

Cihan Aktaş, Kızım Olsan Bilirdin’de tematik bir bütünlük içinde aile sorunlarına 
eğilip, hatırlama, kaybetme, geçmiş anlar kavramları etrafında insanlık hâllerini 
öyküleştirir. Ailede büyüklerinin alzheimer’e yakalanmasının yarattığı travmatik 
durumlar hikâyelerin konusu olur. Tam da burada kaybetmenin önemi iç yakıcı 
bir değer olarak öne çıkar. Aklımızın önemi, ona güven ve güvensizlik etrafında 
hayatın sert duvarı ile yüzleşiriz. Neyi kaybettiğimizi hatırlarken, hayatın kendi-
sinin de ne kadar kıymetli olduğu gerçeği dokunaklı öykülerle bir kez daha öne 
çıkar. Aslında geçmiş hiçbir yere gitmemiştir, Faulkner’ın deyişiyle geçmiş geçme-
miştir bile. Biz tüm bunların toplamıyız. İnsan aklını yitirse de sonunda bir çıkış 
arar, tanımak, konuşabilmek için: “Bir zamandır parmak uçlarıyla akıl yürütüyor 
neredeyse, nesneleri, insanları dokunarak anlamaya çalışıyor. Parmak uçlarındaki 
kelimeler hızlandığında nesnelerin başına bir şeyler geliyor. Dökülüyor, devrili-
yor, kırılıyor, karışıyorlar.” Ama geçmiş kaybedildiğinde her şey birbirine karışır.

İnsan büyük bir kök, birikim iken zamanla, yaşlandıkça ilk hâline, çocukluğu-
na doğru evrilir. Neredeyse ilk başladığı yere döner. Bu bölümlerde dede - torun, 
anne - çocuk ilişkileri iç burkan bir ilişkiye dönüşür. Cihan Aktaş’ın öykülerinde 
kurduğu atmosfer, “konuşkan” bir zemine yaslanır ve herhangi bir insanın zih-



162 / HİkÂYE

ninden geçen günübirlik duygulardan, olaylardan, izlenimlerden oluşur. Aile iliş-
kilerinin bütün ritüellerini bir bir sıralar, üst üste bindirir, karakter iç monolog 
hâlinde konuşmaya başlar, böylece çok sesli bir öykü atmosferi oluşturur. Artık 
iyiden iyiye ustalaşan, atmosferini etkileyici bir şekilde kuran, karakterini iyi se-
çen bir yazar var karşımızda. Cihan Aktaş’ın kişisel açmazları ve dramları, içsel bir 
derinlikle işlediği öyküleri her zaman yükselen bir grafik izler.

Ethem Baran / Zira / İletişim Yayınları

Ethem Baran Zira’da insanların hayat karşısındaki acemiliklerini, yanılgı ve 
şaşkınlarını hikâye eder. Ne olup bittiğinin, nasıl yaşanması gerektiğinin bilin-
cinde olmayan bu tertemiz, saf insanlar, hayatın sert, acımasız gerçeğine çarpar-
lar. Yoksulluğun yol açtığı psikolojik çarpılmalar, iktidarın gücü karşısında iki-
yüzlülüğe sürüklenen insanlar, karanlıkta kaybolup giden gölgesizler, dini yanlış 
yorumlayan tertemiz insanlar öykülerin gündemi olur. Onun öykülerinin temel 
vurgularından biri olan taşra - büyükşehir gerilimi bu şaşkınlığın, çarpılmanın 
temel nedenleri olarak çizilir. Büyükşehir oğulları bir bir yutar. Öykülerde taşra-
nın birbirine benzeyen insanlarına bakılır: “Çünkü bir dünya ne kadar küçükse, 
orada yaşayanların birbirine benzeme ihtimali o kadar büyüktü. Orada herkes, 
başka dünyalarda yankılanan sesleri değil, kendi çevrelerinde çıtırtıları dinliyor 
bir süre sonra.” Sadece kahramanlar değil, onların atları da, mekânları da (köyle-
rin) hikâye edilir. Kitaptaki özellikle iki öykü oldukça başarılıdır. “Düşleri Fettan 
Güzel”de, bir kış günü gusül abdesti almak zorunda kalan köy delikanlısının aç-
mazı ustalıkla öyküleştirilir. “Ortada Hiçbir Neden Yokken” öyküsünde ise ortada 
hiçbir neden yokken bitme noktasına gelen kasaba, kasabanın insanları ironik bir 
dille anlatılır. Sıkı bir örgü ile oluşturulan öykü dil başarısını yansıtır.

Behçet Çelik /Kaldığımız Yer / Can Yayınları

Behçet Çelik’te ilk dikkat çeken özellik, yalın, sade bir anlatım ve abartının, süsle-
menin azlığıyla, savrukluğa kapılmayan, titizlikle örülen bir öykü evrenidir. Behçet 
Çelik, büyük insani kırılmaları, acıyı, ıskalanmış, kaçırılmış bir hayatı anlatırken 
bile serinkanlıdır. Derin acılar yaşamış kahramanların duygularını, sessizlikle, 
ince dokunuşlarla bize hissettirir.

Kaldığımız Yer’de, zengin olma, güçlü olma peşindeki insanların, iktidarların; 
nasıl paranın ve gücün kölesi olduğu, çeşitli insanlık dramlarıyla, durumlarıyla 
örneklenir. Kitabın diğer ağırlıklı teması ise insanlar arasındaki iletişimsizliktir. 
Kürt sorunu, Suriye mültecileri, dünyadaki ve ülkedeki insanlık kıyımları öykü-
lerde gündeme getirilir. Maddi ve manevi baskı altındaki “öteki” egemen güçlerce 
hep ezilir.

“Fark Var mı Ötesiyle Berisi Arasında” öyküsünde bütün şehri, ülkeyi, dünyayı 
kuşatmış bir lanet atmosferinde, dünyadaki kıyımlar ile bir ailedeki savrulmalar 
iç içe anlatılır. “Hiçbir Şey Olmamış Gibi”de yükselme hırsı ile hayatı kaçıran in-
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sanların dünyasına bakılır. “Alavüsata” öyküsünde, bir iftiraya uğrayan subayın 
dışlanmışlığı örneklenir. “Estağfurrullah Asker!”de askerde Kürt olmak irdelenir. 
“Çatısız Binaya Damdan Girdik”te Suriye’de yaşanan drama dikkat çekilir. “Lori… 
Lori”de, bir kıyım, insanlara yapılan zulüm, geç kalmış bir aşk fonundan ustalıkla 
hikâye edilir.

Sezer Ateş Ayvaz / Küllenmiş Bir Kuşu Yakalamak / Aylak Adam

Sezer Ateş Ayvaz son dönem öykücülüğümüzün nitelikli imzalarından biri. Ayvaz, 
öykülerinde geç kalmışlığın, yitirilmişliğin, ayrılıkların hikâyesini anlatır. Hayatta 
ve aşkta kıstırılmış bireyin sarsıcı duygularını; rüya atmosferinde, lirik bir dille, 
kısa cümlelerle; ama bütünlüklü şiirsel bir tablo oluşturacak bir kurguyla işler. 
Arabeske, abartıya, melodrama düşmeden insanların en melankolik, yenik an-
larını, özellikle terk edilmiş, ihanete uğramış bireylerin hüzünlerini öyküleştirir. 
Onun öykülerinde insan yalnızlığının yansımaları aktarılırken, etkili, sahici ve iç 
burkan bir dünya kurulur. Etraftaki her şey bu yalnızlığı simgeler, büyütür, derin-
leştirir. Dil hep şiirseldir, içli, lirik bir akıcılığa ulaşır.

Sezer Ateş Ayvaz Küllenmiş Bir Kuşu Yakalamak’ta geçmişten bugüne yansı-
yan dramatik olguları, kadının aile ve toplum içindeki yalnızlığını, kuşak çatışma-
larını, ayrılık anlarını, ölüm oruçlarını, darbeyle kesilen toplumsal mücadeleleri 
öyküleştirir. Büyük insanlık dramlarını ayrıntının gücüne yaslayarak görüntüler, 
sesler, eşyalar üzerinden ustalıkla anlatır. Ayrılık anları ve onun bireydeki etkileri 
yine öykülerin odağındadır.

Mihriban İnan Karatepe / Herşey Çok Güzel / Hece Yayınları

Mihriban İnan Karatepe son kitabı Herşey Çok Güzel’de hayat savunusunu, yok-
sulları, ezilen kadınları, çocukların hayat dolu samimi dünyalarını gündeme geti-
rir. Öykülerde, bireysel, toplumsal yaralara, acılara bakılır. Bir yandan bu insanla-
rın yönetimlerin kayıtsızlığı ve yanlışlığı altında ezilişleri, bir yandan da toplumun 
yanlış bakışı altında çektikleri dramlar aktarılır.

Kitabın en temel vurgusu hayatın dışına itilmiş insanlardır. Bunların başında 
yoksullar, açlar, kıyıya vurmuşlar gelir. Kitaba da adını veren öykü “Herşey Çok 
Güzel”de işsiz, aç, hayata tutunma çabası içindeki Moldovalı anne ve çocuğun bu 
sefalette bile hayatı güzelleştirecek çocuksu bakışı işlenir: “Çok güzelsin annecim 
sen, diyor. Herşey çok güzel.” “Yirmi Lira” yine yurtdışından gelmiş açlık içindeki 
insanlara olumsuz bakışın eleştirildiği bir öyküdür: “Getirdi bunları ülkeye, güya 
ki oy alacak, defolun gidin, gidinnn…” Kitabın en başarılı öyküsü “Sevgi Büyük”te, 
yatağa mahkûm ihtiyar kadın Sevgi Büyük’ün ailesi ve insanlar tarafından dışlanı-
şı karşısında onu çok seven kedisi ve köpeğinin sahip çıkışı iç yakan bir kurguyla 
öyküleştirilir.

“Dinsel Hayat”, “Bir Bulut Kümesi”, “Kamâl”, “Cıkır Cıkır” öyküleri onun en 
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başarılı olduğu çocuksu bakışın samimi ve sahih görünümleriyle oluşturulur.

Herşey Çok Güzel’in en ayırt edici özelliği her öykünün bir fotoğrafla verilme-
sidir. Mihriban İnan Karatepe bu fotoğrafları “gözü dinlendirmek”, “öyküye hazır-
lık” amacıyla kullandığını belirtir. Mihriban İnan Karatepe, Herşey Çok Güzel’de, 
küçük enstantanelerden dramatik, kalıcı sonuçlar üretirken öykü sanatının da so-
nuçta bir ayrıntı sanatı olduğunu örnekler.

Ahmet Büke / İnsan Kendine de İyi Gelir / On8 Yayınları

Ahmet Büke, İnsan Kendine de İyi Gelir’de, anne ve babasını kaybeden ve büyük-
babası, büyükannesi yanında kalmak zorunda kalan kahramanımızın hayata tu-
tunma çabalarını, sıcak mahalle ortamını, toplumsal ve sosyolojik olguları fon ala-
rak seriyal öyküler olarak kaleme alır. Öyküler bir tefrika olarak yazılmıştır, birbi-
rini takip eder ve kahramanları ile mekânları aynıdır. Ancak bu hâliyle bir roman 
değil, bir öykü kitabıdır ve her bölüm kendi içinde bağımsız bir öykü formundadır.
Kitaptaki çocuksu, saf, samimi bakış anlatımı zenginleştirir. Öykülerdeki safiyet 
vurgusu zıtlıkların da ortaya çıkmasını sağlar. Bu bakış açısıyla ironik, traji-komik 
olayları örnekler. Bu bakış hem acıları ortaya çıkarır, hem de yumuşatır. Merkezde 
İzmir ve mahalleler vardır. Mahallenin sıcak, samimi ortamı ve yoksullar… Arka 
plânda ise dev-yolcular, polisler, 12 Mart, Tariş olayları, baskılar, yani Türkiye’nin 
sosyal, siyasal yapısı… Öykülerde büyülü gerçekliği çağrıştıran Márquez esintisi 
gözden kaçmaz. “Kırk Yetim Serçe Doydu” öyküsü kitabı en iyi özetleyen başarılı 
bir metin olarak iz bırakır.

Aykut Ertuğrul / İki Dünyanın Ustası/ Dedalus Yayınları

Aykut Ertuğrul İki Dünyanın Ustası’nda arayış içerisinde olan, deneyci, yenilikçi 
bir tutum sergiler. Öykülerinde özellikle postmodern edebiyatçılarda gördüğümüz 
düş ve gerçeğin iç içe geçişi, oyunsuluk, gizem, ironi, öykünün yazılma serüveni-
nin hikâye edilmesi yaklaşımları baskındır. Kitap da daha çok insanın evrensel 
durumlarına, çatışmalarına, yaralarına, açmazlarına bakılır. Kitaplar, hayatlar, ef-
saneler öykülerin merkezinde yer alır. Anlatmanın büyüsü, “kurmaca” öne çıkarı-
larak örneklenir. Öykü sonlarında anlatıcı ve kahraman ayrımı iyice ortaya çıksın 
diye sahneler konulur. Ölüler anlatmaya devam eder, kahraman kendi ölümünü 
izler. Öykülerde çarpıcı diyaloglar “saçma”yı ortaya çıkarırken ironi hep metinlere 
eşlik eder. Kitaplardan oluşan bir dünyanın hikâyesi iç içe sanki birbirinin devamı 
gibi aktarılır. Dede Korkut, Raskolnikov, Alparslan, Deli Dumrul, Zebercet aynı 
hikâyenin içinde yer alırlar.

Kitaba da adını veren “İki Dünyanın Ustası” öyküsünde, klâsik edebiyatımız-
da gördüğümüz ruhani yolculuk biçimiyle, Habil - Kabil’den başlayarak Nuh, 
İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Musa’nın izleri de sürülerek bir insanlık macerası 
anlatılır. Sevgi, inanç, zaman, hayat, kıskançlık, kibir, iktidar bu yolculukta hikâye 
edilir. Öykü fantastik, masalsı bir üslûpla aktarılırken, bir öykünün oluşma serü-
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veni postmodern tutumu çağrıştıran bir yaklaşımla metne geçirilir.

Öykülerinde biraz zihni karışık ve deli tipler, kahraman olma peşindedir-
ler. Dolayısıyla gerçekliğin dışına çıkıp bambaşka bir dünyada gerçekliğin sem-
bolleriyle oynarlar. Cinayetler, intiharlar, rüyada yaşamalar öyküleri kuşatır. 
Kahramanlar olağanüstü olaylara karışırlar, düş dünyasından, fantastik dünyadan 
seslenirler. Dünya, gerçekliğin dünyası değildir. Ortalıkta uzaylılar dolaşır, ölüler 
konuşur, zamanlar arasında yolculuk yapılır. Başka bir dünyanın atmosferinde de 
olsa sorunların her biri başörtüsü sorunu, kaçak işçi sorunu gibi günümüzde yaşa-
nan dramlara denk düşen bir güncellik içerisindedir.

Köksal Alver / Bahane / İz Yayıncılık

Köksal Alver, öykülerinden, şehrin belirlediği insanlık hâllerine, dostluklara, kay-
bettiğimiz güzelliklere bakarak, oradan kalıcı, yaralayıcı olgular çıkarır. Şehir ve 
şehrin biçimlendirdiği insanlık durumları sosyolojik bakışın baskın olduğu küçük 
dokunuşlarla öyküleştirilir.

Bahane’deki öyküler, bildik tahkiye anlayışıyla değil, daha çok anekdotlarla, 
küçük fotoğrafların açılmasıyla oluşur. Klâsik öykü anlayışının dışında, minimal 
öykü diyebileceğimiz bir tavır biçimle var olur.

Öykülerde genel olarak modern hayat, kaotik ortam, doğaya aykırı yaşam eleş-
tirisi yer alır. Erzurum ve çay, bir muhabbet ortamı, alanda bir heykel, tramvayda-
ki sessizlik metinlerin konusu olur. Kentsel dönüşüm projeleriyle, zenginlik hırs-
larıyla doğal yaşam katledilmektedir. Büyük şehir hayatının nasıl insan fıtratına 
aykırı bir hayat tarzını bünyesinde barındırdığı öykülerde işlenir.

Handan Acar Yıldız / İnatçı Leke / Hece Yayınları

Handan Acar Yıldız İnatçı Leke’de daha çok çağrışımlarla ilerleyen, felsefi gönder-
melerle yüklü bir öykü anlayışı 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 vurguların-
dandır. Her yaşta sevgisizliğe, adaletsizliğe itilmiş insanların dramlarına bakılır. 
Öykülerde incinmiş, kıstırılmış hayatların peşine düşülürken, dostsuz, kimsesiz, 
dayanaksız bu insanların topluma, çevreye ilişkin eleştirileri öne çıkar. Onun tip-
leri, kadın öykücülerce çokça yapıldığı şekliyle sadece ezilen, mutsuz, sevgisiz ka-
dınlar değildir. Öykülerde yaygın bir karakter çeşitliliği vardır ve hayatın bir şekil-
de adaletsizliğine uğramış çocuk, anne, baba, her kesim gündeme gelir.

Yıldız, hayatın sıradan bir gününün sıradan bir ânını değil, insanın hayatın en 
uç noktasında yaşadığı olağanüstü hâlleri, bir yıkımı, bir bozgunu giderek onun 
sarsıcı, çarpıcı ânını hikâye eder. Öykülerinde yaşananların en sert, en acımasız 
anlarına eğilirken bu anların dramatik etkisini kaleme alır. İnsanın yaşadığı çe-
lişkilerin üzerine giderek orada derinleşmeye çalışır, insan ruhunun istekleriyle 
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hayatın gerçekleri arasındaki mesafeleri vurgular. Tüm öykülerde kırık, lirik ve 
giderek eleştirel dil baskındır. Ama bu tipler tümüyle teslim olmuş, yenilgi içinde 
değildirler. Bir şekilde başkaldırırlar. Öykülerde böyle baskı, boğuntu, kıstırılmış 
yaşamlar ve çıkışsızlık sıklıkla işlenen temalar olmasına rağmen melodramatik bir 
dil tercih edilmez. En sarsıcı dramatik insani durumlarda bile yalın, sakin, serin-
kanlı anlatım korunur.

Handan Acar Yıldız, modern öykünün imkânlarını kavramış, duygu ile düşün-
ceyi aynı metinde kaynaştıran, daha çok içe doğru zenginleşen yaklaşımıyla öykü 
türünün parlak örneklerini verir.

Hasibe Çerko / Leyla / Büyüyenay Yayınları

Hasibe Çerko Leyla’da betimlemenin şiirsel, ayrıntıların çağrışım, kapalı anlatı-
mın merak gücünü değerlendirir. Düşünce ağırlıklı öykülerde bile bireysel dram-
lar öne çıkar. İnsanın kişisel dramı toplumsal yapı içinde ele alınır. Hayatı an-
lamlandırma çabaları, yalnızlık ve acı etrafında dönen duygusal ağırlıklı öyküler 
akışkanlık, yoğunluk, bütünlük içinde var olurlar. İnsanlar arasındaki iletişim-
sizlik, kıyıcılık, merhametsizlik iç burkan bir derinlikle işlenir. Duyarlıkları iyice 
incelmiş bu kahramanlar kaba dünyada kendilerine ait bir yer, yurt bulamazlar. 
Kırılgan yapılarıyla kaçınılmaz olarak yalnızlığa sürüklenirler.

Öyküler dış dünyaya değil, iç dünyalara doğru derinleşir. Bu da kaçınılmaz ola-
rak metinleri bir yüzleşme, içte derinleşme ve imgesel anlatıma götürür. Kitap, 
sembolik, kapalı, iyiden iyiye yoğunlaşmış duygu parçacıklarına tutunmuş, ritim, 
şiirsellik ve akışkanlığa yaslı bir öykü anlayışını yansıtır. Zaman zaman bir olayın 
varlığı değil, dilin güzel kullanımı ve akışkanlık alır götürür okuru. Diğer yandan 
öykülerdeki felsefi derinlik, çok katmanlı anlatım, zihinsel gelgitlerle oluşması 
coşkulu bir anlatımı doğurur. Anlatıcı, gözünü zaman zaman doğaya, insan dı-
şındaki canlılara çevirerek iki dünya arasındaki örtüşmüşlüğü ve birbirini izah 
eden durumları hikâye eder. Gerçeği çıplak görüntüsüyle, doğal ve tanımlanabilir 
hâliyle değil, metaforik veya simgesel hâliyle anlatır. 

Anlatma sorununu aşmış, dili akıcı ve duyarlı kullanan bir öykücü kimliği ser-
gileyen Hasibe Çerko bu nitelikli öykü birikimiyle dönüp dönüp okunmayı hak 
eden oldukça başarılı bir öykü dünyası yaratmıştır.

Bahtiyar Aslan / Cennetin Son Saatleri / Ötüken Yayınları

Bahtiyar Aslan’ın Cennetin Son Saatleri 2015’in nitelikli kitaplarından biri. 
Bahtiyar Aslan, gizemli, üstü örtük, lirik bir dille kurar öykülerini. Anlatıcı ile 
kahramanın gerçek ile düşlerin iç içe geçtiği bir anlatıma yaslanan öykülerde dil 
ustalıkla kullanılır. Coşkulu, destansı, lirik anlatımda zaman zaman anlam belir-
ginleşmez, anlatımın temel vurgusu öne çıkmaz. Öykülerde bir belirsizlik hâkim 
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olur. Kimi öyküler, iyi bir dille kotarılmış; ancak anlamı örtülmüş metinler olarak 
durur. Anlatıcı, anlattığı şeylerin, bir hikâye, durum, olay olarak somutlaşmasını 
istemez, derinlikli güçlü cümlelerle oluşturulmuş bir metin olarak kalmasını ister. 
Öykülerde zaman zaman da anlatı sorunları tartışılır, rüya anlatım devreye girer.

Bahtiyar Aslan, tematik olarak ise yitip gitmiş güzelliklerin, kayıpların ardın-
dan, lirik söyleyişlerle kurar öyküsünü. Aşk, ölüm, zaman, kaybedişler öykülerin 
ortak temalarıdır. Öyküler hep bir kaybın arkasından yaşanan iç çekişleri gibi-
dir. Bu anlamda öyküler tema olarak birbirine benzer. “Mırza’nın Deresi”nde, bir 
aşk yolculuğu, “İlmek”te, bir intihar ânı ustalıklı bir kurgu ve yapı ile öyküleş-
tirilir. “Köpük”te bir ölüm ânı coşkulu bir lirizmle hikâye edilir. Bahtiyar Aslan 
“Fotoğrafta Görünmeyen Melek”te aslında silaha hiç el sürmemiş; ama parmak-
larını silah gibi doğrulttuğu herkesi öldüren kadını, usta işi bir anlatımla öyküleş-
tirir.

Selvigül Kandoğmuş Şahin / Kırık Zamanlar / Okur Kitaplığı

Şahin, bu kitapta yakın / gündelik siyasi olaylara eğilir. Bu öyküler her ne kadar 
aktüel olaylara yaslansa da insan merkezli ve hüznü, acıyı aktarır.

Birinci bölümdeki öyküler Gazze, Mısır odaklı öykülerden oluşur. “Esma’nın 
Göğsünden Uçan Kuşlar”da, Mısır’daki darbe sonrası Rabia Meydanı’nda yapı-
lan gösteri sırasında öldürülen Esma’nın duyguları, Musa, Yusuf peygamber gön-
dermeleri ile direniş ve umut kavramları etrafında örülür. “Furkan… Akarken… 
Gazzeli… Yetim… Avuçlara… Furkan… Akarken…” öyküsünde de Mavi Marmara 
gemisinde İsrail askerleri tarafından katledilen Furkan Doğan’ı hikâye eder. 
“Esenlik Yurduna” öyküsünde Gazze’de öldürülen çocukları, “Mülteci Çocuğun 
Rüyaları”nda, mültecilik sorununu, “İnşirah’a Uyanmak”ta, benzer bir bombala-
ma olayını anlatır.

İkinci bölümdeki öykülerde içeriye döner ve insanlık hâllerine bakar. “Asansör” 
öyküsünde, asansörün bozulması neticesinde orada kalan insanların kendileriyle 
yüzleşmesi, “Kırık Aynalar”da “Dönüş”te kavuşamamış sevgilileri, “Zülal’ın gözle-
ri Siyah”, “Ben Zülâl”, “Cennet” başörtüsü sorununu gündeme getirir.

Akif Hasan Kaya / Uzun ve Lacivert Günler / İz Yayınları

Akif Hasan Kaya genel olarak öykülerinde, büyük olaylar, savaşlar içindeki insan-
ların dramlarını, acılarını öyküleştirir. Ölüm karşısındaki insanın kayıtsızlığını, 
kaybedilen güzellikleri ve ezen - ezilen ikilemini öyküsüne taşır.

Öyküde, olay ve hikâyeyi önemser, öykülerini bir olaya, ele avuca gelir bir 
hikâyeye yaslar. Ölüm hep merkezdedir. Öldürmenin, ölümlerin sıradanlaştığı ça-
tışma ortamlarında kahramanları çocukluklarıyla, hayatla yüzleştirir.



168 / HİkÂYE

Akif Hasan Kaya, öykülerini, çevremizde sürekli tanıklık ettiğimiz, gazeteler-
de okuduğumuz, televizyonda seyrettiğimiz, “yaşanmışlıklar”dan seçer. Anlattığı 
olaylar, insanlar, gündeme, güncele sıkı sıkıya bağlıdır.

Kaya, ilk iki kitabındaki duyarlıkları bu kitabında da sürdürür. Yoksullar, dış-
lanmışlar, ezilenler onun öyküsünün kahramanları olurlar. Aktüel, siyasal olayları 
öyküsüne taşır. Grizu patlaması sonrası ölen insanlar, iş kazasında ölen inşaat iş-
çisi, savaş mağdurları, faili meçhul cinayetler onun diğer gündeme getirdiği tema-
lar olur.

Esra Demirci / Kıyı / Hece Yayınları

Uzun süredir öykülerini dergilerde izlediğimiz Esra Demirci’nin ilk öykü kitabı 
Kıyı, Hece Yayınları arasından çıktı. Esra Demirci, öykülerinde, incelikli insan-
ların kırılgan dünyasına eğilirken hayatı anlamlandırma çabaları, yalnızlık ve acı 
ana temaları olur. İnsanlar arasındaki iletişimsizliği, yabancılaşmayı öne çıkarıp 
bu kopuşun perde arkasını tartışır. Bütün bunları öykülerken de çağrışımlarından 
beslenen, daha çok sessiz, içe, derine doğru genişleyen bir anlatımı tercih eder. 
Öyküler, küçücük olaylar etrafında başlar; bilinçaltı, zihinsel göndermelerle halka 
halka genişler, derinleşir. Buralarda anlam daha çok, küçük ayrıntılara gömülür-
ken, yüzeyde, anlatılan olayda fazlaca bir hareketlilik olmaz. Her şey olup bitmiş, 
olup bitmiş olan şeylerin görüntüsü, izlenimleri ve kararı öyküleme ânına yansı-
maktadır. Bu anlamda onun öykülerinde ucu açık sonlar, parçalılık, tamamlanma-
mışlık bir biçimsel tercih olarak ortaya çıkar.

Atmosfer yaratmada, sahne kurmada, karakter çizmede başarılıdır. Anlatımda 
yapaylığa düşmeyen, satır satır, özenle örülen bir yapı inşa eder. Öyküleri sıcak, 
içten, inandırıcıdır. Olağanüstü olaylara başvurmadan, sıradan durumların insan-
lardaki izlerine eğilir. İç konuşmayı kullanışlı bir anlatım imkânı olarak değerlen-
dirir. Anlatıcı hikâyeyi anlatırken, her olayı, her hareketi, her söylenen sözü, içinin 
derinliklerinde, bilincinde enine boyuna tartışır. Bu tutum da onun daha rafine 
daha sahici ve daha etkili bir anlatımı yakalaması sonucunu doğurur. En sarsıcı 
dramatik insani durumlarda bile yalın, sakin, serinkanlı anlatımını korur. Acıklı, 
dokunaklı hayat hikâyelerini ironinin gücünden yararlanarak hafifletip, yumuşatır.

Esra Demirci, Kıyı’da naif, küçücük enstantanelerle bütün bir hayatı kuşata-
cak sahneler kuruyor ve oradan bir fotoğraf aktarıyor. Sessiz, gürültüsüz içe işle-
yen sahnelerle okuru yeni bir dünyaya çağırıyor. Bu sahneler elbette daha sonraki 
öykülerde gelişecek, zenginleşecek, çoğalacak. Bu nedenle ısrarlı olması hâlinde 
Esra Demirci kalıcı bir öykücü olacak.

Arda Arel / İp Cambazı Değil Silahşor / Dedalus Yayınları

Arda Arel’in öykülerini açıklayacak anahtar kelimeleri şöyle sıralamak mümkün-
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dür: Kurmaca, rüya, Oğuz Atay, Borges, metinler arasılık… Onun öykülerinin bü-
yük çoğunluğu, üstkurmaca özellikleri taşır. Kurgu içinde kurgu, okuru öykünün 
yazılış sürecine ortak etme, başka metinleri öykülere dayanak yapma (metinler 
arasılık) anlayışı öykülerde baskın yaklaşımlardır. Öykülerde postmodern yakla-
şımlar baskındır. Metinlerde anlatıcı sürekli devrededir. Bakış açısı değişir, başka 
bir anlatı, metnin sorunsalı olur. Geleneksel anlatıcı, tanrısal bakış kaybolmuştur. 
Metin âdeta okurla birlikte kurgulanır. Yazar, okuduğu metnin bir kurmaca oldu-
ğunu sürekli okura hatırlatır ve yazma sürecini metninin temel sorunsalı yapar. 
Tüm öykülerinde “kurmaca” olayını tartışan yazarın bu deneysel örneklerini de 
yeni anlatım olanaklarını zorlama çabası olarak nitelemek gerekir. Çünkü o öykü-
lerinin tümünü, yazı, yazmak ve edebiyat temaları üzerine oturtur.

Arel’in öykülerinin açıklayıcı kelimelerinden biri rüya öykülerdir. Rüya kav-
ramı genellikle Borges ile ilişkilendirir. Bilindiği gibi Borges’in öykülerinde rüya 
düşüncesi geniş yer tutar. Pek çok öyküsü rüya dilinin fantastikle bütünleşen at-
mosferinde yer alır. Öykü kişileri için, rüya bir yol gösterici, bir rehberdir. Borges, 
kimi metinlerinde neredeyse olduğu gibi rüyalarını yazdığını belirtir. Sadece inan-
dırıcı hâle getirmek için birkaç ayrıntıyı değiştirmiştir.

Borges, Canetti, Calvino, Kurt Vonnegut, Oğuz Atay esintileri ve metinler arası 
göndermeler öykülerde yer bulur. “İp Cambazı Değil Silahşor”da, Oğuz Atay’ın 
“Demiryolu Hikâyecileri - Bir Rüya”yı yeni bir öyküye dönüştürür. “Düşgörü”, tü-
müyle Borges’e yaslanan bir düş öyküsüdür. Bunun yanında “Ekim - Krakow’a 
Yolculuk”, “Leoparlar Gece Avlanır” diğer rüya öykülerdir.

Ertuğrul Emin Akgün / Hepimizden Korkuyorum / Dedalus Yayınları

Dövüş Kulübü’nün kahramanı Marla’dan, Oğuz Atay’ın kahramanlarına, öykücü 
arkadaşları Arda Arel’den Aykut Ertuğrul’a sonra filmlere, romanlara, Marmaray’a, 
oradan A’mâk-ı Hayâl’e uzanıp bir modern hayat dili, film dili, zaman zaman da 
deneysel bir üst dil ile öykülerini oluşturan Ertuğrul Emin Akgün, arayış içerisin-
de olan, deneyci, yenilikçi bir tutum sergiler. Öykülerinde özellikle postmodern 
edebiyatçılarda gördüğümüz düş ve gerçeğin iç içe geçişi, oyunsuluk, gizem, ironi, 
öykünün yazılma serüveninin hikâye edilmesi yaklaşımları baskındır.

Öyküler, postmodern metinlerde gördüğümüz zamanlar arası yolculuk, ger-
çeğe duyulan kuşku ve metinler arasılık, oyun gibi öğelerle var olur. Bolca metin 
aktarımları, isimler, romanlara göndermelerle bilinç, bilinçaltı iç içe geçmiştir. 
Edebiyatın “oyun” yanı öne çıkarken anlatma sorunları hep öyküsünün merke-
zindedir.

Naime Erkovan / Ay ve Güneş Kumpanyası / Şule Yayınları

Naima Erkovan, Doğu’nun ve Batı’nın mitik karakterlerini karşı karşıya getirir, 
mekânlarını değiştirir. Masalların fantastik dünyasından, geleneksel anlatılardan 
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ve kahramanlardan gündeş verimler devşirir. Robin Hood, Noel Baba, Sinbat ve 
Leyla hikâyelerde yer bulur. Kurmacanın gücüyle Doğu’yla Batı efsaneleri birbi-
rine karışır: “Ruhbanlar tir tir titrerken ve Dede Korkut ellerini huşuyla yüzüne 
sürerken Vatikan’ın kubbesinden büyük bir taş düştü mihrabın önüne. O günden 
sonra savaşların rüzgârı yön değiştirdi. Türk boyu, yeniden ayaklandı.” Tüm öykü-
lerinden fantastik ile ironin çarpıcı etkisini öyküsüne taşır: “Eğitimli maymunlar, 
karaltının bir halı ve tehlikesiz olduğunu bildirdiler merkeze. Emir geldi: İndirin 
o uçan halıyı…”

Osman Cihangir / Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz / 

İz Yayıncılık

Osman Cihangir, Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz’de, özellikle kur-
guyla oynayan, parçalı, göndermeli, çağrışımı bol bir öykü anlayışını benimser. 
Gündelik hayat, sinema, ironik durumlar, fantastik, gerçeküstü yaklaşımlar öykü-
lerde baskındır.

Kitabın ilk öyküsü “Hasar Sözlüğü” oldukça parlak, zekâ ürünü kurguyla oluş-
turulur. Bir araba alma olayı, sözcüklerin peşinden gidilerek bir hayat yorumu olur 
ve hikâye edilir. “Para(doks)” ise sadece kayıtlardan yola çıkılarak para tutkusu-
nu anlatır. Kitaba da adını veren “Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz”de de 
öykü yazma serüveni aktarılırken bizzat öykünün kendisi yazılır. Araya Japonca 
kelimeler konur: “Araya Japonca kelimeler koyarız güzellik olur.”

Kitabın diğer öykülerinde, lego adamları, ejderhaya dönüşen insanları, ge-
leceği gören insanları öyküleştirir. Osman Cihangir, Aykut Ertuğrul, Arda Arel, 
Ertuğrul Emin Akgün üçlüsüne eklenen yeni, parlak bir isim olur.

Suzan Bilgen Özgün / Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız / 

Dedalus Yayınları

Suzan Bilgen Özgün, Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız’da, kaybolmuşluk, unutul-
muşluk izleği etrafında öykülerini kurar. Görülmeyen, yok sayılan, geçmişin ya-
ralarıyla günübirlik işlerle ortalıkta dolaşan kahramanlar, sürekli kaybolurlar, 
dışarıda, içlerinde yiterler.

Bu kahramanlar yaşanan hayata bir türlü sokulamazlar, içlerinin derinliklerin-
de olup bitenleri ise kimse anlayamaz. Dışarıdakiler de onu fark edemez. İnsanlar 
arasındaki iletişimsizlik, sevgisizlik, vefasızlık ilişkiyi de hayatı da çekilmez kılar. 
Bu nedenle, anlayışsız, acımasız dünyada herkes yalnızdır, evli kadınlar, yetiştir-
me yurdundaki çocuklar, sevgililer herkes… Durmaksızın düşerler ya da şaşkın 
şaşkın dışında durdukları dünyayı seyrederler.

Suzan Bilgen Özgün öykülerinde büyük olaylardan çok, küçük enstantanelere, 
fotoğraflara yoğunlaşır. Buradan hayatı yorumlayan sonuçlar çıkarır, yenik hayata 
örnekler verir. Dili özenli kullanırken, dramatik örgüde başarılıdır.
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Nilüfer Altunkaya / Sevgili Yalnızlık / Alakarga Yayınları

Nilüfer Altunkaya Sevgili Yalnızlık’ta, sembollerle, metaforlarla, çağrışımlar-
la çocukların gözünden umutlar ve hayatın gerçeklerini hikâye eder. Şiirsel dil, 
etkili anlatım ve kuşatıcı atmosferle yılın en iyi kitaplarından birine imza atar. 
Altunkaya, duygu yoğun bir anlatım tercih etmesine karşın melodramın tuzağına 
düşmez. Acı, yalnızlık, hüzün estetik bir dille aktarılır.

Örgü, tren, yıldız gibi tüm metinlere yayılan metaforlarla oluşturulan öykü-
ler kitapta bir bütünlük oluşturur. Şiirsel dil ise coşkulu bir anlatımı doğurur. 
Özellikle “Avlu” öyküsü, iyi bir öykünün bütün özelliklerini yansıtır.

Ayşe Akaltun / Hüzünlü Kadınları Seviniz / NotaBene Yayınları

Ayşe Akaltun Hüzünlü Kadınları Seviniz’de, dışarıya, kıyıya vurmuş hüzünlü ka-
dınların hüzünlerinin nedenlerine bakıp, dünyalarını, duygularını hikâye eder. 
Onun kahramanları hep yenik, dışarıda ve hayata tutunamamıştır. Bu kadınlar 
bir şekilde sömürülmekte ya da olumsuz toplumsal koşullar nedeniyle birey ola-
mamıştır. Özellikle kahramanların hayat kadınlarından seçilmesi, az bilinen bir 
dünyaya kadın bakışı kitabı önemli kılar.

Akaltun, özenli, derinlikli, coşkulu bir dille lirizmin imkânlarından yararlana-
rak ritmik bir biçim tutturur.

Ayşegül Kocabıçak / Dilsiz Annelerin Sessiz Çocukları / 

Nota Bene Yayınları

Ayşegül Kocabıçak, Dilsiz Annelerin Sessiz Çocukları’nda, hayat karmaşasında, 
bozuk düzende bir şekilde hayata tutunamamış, dışarıda kalmış, yenik insanların 
dünyasına eğilir. İlk bölüm “Sessiz Çocuklar”da, mutsuz, yalnız çocukların acıları-
nı örnekler. “Olmaz mı”da, maden faciasında ölen babasının acısını yaşayan çocuk 
anlatılır. “Köpük”te, bir çocuğun safiyeti üzerinden duygularını aktarır. “Erik”te, 
yine küçük bir çocuğun ağzından evden kaçan kızlar, mutsuz anneler gündeme 
getirilir. “Boşver”de, aile içindeki mutsuz çocuklar örneklenir. İkinci bölüm “Dilsiz 
Anneler”de annelere eğilir. Hapishanedeki çocuklarının, koca evinde dayak yiyen 
kızlarının, mutsuz, yenik çocuklarının acısını yaşayan annelerin dünyalarına bakı-
lır. Dedikodu yüzünden anneler intihar eder.

Kitap bir anlamda tematik bir bütünlük içindedir. Böylece okur öykülerden 
kopmadan bir bütünlük içinde kitabı okur. Öykülere genel olarak bakıldığında 
Kocabıçak’ın olgun, tamam diyebileceğimiz öykülere epey yaklaştığını, ısrarlı ol-
ması hâlinde öyküde kalıcı olacağını söyleyebiliriz.

Ebru Askan / Beni Kim Sevsin?/ Ayizi Kitap Yayınları

Ebru Askan Beni Kim Sevsin?’de kadınlık hâllerine bakar. Kadın olmanın güçlü-
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ğünden, sevgi yoksunluğundan ve erkeklerin yanlış kadın algısından yola çıkarak 
cinsellik ve sevgi karşılaştırması yapar.

Çok sesli bir hayattan seslenir, daha doğrusu hayatın tüm seslerini dışarı verir. 
İçinden konuşanları, dışından konuşulanları, pak fazla düzenleme, seçme yap-
maz; ama ortaya asıl vurgulamak istediği şey yine ne bir şekilde netleşir.

Ebru Askan “Ateş” öyküsünde, üniversitelerdeki başörtüsü yasağının yarattığı 
bireysel dramları ve okul yönetiminin gülünç direncini en iyi anlatan öykücüler-
den biri olur. Sömürmeden, slogana kaçmadan bir insanlık durumu olarak olduk-
ça etkili konusunu işler.

Murat Özyaşar / Sarı Kahkaha / Doğan Kitap Yayınları

Murat Özyaşar Sarı Kahkaha’da bu ülkede Kürt olmanın zorluklarını, ülkede 
Kürtlere yapılan baskıları, otoriter devlet yapısını eleştirir. Eylem, biber gazı, kan-
dil, gerilla kelimeleri ve çağrışımları etrafında bir öykü evreni kurar. Devrimci 
mesaj ulusal Kürt hareketi üzerinden verir. Murat Özayaşar’ın göndermeleri bile 
savaş atmosferindendir: “Ağzında mermi gibi sözler”, “gerilla taktiği vurkaç”, “tü-
feğin saçması gibi dağıldı insanlar”… Dağdaki mücadele övülürken, devletin şehre 
yaptığı baskı eleştirilir: “Derken bir dağın kandilini söndürmeye çalışan uçakların 
gürültüsü, fır fır tepemizde döndü askeri helikopterler. Nişan alınmış taşlarla deliş 
deşik olmuş bir panzer ezdi geçti asfaltı.”

Kitapta ikinci kanaldan akan öykülerde de ise daha çok evrensel insani dram-
lar, insan yalnızlıkları gündeme getirilir. Özyaşar bu öykülerde daha başarılıdır.

2015 Öykü Ödülleri

Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü: Handan Acar Yıldız / İnatçı Leke

Necip Fazıl Ödülü (Öykü): Sibel Eraslan 

Ömer Seyfettin Öykü Ödülü / Necip Tosun / Ansızın Hayat 

Yunus Nadi Öykü Ödülü: Gaye Boralıoğlu / Mübarek Kadınlar 

Sait Faik Hikâye Armağanı: Bora Abdo / Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü 

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü (öykü): B.Nihan Eren / Kör Pencerede Uyuyan? 

Necati Cumali Öykü Ödülü: Ercan Y. Yılmaz / On-Üç Sıfır Sıfır

Yaşar Nabi Öykü Ödülü: Arzu Uçar / Dış Kapının Mandalı 

Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği Öykü Ödülü: Aliye Zorlu Mit / Eeee 

Haldun Taner Öykü Ödülü: Hande Gündüz / Uzun Irmak Boyunca

Selçuk Baran Öykü Ödülü: İsahag Uygar Eskiciyan / Metropol Ninnisi

Orhan Kemal Öykü Ödülü: Halil Genç / Kızıma Bir Yağmur Bulmalıyım

Eskader Hikâye Ödülü: Naime Erkovan / Ay ve Güneş Kumpanyası
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2015 Yılı Öykü Kitapları

1. Rasim Özdenören / Uyumsuzlar / İz Yayıncılık

2. Mustafa Kutlu / Tirende Bir Keman / Dergâh Yayınları

3. Mustafa Kutlu / Hesap Günü / Dergâh Yayınları

4. Cemil Kavukçu / O Vakıt Son Mimoza / Can Yayınları

5. Ethem Baran / Zira / İletişim Yayınları

6. Behçet Çelik / Kaldığımız Yer / Can Yayınları

7. Mihriban İnan Karatepe / Herşey Çok Güzel / Hece Yayınları 

8. Sezer Ateş Ayvaz / Küllenmiş Bir Kuşu Yakalamak / Aylak Adam

9. Ahmet Büke / İnsan Kendine de İyi Gelir / On8 Yayınları

10. Aykut Ertuğrul / İki Dünyanın Ustası/ Dedalus Yayınları

11. Handan Acar Yıldız / İnatçı Leke / Hece Yayınları

12. Hasibe Çerko / Leyla / Büyüyen Ay Yayınları

13. Bahtiyar Aslan / Cennetin Son Saatleri / Ötüken Yayınları

14. Selvigül Kandoğmuş Şahin / Kırık Zamanlar / Okur Kitaplığı Yayınları

15. Esra Demirci / Kıyı / Hece Yayınları

16. Ertuğrul Emin Akgün / Hepimizden Korkuyorum / Dedalus Yayınları

17. Ercan Köksal / Bildiğin Hayat / Okur Kitaplığı Yayınları

18. Kadire Bozkurt / Küçük Dertler / Alakarga Yayınları 

19. Hatice Tekin / Şehirler Arası / Şule Yayınları

20. Alper Beşe / Gecikmeli / Alakarga Yayınları

21. Ömür İklim Demir / Muhtelif Evhamlar Kitabı / Yapı Kredi Yayınları

22. Onur Çalı / Huma Kuşları / Alakarga Yayınları

23. Erendiz Atasü / Kızıl Kale / Can Yayınları

24. Karin Karakaşlı / Yetersiz Bakiye / Can Yayınları

25. İçimdeki Uzak / Okan Alay / Hel Yayınları

26. Murat Başekim / Demir Dövme Öyküleri / İletişim Yayınları

27. Onur Caymaz / Herkes Yalnız / Kırmızı Kedi Yayınları

28. B. Nihan Eren / Kör Pencerede Uyuyan / Yapı Kredi Yayınları

29. Umut Y. Karaoğlu / Uyku Odası / Bence Kitap Yayınları

30. Arda Arel / İp Cambazı Değil Silahşor / Dedalus Yayınları

31. Şenay Eroğlu Aksoy / Gece Çığırtkanlar / Yapı Kredi Yayınları

32. Murat Saat / Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın?/ Dedalus Yayınları

33. Nermin Tenekeci / İnsan Hatırlar / Büyüyenay Yayınları



174 / HİkÂYE

34. Recep Seyhan / Azazil’in Kapısında / Bilge Kültür Sanat Yayınları

35. Suzan Bilgen Özgün / Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız / Dedalus Yayınları

36. Kemal Gündüzalp / Aşkın Üç Gecesi / Kanguru Yayınları

37. Ebru Askan / Beni Kim Sevsin ?/ Ayizi Kitap

38. Nilüfer Altunkaya / Sevgili Yalnızlık / Alakarga Yayınları

39. Mehtap Altan / İmgenâr Sokağı / Profil Yayınları

40. İnan Çetin / Kureyş’in Kurtları / Yapı Kredi Yayınları

41. Türker Ayyıldız / Şikeste / Yapı Kredi Yayınları

42. Kerem Işık / Iskalı Karnaval / Yapı Kredi Yayınları

43. Osman Alagöz / Bir Rüyaya Uyanmak / Kaynak Yayınları

44. Murat Özyaşar / Sarı Kahkaha / Doğan Kitap

45. Bekir Tuncer Salihoğlu / Bizim Kral / Reçete Yayınları

46. İsahag Uygar Eskiciyan / Metropol Ninnisi / Alakarga Yayınları

47. Yalçın Tosun / Bir Nedene Sunuldum / Yapı Kredi Yayınları

48. Deniz Tarsus / İt Gözü / Can Yayınları

49. Fergun Özelli / Sarhoş Kapı / Can Yayınları

50. Nilüfer Güngörmüş / Büyük A / Can Yayınları

51. Hakan Bıçakçı / Hikâyede Büyük Boşluklar Var / İletişim Yayınları

52. Deniz Arslan / Rehavet Havası / İletişim Yayınları 

53. Arzu Uçar / Dış Kapının Mandalı / Varlık Yayınları

54. Sadık Yalsızuçanlar / Terk / Şule Yayınları 

55. Pınar Öğünç / Aksi Gibi / İletişim Yayınları

56. Ayşe Akaltun / Hüzünlü Kadınları Seviniz / NotaBene Yayınları

57. Nedim Gürsel / Tehlikeli Sevişmeler / Doğan Kitap

58. Naime Erkovan / Ay ve Güneş Kumpanyası / Şule Yayınları 

59. Emine Batar / Düğün Daveti / Şule Yayınları

60. Mehmet Babalıoğlu / Bazen Çok / Şule Yayınları

61. İlknur Demirci / Birkaç Tuhaf Gün / Şule Yayınları

62. Arzu Kadumi / Çal İhtiyar / Şule Yayınları

63. Fatma Akdağ / Uslu Yara / Şule Yayınları

64. Gülçin Durman / İnşallah / İz Yayıncılık

65. Cihan Aktaş / Kızım Olsan Bilirdin / İz Yayıncılık

66. Tuncer Erdem / Güzel Eşya Alelade Dünya / Yapı Kredi Yayınları

67. Gündüz Vassaf / Boğaziçi’nde Balık / Yapı Kredi Yayınları

68. Ayşegül Kocabıçak / Dilsiz Annelerin Sessiz Çocukları / NotaBene Yayınları
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69. Nurten Çakır / Suzan’ın Yürüyüşü / Kanguru Yayınları 

70. Elif Yonat Toğay / Herkes Gibi Herkes Kadar / Bence Kitap 

71. Fulya Bayraktar / Yuh / NoteBene Yayınları

72. Ferit Edgü / Giden Bir Kedinin Ardından / Notos Kitap

73. Nesime Özturan Açılmış / Böcek / Sıcak Nal

74. Şeref Yılmaz / Erguvan Hasreti / Ferfir Yayınları

75. C. Hakkı Sariç / Toz Kadınları / NotaBene Yayınları

76. Özlem Kiper / Acır mı Mösyö Messier / NotaBene Yayınları

77. Tunç Kurt / Bay Prada Nasıl Öldürüldü / NotaBene Yayınları

78. Tekgül Arı / Aşk Susmadan Git / NotaBene Yayınları

79. Neslihan Önderoğlu / Filler ve Balıklar / Notos Yayınları

80. Akif Hasan Kaya / Uzun ve Lacivert Günler / İz Yayıncılık

81. Osman Cihangir / Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz / İz Yayıncılık 

82. Mehmet Erte / Arzuda Bir Sapma / Yapı Kredi Yayınları

83. Köksal Alver / Bahane / İz Yayıncılık

84. Halime Toros / Garip Hikâyeler Kitabı / Hece Yayınları

85. Osman Koca / Gönül Bağı / Beyan Yayınları

86. Özgür Çakır / Yükşehir / Sel Yayıncılık

87. Leyla Karaca, Kalbimin Müziği / Palto Yayınevi

88. Işıl Özgentürk / Kedilerin, Martıların ve Delilerin Zamanı / Kırmızı Kedi 
Yayınevi

89. Sibel Öz / Yokuş Yukarı İstanbul / NotaBene Yayınları

90. Cemil Kavukçu / O Vakıt Son Mimoza / Can Yayınları

91. Faruk Ulay / Ağıtlar / Notos Kitap

92. Mehmet Hakkı Yazıcı / Yaşam Annemin Hatırladıklarıysa / NotaBene 
Yayınları

93. Süreyya Evren / Bir Kaplumbağanın Bir Sincabın Boynunu Isırması / Varlık 
Yayınları

94. Gökçe İspi Turan / Güve Yeniği / Yitik Ülke Yayınları

95. Billur Şentürk / Mirnanın Elleri / Alakarga Yayınları

96. Melike Belkıs Aydın / Pembe Kızıl / NotaBene Yayınları

97. İsmail Isparta / Sonrası / İz Yayıncılık
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2015’TE ROMAN
Funda Özsoy Erdoğan & Duygu Aksoy

2015’te de daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk edebiyat dünyasına pek çok yeni 
roman katıldı. Bu romanlardan yirmi tanesini burada sizlerle paylaşarak, Türk 
romanının geçtiğimiz yıla ait bir panoramasını çizerken, roman okurunun 2015’te 
yayımlanan romanlar üzerine bir fikir edinmelerini sağlamaya çalışacağız. Ancak 
ondan önce şunun altını çizmek gerekir ki Türk romanı 2015 yılına büyük bir usta-
sını kaybederek başladı; 28 Şubat 2015 tarihinde Türk romanının güçlü kalemle-
rinden Yaşar Kemal hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden Yaşar Kemal’in bugün 
kırk ayrı dilde okunan ve ilk defa Cumhuriyet gazetesinde 1953-1954 yıllarında 
tefrika hâlinde yayımlanan İnce Memed romanı; epik anlatımı modern romana 
katık yaparak oluşturduğu tekniği ile Türk romanının kilometre taşlarından biri 
kabul edilir. İnce Memed romanı, daha sonraki yıllarda bir nehir romana dönüş-
müş ve yıllar içinde Yaşar Kemal, İnce Memed’in üç romanını daha yazmıştır. 
Dileğim o ki bu büyük yazarın siyasi kimliği, yetmiş yıla yayılan yazı macerasından 
sonra, onun çok güçlü olan edebiyatçı kimliğinin önüne geçmesin. Sanırım ken-
disi de ölümünden yıllar sonra, Türkçeye güçlü romanlar kazandırmış bir büyük 
yazar olarak anılmak isterdi en çok. Hep denir ya “Mürekkebin akmadığı yerde 
kan akar” diye. Yaşar Kemal, elliyi aşkın, pek çok dile çevrilmiş eserlerinde akıttığı 
mürekkeple, dilerim sağımızın solumuzun, önümüzün arkamızın kana bulandığı 
bu dünyada, daha fazla kan akmasını önleyebilecek bir pusula olabilsin. Onunla 
Türk edebiyatında bir dönem kapandı. Destansı bir anlatıma, türkülerden aldığı 
ilhamla masalları, halk hikâyelerini sığdırabilmiş, lirik ile epik anlatıyı bir potada 
eriterek modernize edebilmiş bir romancıydı o. Coşkun akan bir sel gibi okuru-
nu alıp götüren, ta Toroslara, Çukurova’ya sürükleyen o anlatıma kaç yıllar boyu 
kendimizi kaptırıp gittik. Beş yaşında babasının ölümüne tanık olmuş, yüreğinde 
travmalar biriktirmiş, korkular büyütmüş, başkaldırılar çoğaltmış ve bütün bun-
lardan İnce Memed gibi “soylu bir eşkıya” doğurmuş olan bu yazar, Türk romanı 
ve dünya edebiyatı adına bir kayıptır. Zira Yaşar Kemal’i siyasetin, ideolojilerin 
dar kalıplarından sıyırdığınızda ortaya dünya çapında, ozan bir yazar çıkar. Her 
insanın dünyası, dilinin sınırlarıyla sınırlıdır. Yaşar Kemal, romanlarında yer ver-
diği, yüzyılları içinde barındıran halk hikâyeleri, türküler, efsaneler, destanlar ile 
dilinin sınırlarını öylesine genişletmiştir ki içine bütün bir dünyayı sığdırabilmiş-
tir, diyebiliriz.

Yaşar Kemal’in ardından yine Türk romanının bir başka güçlü kalemi Tarık 
Dursun K. da hayatını yitirdi, 11 Ağustos’ta. Denizin Kanı, İnsan Kurdu, Alçaktan 
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Uçan Güvercin, Kurşun Ata Ata Biter ve daha pek çok romana imza atmış olan 
Tarık Dursun K.’nın eserleri, onun yerelden yola çıkarak evrensel insanlık halle-
rine yaptığı göndermeler sayesinde, 1950’li yıllarda da, 2000’lerde de aynı ilgiyle 
okumaya devam etmiştir. Üstelik popüler olana hiç yüz vermemiş, her zaman bi-
rinci davası insanlık hallerine ayna tutmak olmuş olan Tarık Dursun K. bunu tadı 
damağınızda kalacak, destansı bir anlatıyla, berrak bir dille, insanı en başından 
içine çeken bir atmosfer yaratarak eserlerinde, fazla söze gerek duymadan, sözcük 
tasarrufu yaparak gerçekleştirmiştir. Bu iki büyük romancı da, ilerlemiş yaşlarına 
rağmen hâlâ üretmeye devam eden, hâlâ Türk romanına katkı sağlamaya devam 
eden yazarlar oldukları için, ölümleri Türk romanı adına bir kayıptır.

Ağustos ayında vefat eden bir başka yazarımız Oktay Akbal da özellikle 
Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak gibi romanlarıyla önemli ödüller almıştı.

Türk romanı adına güzel şeyler de gerçekleşti 2015 yılında. Mart ayında Kadir 
Has Üniversitesinde Edebiyatımız ve Polisiye konulu bir sempozyum gerçekleşti-
rildi. Moderatörlüğünü Doğan Hızlan’ın yaptığı, Oya Baydar’ın, Murat Gülsoy’un, 
Ahmet Ümit’in konuşmacı olarak katıldığı bu sempozyumda Türk edebiyatına ka-
zandırılmış polisiye romanlar üzerine ciddi tespitlerde bulunuldu. Ayrıca mayıs 
ayında İTÜ’de gerçekleştirilen Edebiyat ve Delilik üzerine sempozyumda da Türk 
romanında deliliğin işlenişi üzerine konuşuldu. Yine mayıs ayı içinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Uluslararası Tanpınar Edebiyat Festivali’nde Çanakkale roman-
ları ve gotik edebiyat üzerine önemli bilgiler verildi. Aralık ayının son haftasında 
ise Şehir Üniversitesinin düzenlediği Kadın Yazarlığın Tarihi sempozyumlarının 
dördüncüsü ilk kadın romancılarımızdan Fatma Aliye adına düzenlendi. Birçok 
üniversiteden yazar ve akademisyenin katıldığı sempozyum, bu yılın akademik 
anlamda en faydalı etkinliklerinden biri oldu. İki gün süren sempozyumda Fatma 
Aliye’nin hocası olan önemli romancılardan Ahmet Mithat Efendi ve ablası Emine 
Semiye Hanım da konuşuldu. Yine aralık ayında TYB, Türk romanına Huzur 
Sokağı ile damgasını vurmuş olan yazar Şule Yüksel Şenler’e bir vefa örneği göste-
rerek, Şule Yüksel Şenler Özel Programı düzenledi.

2015 yılında Semih Gümüş bir sürpriz yaptı; Başkaldırı ve Roman, Yazının 
Sarkacı Roman gibi kuramsal kitaplarıyla tanınan ve ciddi bir roman eleştirmeni 
olan Semih Gümüş, ilk romanı Belki Sonra Başka Şeyler De Konuşuruz ile okuru-
nun karşısına ilk defa bir kurmaca yazarı olarak çıktı.

2015 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl da yıllardır bu ödülü alması beklenen 
isimler olan .Haruki Murakami, Philip Roth ve Joyce Carol Oates gibi önemli ro-
man yazarlarına verilmedi. Daha ziyade aktivist kimliği ile tanınan ve belgesel ni-
telikli röportajlara imza atmış olan Belaruslu yazar Svetlana Alexieviç’e verildi.

Bu bilgilerden sonra şimdi gelin, 2015 yılında yayımlanmış olan yirmi roman 
üzerinden Türk romanına bir göz gezdirelim.
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Yazmak Üzerine Yazılmış Üstkurmaca Bir Roman: 

Baykuşlar Geceleyin Öter

Baykuşlar Geceleyin Öter, bir üçlemenin ilk kitabı. Metin Savaş’ın “İstanbul’da 
Karnaval Üçlemesi” alt başlığında yazmayı plânladığı üçlemenin ilk romanı olarak 
kurgulanmış bu roman, aslında yazmak üzerine yazılmış. Daha doğrusu bir roma-
nın yazılış romanı da diyebiliriz. O hâlde bir üstkurmaca metinle karşı karşıyayız. 
Romanın kurgusu içinde yer alan karamanlardan biri olan ve bir roman yazmaya 
çalışan Ayhan Işık, isim benzerliğinden dolayı ölmüş olan sinema artisti Ayhan 
Işık ile karıştırılmamak için romanlarını takma bir isimle yazar. Ancak hangi tak-
ma ismi kullandığı da söylenmez kitapta. Böylece bizim elimizdeki Baykuşlar 
Geceleyin Öter romanının yazarı Metin Savaş ile bu romanda yer alan Ayhan 
Işık’ın yazdığı roman iç içe geçerken, aynı zamanda yazar Metin Savaş da roman 
kahramanı olan ve kitapta bir roman yazmaya çalışan Ayhan Işık’la özdeşleşir. 
Zaten kendini sıradan bir yazar olarak tanımlayan Ayhan Işık, yazacağı romana ilk 
önce “Koridordaki Ayna” ismini vermişken, kitabın ilerleyen sayfalarında bundan 
vazgeçerek romanının ismini “Karanlık Bir Oyun” şeklinde değiştirir, Baykuşlar 
Geceleyin Öter romanını bitirdiğimizde ise Ayhan Işık’ın da biten romanının 
“Baykuşlar Geceleyin Öter” adıyla yayımlanmış olduğunu öğreniriz ki bu da öz-
deşliği daha da kuvvetlendiriyor.

Ayhan Işık’ın hem amacıdır bu romanı yazmak, hem de derdi. Öyle bir roman 
olmalıdır ki bu tasarladığı içinde hem kendi hikâyesini barındırmalıdır, hem de 
kendi hikâyesinden yola çıkarak bütün bir insanlığı. O hâlde deneyselden evren-
sele ulaşmalıdır yazar kişi. Gerçek âlemde yaşadıklarını kalemiyle kurguladığı 
sanal âleme yansıtmalı. Bir nevi ayna vazifesi görmeli yazarın kalemi. Hakikatin 
koridorundan sanala ulaşılan “Koridordaki Ayna”… Bu durumda Ayhan Işık, bu 
romanda, yazar Metin Savaş’ın olduğu kadar, popülerliğin değil de hakiki roman 
sanatının peşinde olan bütün yazarların sözcülüğünü yapar gibidir bir bakıma. 
Ayhan Işık, romanda âdeta yazar Metin Savaş’ın iç gözü gibidir. Aynadaki yan-
sıması… Öyle ya, roman, hayatın yansıması değil midir? İşte bunun için Suna 
Apartmanı’nın teras katındaki koridorun aynasında geceleri görülen, kırk iki yıl 
önce bu terastan düşerek on yedi yaşında ölen güzeller güzeli Suna da, o öldüğün-
de daha yedi yaşında olan ve bu ölüme tanık olan, Suna’ya hâlâ âşık Ayhan Işık da, 
bu teras katın yeni sakini sosyoloji asistanı Tatar Adnan da, hepsi de ve romandaki 
diğer kahramanlar dahi gerçek hayattan romana yansıyan, yansıtılan insanlardır.

Ötüken Neşriyat’tan çıkan 517 sayfalık kitap, iki fasıldan oluşuyor. Her iki fa-
sılda beşer bölüm yer alıyor. Romanın 240 sayfasını -neredeyse yarısını- kapsayan 
birinci fasılda roman çok ağır ilerler. Zaman ve kurgu bu fasılda iyice esnetilmiş, 
romanda merak duygusu uyandıran gerilim ve aksiyon ihmal edilmiş gibi. Ancak 
bunun yazarın bile isteye bir tercihi olduğunu birinci faslın sonundaki “Birinci 
Fasıla Ek” alt başlığındaki açıklamadan anlıyoruz. Aslında Ayhan Işık’ın yazdı-
ğı “Karanlık Bir Oyun” romanıyla, bizim okuduğumuz Baykuşlar Geceleyin Öter 
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romanının âdeta birbirinin zahiri ve batını olarak - aynadaki yansıması deyin is-
ter- çok zekice kurgulandığını ve iç içe geçirilerek at başı ilerlediğini hayretle fark 
ederiz.

Birinci fasıl, bir üniversitede sosyoloji asistanı olarak işe başlayacak olan 24 
yaşındaki Balıkesirli Tatar Adnan’ın İstanbul’un bir semtinde, Şebboy Sokak’ta 
bir ev tutması ile başlar. Beş katlı Suna Apartmanı’nın teras katını kiralayan Tatar 
Adnan, bu romanın ve hatta romanın içindeki yazar Ayhan Işık’ın yazdığı romanın 
merkez karakteridir. Birinci fasıl, Tatar Adnan’ın birinci tekil anlatımı ile ilerli-
yor zaten. İkinci fasılda anlatım, üçüncü tekil kişi üzerinden olsa da yine yansı-
tıcı göz olarak Tatar Adnan kullanılır. Okur olarak bizler, ister istemez her şeyi 
Tatar Adnan’ın gözüyle görürüz. Onun Şebboy Sokak’ta tanıştığı ve iki ay sonra 
sözlendiği Füsun’un güzelliğini, Füsun’un peşini bırakmayan, onu sözle taciz eden 
tek gözlü adamın kötülüğünü, sokaktaki diğer apartmanlardan birinin giriş katın-
da oturan yazar Ayhan Işık’ın yazdığı romanın içeriğini, geceleri Tatar Adnan’ın 
oturduğu teras katın koridorundaki aynada görünen Suna’nın hayaletinin okura 
anlatmaya çalıştığını, hepsini Tatar Adnan’ın okura yansıttığı kadarıyla öğrenir; 
muhayyilemiz, onun muhayyilesiyle sınırlanır.

Birinci fasıl bittiğinde -roman yarılandığında bir başka ifadeyle- elimizde fazla 
bir şey yoktur. Suna’nın beşinci kattaki teras kattan düşmesi intihar mıdır, cina-
yet mi, belli değildir; Füsun ile Tatar Adnan birbirine âşık olmuş ve sözlenmiştir; 
Ayhan Işık deneysel bir roman yazmayı kafasına koymuş, bunun için tek gözlü 
adamı öldürmeyi, böylece kendine hem bir yazar, hem de katil olarak, hem içer-
den, hem dışarıdan bakmayı plânlamaktadır.

İkinci fasılda, Tatar Adnan’ın “Birinci Fasıla Ek” bölümünde yaptığı eleştiride 
söylediği üzere romanda eksik olan gerilim ve aksiyon özelliklerinin romana da-
hil edildiğini, birinci fasılda iyice esnetilen zaman ve kurgunun yazar tarafından 
çabuk toparladığını görürüz. Bir cinayet işlenir, bu cinayetin ardındaki gerçekler 
aydınlatılır, Suna’nın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanır, bu esnada, romana 
yeni gerilimler ilave edilir. Böylece romanın ilk faslındaki monotonluk kırılarak, 
saf veya düşünceli olsun, okuyucunun hiçbir zaman hayır diyemeyeceği aksiyon ve 
gerilim fazlasıyla romana dahil olur.

Romanın en başında absürdün ayak seslerini hissetsek de asıl sayfalar iler-
ledikçe ironinin ve absürdün de derecesinin arttığını görürüz. Böylece romanın 
içine aynadan görülen Suna’nın hayaletinden, Üsküdar’daki Dehşet Palas AVM’ye 
dadanan cine kadar pek çok şeyi yerleştirebilmiş yazar. Bütün bu absürdü roma-
na hâkim kılarken, bu vesile ile okura, hiçbir şekilde öğretmenliğe soyunmadan, 
toplumdaki dejenereliği göstermeye çalışmış. AVM’lerin tüketim çılgınlığını tetik-
leyişinden tutun da nihilizmin, egonun tuzaklarına yakalanan, “insan” olmak ile 
“beşer” olmanın arasında sıkışıp kalan varlığın yeryüzü macerasına tanıklık etme-
ye davet eder bizi. Öyle ki bu çıkmazı fark eden birtakım insanların da kendilerinin 
“seçilmiş” olduğunu zannederek “üstüninsan” olmaya soyunuşundaki absürdü de 
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göstererek, günümüzdeki özellikle sivil toplum örgütlerinin karşılığı gibi çalışan 
cemaatleri de eleştiriyor gibidir yazar. Uluslararası güç odaklarının döndürdüğü 
sistemin çarkları arasında iradesini kaybeden, egosunun tutsağı olan insanın acık-
lı hâlini gösterir. Ama sadece gösterir. Çünkü “roman metni, topluma ve bireye 
tutulan bir aynadır… Aynaya bakın ve aynanın parlak yüzeyinde kendinizi görün!” 
(s. 516)

Roman boyunca yazar, Nietzsche’den Dostoyevski’ye, Bergson’a, Kafka’ya, 
Goethe’ye ve hatta Kur’an-ı Kerim’e kadar pek çok göndermeler de yaparak roma-
nın aslında bir oyun olduğunu, Baykuşlar Geceleyin Öter romanının da oyun için-
de oyun olduğunu özellikle okura hatırlatarak, gerçeklik ile yanılsama arasındaki 
bocalayışı, bu ikisi arasındaki çizginin ne kadar da hassas olduğunu hissettirmeye 
çalışır.

Her ne kadar absürt bir roman olsa da Baykuşlar Geceleyin Öter romanı, 
Metin Savaş -ve elbette romanın içindeki kurgu yazar Ayhan Işık- bilgiçlik tasla-
madan ve gerçeklik duygusunu bulandırsa bile kaybettirmeden, egonun tuzakları 
karşısında insanı uyarmayı da ihmal etmiyor. Üstelik Metin Savaş’ın güçlü kalemi, 
diyaloglara yaslanan pek çok romanda gördüğümüz o televizyon ağzına hiç yüz 
vermeden, son derece doğal konuşmaları romanına yerleştirerek bize kurgu usta-
lığının yanında bir söyleyiş şöleni de sunuyor.

Roman bitmiyor aslında. “İstanbul’da Karnaval Üçlemesi”nin ilk kitabı olarak 
bitmiş olsa da, üçlemenin ne şekilde süreceğinin ipuçlarını vermesi açısından, tıp-
kı hayatın akışkanlığına bezer bir anlatıyla devam ediyor roman. Bekleyip görece-
ğiz…

Bir Göç Romanı: Babamın Ardından

Müge İplikçi son romanında göç ve savaşın insanda bıraktığı izleri, bir çocuğun 
masumiyete bulanmış dilinden anlatıyor. Bu toprakların çok yakından tanıdığı 
göç duygusunu, unutmaya meyyal insan için yeniden hatırlatan yazar, derinlikli 
bir romana imza atmış. Savaşın ve göçün tüm yıkıcılığına rağmen yazarın kale-
minde yaşamı dönüştürme gücü, hayalin nefes aldıran soluğu var. Savaşın sis ren-
gini vişne rengine bulamış Müge İplikçi son romanında.

Dimetoka’dan, Edirne’ye, oradan da İstanbul’a uzanan öyküsünde yazar, 
2000’li yıllarda başlayan bir hikâyeyi 1912’lerde yaşanan bir yaşam öyküsüyle bu-
luşturup hayatın tesadüflere yer bırakmayan birleştiriciliğiyle kurgulamış.

Anlatısının yörüngesini, kurduğu metaforik dille, gerçekten gerçeküstülüğe 
kaydıran İplikçi, buna rağmen gerçekle bağını hiç kesmiyor. Kahramanların ger-
çekle bağını kestiği bölümlerde bile, onları geleceği imar etme gücüyle doldurup 
yeniden yaşamın zemine oturtmayı başarıyor.

Göç demek, erken biten çocukluk ve terk edilen evler demekti. Göç ki evle-
rin üstünde tüten buğuya, çocukluğun neşe dolu yazlarına hasret bırakan bir 
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hâldi. “Yolda yürürken kaybolmak demekti.” Ev demekse baba demekti biraz da. 
Ülker’in babası da bu yüzden “Evdi. Büyük, eski ve tanıdıktı.” Bu hikâye, elbette 
bir çocuğun bakış açısından verilmeliydi. Ülker’in ölen babasını cennette değil de 
gökyüzünde hayal etmesi ve ona bir yıldızmış gibi seslenmesi ölümü henüz kabul-
lenemeyişin, yani çocukluğun dünyasıdır.

Göç, vişne ağacının dallarına çıkmış çocuk neşesinin yok edilmesidir. Bu yüz-
den Ülker, vişne ağacının kendisiydi. “Ve ben vişnenin dallarındaki kırılgan ama 
inatçı yapraklar gibiydim. Her yerde büyüyebilirdim.” Ülker’in yersiz yurtsuzluğu 
bu cümlelerde açık eder kendini. Müge İplikçi, savaşın acımasız dilini edebiyat-
la yumuşatıp naif bir hikâyeye dönüştürmüş. Bu yüzden okuyucuyu öfkeden çok 
hüzün duygusu sarıyor. Savaşın yıkımlarının ve insanın insana benzerliğinin ev-
renselliği, romandaki insan hallerinin klâsikleşmeye ne kadar müsait olduğunu 
gösteriyor.

Babamın Ardında’nın kahramanları da hikâyelerini bir ömür boyu dinleme 
isteği uyandıracak canlılık ve sahicilikte. Pullu meselâ. Adıyla müsemma pul pul 
dökülmüşlüğün ve acıyla pişmişliğin ona kattığı bir gizemi, bilgeliği olan kadın. 
Bulunduğu ortamı güzelleştiren, inadına hayaller kuran, kendi türküleri olan, her 
şeye rağmen kahkaha atmasını bilen, bilge, güçlü ve fedakâr kadınların tek be-
dende cisimleşmiş hali Pullu bu romanda. Pullu, biraz da gençlik demek. Başka 
biri olma hayali kurduğumuz, bizi başka hayatların mümkün olduğuna inandıran, 
kendimizi sinemadaki artistlerin yerine koyduğumuz zamanların kadını. Mary 
Sunset hayranlığına gizlenmiş gençliğin sembolü Pullu. “… o kadın ışığın, hayalin 
ve yaşamın güzelliğiydi. Buna karşın, acılarla bu denklemi bulduğunu kavraya-
bilecek yaşta değildim. Sanıyordum ki o hep öyle. Oysa her birimiz öğrendiğimiz 
acılarla mutluluğa dair bir yöntem bulmaya çalışıyorduk kendi içimizde. Pullu da 
öyleydi.”

Tahir ise bir “hikâye canavarı”dır. Dinleme merakı hiç bitmeyen çocuk neşesi-
nin temsili. Belki de Müge İplikçi’nin anlatmayı seven çocuksu yanı Tahir. Yazar, 
Tahir’in, Pullu’nun, Eleni’nin, Ülker’in dünyasının dışına ise amcasını, yengesini 
ve kızı Semra’yı koymuş. Ülker’in babası ne kadar iyilikse amcası da o kadar kötü-
lük. Ülker de kazananı belirleyecek savaşçı bir nevi.

Sinematografik yönüyle de başarılı bir roman Babamın Ardından. Anlatımın 
yalınlığı romandaki görselliği güçlendirmiş. Yazarın mekân yaratma başarısı 
geçmiş hikâyeyi anlattığı yıllarda çok açık şekilde anlaşılıyor. Erkeklerin “efen-
di”, kadınların “hanım” olduğu yıllar, bütün çarşı esnafıyla tanıştığımız, kumaşçı 
Reno’yu, Fotoğrafçı Kemal’i, âdeta karşımızda konuşuyormuş gibi hissettiren bir 
dili var romanın. Yaşamın doğrusallığına ve geçiciliğine inat zamanı durduran fo-
toğraf ve sinema, insanın ilgisini her zaman cezbetmiştir. Bu yüzden yazma eyle-
miyle de yakından ilgilidir her daim. Müge İplikçi’nin filmlere olan ilgisi de onun 
kalemindeki sahiciliği ve sinematografik anlatımını besliyor hâliyle.

Gökyüzü de önemli bir motif Müge İplikçi için. Bu romanda da hisleri sonsuz-
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luğa taşıma görevini üstleniyor çoğu yerde. Bu dünyada sonsuzluk denen şeyi bize 
en güzel anlatacak varlığın gökyüzü olduğundan şüphe yok. Ve sonra anlıyorduk 
babanın ağzından dökülen cümlelerde sonsuzluğun insanın gerçek evi olduğunu, 
“yıldızların arasındaki karanlık zerre korkutucu değil, karanlık hiç ürkütmüyor 
beni… burada çok emin ellerdeyim. Evdeyim.”

Şark Ekspresi de bir sonsuzluk treniydi Ülker için: “Ben de binecektim elbet 
Şark Ekspresi’ne. Ona binip uzaklara gidecektim. Artık nereye olursa. İstasyonun 
iki kubbeli kapısının önünde oturup öylece dertleşirdik. Ve gelecek kesinlikle bi-
zimdi. Bundan çok emindik.”

Son olarak, sevdiğim bir yazarın “Bir kere gidenin dönüşü bitmez” sözünü ha-
tırlattı bana Babamın Ardından. Hem dünyanın göçünün, hem de içimizdeki gö-
çün hiç bitmeyeceğine dair bir hisle bırakıyor bizi Müge İplikçi, kısacası “Göç hiç 
bitmez” diyor.

Varoluşsal Sorgulamalar Yapan Bir Köy Romanı: Yanık Maske

Edebiyatımızda, özellikle Cumhuriyet sonrasında köyü merkeze alan romanlar 
çoğalmaya başladı. Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Kemal Tahir gibi önemli ve iyi 
yazarlar, köy gerçeğini başarılı bir şekilde romanlarında işlemelerine rağmen, bu 
romanlarda ideolojiler ve köy âdeta özdeşleştirildiğinden, bu yazarların romanla-
rındaki köy, dönem siyasetinin edebiyata yansıtılmış hâli olarak kaldı. Bu açıdan 
baktığımızda aslında bir dönem romanı niteliği de taşıdığı söylenebilir bu tür köy 
romanlarının. Günümüzde artık, köyü ideolojilerin üstünde, bir varoluş alanı ola-
rak işleyen önemli romanlar da yazılıyor. Özellikle Hasan Ali Toptaş’ın romanla-
rında köy, ideolojik malzemeye dönüşmeden, bireysel anlamda varoluş kaygıla-
rının işlendiği, anlatımında büyülü gerçekliğin ağırlığının hissedildiği mekânlar 
olarak çıkar karşımıza.

Bir ilk roman olan Şule Köklü’nün Yanık Maske romanı için de varoluş san-
cılarının hissedildiği başarılı bir köy romanı diyebiliriz. Bir delikanlının gözüyle 
anlatılan, köy, köylü ve köyün genç imamı; okuru hayatın anlamı üzerine düşün-
meye sevk eder. Merkezde olan delikanlı on sekiz yaşlarında, köye atanan imam 
da ondan birkaç yaş büyük. Romanda imamı ilginç yapan, onun taktığı maskedir. 
Bu maske, aslında ne kadar somut bir maske olsa da tıpkı Kafka’nın Dönüşüm 
romanındaki G. Samsa’nın dönüştüğü böcek gibi; hem somut, hem de somutun 
içinde yer alan imgedir. Yani nasıl ki G. Samsa, gerçek anlamda bir böceğe dö-
nüşerek, aslında insanın değersel olarak bir böceğe dönüşebileceğini anlatıyor ve 
okur tarafından da öyle algılanmasını sağlıyorsa; bu romandaki İmam’ın taktığı 
maske de hayatımıza giren insanlara göre bizim de kendimiz olmaktan çıkarak 
maskeler takan kişilere dönüştüğümüzün altını çizmeye çalışıyor. Yazar, somut 
anlamda maske takarak genç imama, köylünün maskesini düşürmeye çalışmış bir 
anlamda.

Romana bir aşkın dahil oluşu, bu aşkın yüzü bilinmeyen, yüzü bilinmeden dahi 
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birine aşk duyulabileceğini, hakiki aşkın aslında suret ile ilgisi olmadığını, o çeki-
min aslında ruhları etkilediğini vermeye de çalışmış.

Yaklaşık iki yıllık bir zamanı içeren Yanık Maske romanı, köy yaşamını ince bir 
oya gibi ilerleyen anlatımı ile çok canlı anlattığı gibi, romanın içine serpiştirilen 
masallar, masalsı yaşanan aşklar, “var olan her şeyin bir hikâyesi olduğu” gerçe-
ğini verirken, içimizdeki ve dışımızdaki cennetleri, cehennemleri bize göstermesi 
açısından da okunmaya değer, ayrıntıların inceliğinde ilerleyen, önemsenmesi ge-
reken güçlü bir roman.

Barbarın Kahkahası: Hegomonik Erkekliğe Karşı Şifacı Kadınlık

Toplumsal ve kişisel trajedileri güçlü imgelemiyle anlatmayı başaran Sema 
Kaygusuz’un son romanı Barbarın Kahkahası Metis Kitap’tan çıktı. Kaygusuz, 
“hegemonik erkekliğin” karşısına koyduğu “şifacı kadınlığın” dilinden hakiki bir 
toplum ve insan eleştirisi ortaya koyuyor son romanında.

Hikâye, Mavi Kumru adlı bir motelde bir gece bir tatilcinin denize çişini yap-
masıyla patlak veren, ardından tüm oteli saran bir pisleme hâdisesi etrafında in-
sanların kuşkuyla ve suçlamalarla dolu bir arayışın içinde kendi benliklerini açık 
etmelerini konu alıyor. Kendilerinin masum olduğundan son derece emin biri-
lerine hüküm giydirmekte olan insanlık. Suçun bulaşıcılığı kimselerin dikkatini 
çekmiyor, birey ve toplum denen mefhumlar arasındaki belirsizliği ve iç içe geç-
mişliği göremiyor insan. “Tekilliğin imkânsızlığına baktı. Bulaşarak çoğalıyordu 
biriciklik.” Hikâyede bir suçlunun bulunamayışı manidar. Kaygusuz, toplumsal 
meselelerde suçlu aramanın manasızlığına dikkat çekerek esas suçlunun “herkes” 
olduğu mesajını vermiş.

Roman tek bir mekânda ve kısa bir zaman diliminde geçiyor. Yazarın anlatı-
sına mekân olarak Mavi Kumru adlı bir moteli seçmesinin sebepleri arasında son 
yüzyıllarda insanın içine hapsolduğu konformizmi, rehavet ve ataleti temsil isteği 
gösterilebilir. Mükemmel olanın değil, has olanın peşinden gitmek gerektiğini ve 
sonu gelmez mutluluk diktatörlüğüne karşı konulmasını salık veren bölümlerde 
sıkı bir konformizm eleştirisi okunabilir pekala.

Kaygusuz, sıradan bir tatil köyünde havlularını asan, tavla oynayan, akşam 
bingo oynamak için heveslenen yüzeysel insanın sıradanlığından felsefenin, psi-
kolojinin, mitolojinin, tabâbetin, hatta şamanizmin alanına girmeyi başarmış. 
İnsanın bilgeliği, hayatın tam da içinden yakalaması gerektiğini vurgular gibi yap-
mış bunu.

İnsanın küçük bir mekâna sıkışması ve görülen, seyredilen bir nesneye dönüş-
mesi de modern dünya eleştirisi olarak sembolleştirilmiş. Yazarın “aşina yabancı” 
ifadesi bu durumu özetler nitelikte. Temas etmeyen ilişkilerin birbirlerinin ha-
yatları hakkında ahkâm kesmeleri son dönemde çok alışık olduğumuz bir durum. 
Merak duygusu onları hakikate yaklaştırmak yerine uzaklaştırır. Kendi suçları-
nı başkalarını eleştirirken harcadıkları enerjiyle örtmeyi başarır bu tip insanlar. 
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“Hayretten hakiki bir marifet devşirmek yerine, durumdan faydalanarak sinsice 
eğleniyorlardı.”

Romanın bir ana karakterinin olmaması, çoğulcu okumayı kolaylaştırmış. 
Birçok portreyle karşılaşıyoruz toplumun içinden. Hepsi de tanıdık. Kadın cin-
selliği üzerinden tartışma başlatan Eda, olaylar karşısında sakinliğini korumayı 
başarabilen tek kişi Simin, bilgeliğin taşıyıcıları. Diğer kahramanların birçoğu 
toplumun ötekileri; sarhoşlar, eşcinseller, feministler, inancını kaybedenler, gari-
banlar, sevmeyi başaramayanlar. Bir günah veya suç işlendiğinde ilk akla gelecek 
“potansiyel suçlular”.

Kaygusuz, toplumsal kokuşmanın metoforik anlatımı olarak “dışkı”yı kullan-
mış. Motelde her yere işenmesi, insanın ilkelce suçlarına karşı ilkel bir itiraz veya 
saldırı gibi de düşünülebilir. “Çiş” metaforunda Freud’un izlerini de görüyoruz. 
Çocukluk veya gençlikte tatmin edilememiş durumların yarattığı boşlukların ye-
tişkin olmaya çalışan insan için daha da büyüyerek devam ettiğini.

Romanın felsefik boyutu yabana atılamayacak türden. Alikar ile Selçuk’un di-
yalog şeklinde yazılmış monologlarında Platon’daki sanat - hakikat meselesini, 
Mimesis’i anlatısına eklemlemiş Kaygusuz. Hegemonik Erkeklik olgusu da yazarın 
kurcaladığı bir mesele. Erkekliğin yine bir güç gösterisi üzerinden var edildiğini 
hatırlatan Ozan karakteri, tabiatın akışına müdahale ederek erkekliğini kuruyor 
av üzerinden. Ozan karakteri bütün bu olup bitenlerin ortasında romanın ana fik-
riymiş gibi duruyor.

Sema Kaygusuz, derin ve şiirsel dilini bu romanda da korumuş. Buna rağmen 
dili kurmacasının önüne geçmiyor. Son olarak uyaralım: Yazarın derin imgelemi 
ve kurmacadaki polisiye unsurlarla birlikte dikkatli bir okuma gerektiren bir ro-
man Barbarın Kahkahası.

Mücella: Nazan Bekiroğlu’nun Sadelikte Vardığı Son Nokta

Mücella, hem yazarın, hem de yazarın çocukluğunu güzelleştirmiş Mücella’nın 
romanıdır. Yazar ve Mücella, iki ayrı kuşağın insanları; ama bir taraftan da aynı 
duyarlılığa sahip, sanki aynı kaderi yaşayan; babasız büyümüş her kız çocuğu gibi, 
çocukken bile fazlasıyla yetişkin ve büyüdüğünde dahi bir yanı hâlâ çocuk kalan.

Yazar, roman kahramanı Mücella’nın doğumundan ölümüne,1920’li yıllardan 
1970’lerin sonlarına kadar, geçen süre içinde sadece Mücella’nın hayatını vermekle 
kalmaz; arka plânda ülkenin değişen yüzünü, insan ilişkilerini, mahalle kültürünü, 
taşra sıcaklığını, yakın tarihimizdeki büyük resmin içinde yer alan küçük insan hal-
lerini, hayallerini de anlatır. Mücella, bir roman kahramanı olduğu kadar, yazarın 
çocukluğunun Mücella teyzesidir de; annesinin çok yakınında hep, çocukken ona 
söylediği o söz zihninde asılı kalmış yıllarca: “Nazlıgül, dedi. Bu kadar çok oku-
yorsun. Korkarım, bir gün yazmaktan başka bir işin olmayacak senin kızım. Yazar 
olacaksın. O zaman beni yazarsın. Şu Mücella teyzenin solan gülünü, gün görmedi-
ğini, içinde yazmaya değer bir şey olmayan, kayda değmez ömrünü” (s. 337)
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Bir vasiyettir sanki bu sözleri Mücella’nın. Küçük kız, yıllarca zihninde taşır 
Mücella teyzesini ve bir gün gelir ki Mücella teyzesinin dünya zamanında yaşadığı 
yaşı çoktan aştığını fark eder. İşte o zaman sadece Mücella olur çocukluğunun 
Mücella teyzesi. Artık onun duygularıyla bütünleşebilecek, onunla göz teması ku-
rabilecek zaman gelmiştir. Yazarak yapar bunu.

1977 yılının bir kış günü, geriye doğru, daha doğmadığı 1920’lere doğru bir 
yolculuk yapar yazarın kalemi. Daha henüz yazar olmamış, üniversitede bir öğ-
renci daha; ama içinde bir boşluk, sürekli kendini hissettiren. “Bunca okumayı ne 
yapacağımı henüz bilemediğim zamanlar. Bir gün romanlar yazacağım aklımın 
ucundan bile geçmiyor ki hazırlık yapayım… Dilimin ucunda bir düğüm. Sanki 
biraz zorlasam dünyanın bütün dillerini konuşacağım.” (s. 8)

Bundan sonra yazar, rengi ve kokusu çoktan bozulmuş bir parfüm şişesinin 
ve bir sandık örtüsünün varlığında geçmişin izini sürerek hem sıradan bir hayat 
sürmüş Mücella’nın hayatına dokunur, hem kendi annesinin ve babasının, komşu 
teyzelerin, genç Cumhuriyet’in.

Nazan Bekiroğlu’nun diğer romanlarının diliyle kıyasladığımızda Mücella’da 
çok daha sade bir dilin kullanıldığını görürüz. Dantel gibi ilerleyen bu incelikli an-
latım, klâsik bir kurgu ile örülürken, sanırım yazar, en son gelinen notta sadeliktir 
demek istiyor.

Oryantalist Beklentilerle Alay Eden Bir Roman: 

Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları

Tuna Kiremitçi’nin romanı Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları, ismi kadar 
ilginç, fazlasıyla mizah, fazlasıyla ironi ve absürdün sınırlarını zorlayan bir roman. 
Elli yaşına kadar on sekiz tane çok satan aşk romanı yazmış bir yazarın, hayatın-
da değişiklik yapmak istemesiyle başlıyor her şey. “Aşk romanlarının unutulmaz 
yazarı” olarak kabul görmüş bir yazar, bu defa niçin dünyayı fethedecek, farklı bir 
roman yazmak istiyor acaba? Asıl ironik olan da bunun sebebinin platonik bir aşk 
olması. Yani “aşk romanlarının unutulmaz yazarı” Berkay Uysal, otuz yaşından 
bu yana hayranlığın da ötesinde romanlarındaki kadın kahramanlarını dahi onu 
düşünerek yarattığı Natalie Portman’ın bir şekilde onu fark etmesini sağlamak is-
tiyor. Bunun yolu da dünyayı fethedecek bir roman yazmaktan geçiyor ona göre. 
İşte olaylar da bundan sonra dallanıp budaklanıyor zaten.

Dünyayı fethedecek bir roman nasıl olmalıdır? Tuna Kiremitçi, bu sorunun 
cevabını ararken, bir taraftan da dünya edebiyatının merkezi olarak kabul gören 
Batı’nın gözüne girecek bir roman yazmanın kurallarını okura hatırlatarak bir 
nevi Batı’nın oryantalist tavrı ile alay ediyor, bu kısır zihniyeti eleştiriyor. Böyle 
bir romandan Batı’nın beklentisi otantik olanın altını çizmek olmalıdır ancak. 
Romanın satır aralarından okuduğumuz eleştirel tespit: Tuna Kiremitçi’ye göre, 
eğer Batı’nın kabul göreceği bir roman yazmak istiyorsan ve eğer Batılı bir yazar 
değilsen, tek çaren bir turistik nesne muamelesi görebilecek konular üzerinden 
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romanını kurgulamak olmalıdır. “Sufiler, minyatür, nakkaşlar, eşkıyalar…” Tuna 
Kiremitçi’nin kitapta aşk romanlarının unutulmaz yazarına yaptırdığı bu tespitler, 
aslında okura hiç yabancı olmayan, dünya çapında kabul görmüş edebiyatçıları-
mıza bir gönderme niteliğini de taşıyor: Orhan Pamuk, Elif Şafak, Yaşar Kemal’in 
işlediği bu konular, bir nevi Batılı edebiyatseverlerin -romanda o kişiler, ortak bir 
isimle Mr. Smith olarak adlandırılıyor- de edebiyat eleştirmenlerinin de olmazsa 
olmaz mecburiyeti şeklinde gösteriliyor. Bu mecburiyetin Doğulu yazar üzerinde 
bıraktığı etkiyi, yarattığı baskıyı alaycı bir tavırla anlatan Tuna Kiremitçi’nin bu 
tavrıyla “mizah ciddi bir iştir” sözünün altını çizdiğini söylemek isterim: “Önce 
Konya’da bir hafta kalıp Mevlevi ruhunu teneffüs edecekti. Sonra Van’a gidip halı 
dokuyan kızlarla tanışacaktı. Ardında Kars’a geçmeyi ve Orhan Pamuk’un oltasın-
dan kaçanları toplamayı düşünüyordu.” (s. 58)

Kitabın isminde yer alan “uçan halı”ya gelince; bu da elbette Doğu’nun masal-
larında yer alan ve otantik olana gönderme yapan bir metafor olarak kullanılmış. 
Elif Şafak, Batı’da hayli moda olan Mevlana’yı ele alan romanı Aşk’ı yazmış; Orhan 
Pamuk, Kar romanında Kars’ı Batı’nın beklentilerine cevap verecek şekilde roman 
kurgusunun içinde işlemiş. Bu durumda romandaki kahramanımız aşk roman-
larının unutulmaz yazarı Berkay Uysal’a da uçan halılar kalmıştır ki bunun için 
Van’daki halı dokuyan kızları görmesi, o atmosferi soluması, böylece kendini dün-
yayı fethedecek romanı için hazırlaması gerekmektedir. Romanda Konya, Van, 
Diyarbakır, Hatay çizgisinde yapılan bu uzun yolculuk sırasında Berkay Uysal, 
Berkay olmadan önceki gerçek kimliğini, Abidin’i sorgular. Ama bunu kadim 
edebiyatta işlenen iç yolculuğu şeklinde değil de yine Batı’nın beklentileriyle alay 
ederek, her biri “Doğu’nun Paris’i” şeklinde değerliliği bir Batılı şehirle karşılaş-
tırılarak ölçülen bu şehirlerde, yine Batı’nın kült yazarı Shakespeara’in eserlerine 
göndermeler yapan Hamlet’i, Romeo’nun Julyet’ini, Otello’yu karikatürize ederek 
yapar.

Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları romanı, yalın dili, Batı’nın edebiyat 
ölçütleriyle ince ince alay edişi, hatta küçümseyişi ve politik olanı satır aralarında 
taraf tutmadan sorgulayışı ile ve tüm bunları mizahın ciddiye alınması gereken 
dili ile yapışıyla okunmayı hak eden bir roman. Romanın sonunda aşk kazanıyor 
desek sanırım şaşırmayacaksınız.

Fransız Filmi Tadında Bir Novella: Buraları Rüzgâr, Buraları Yağmur

Entelektüel birikime hayran olduğumuz Selçuk Altun, Oktay Rıfat şiirlerinin dize-
lerini romanlarına isim olarak vermeye devam ediyor. Bu sefer bir önceki romanı 
Sol Omzuna Güneşi Asmadan Gelme’nin devamıyla karşımızda. Bir devam roma-
nı olarak okuma zorunluluğu olduğunu düşünmüyordum ki İngilizceye bir önceki 
romanla birlikte tek bir kitap olarak çevrileceğini öğrenince devam romanı olarak 
sunmak daha isabetli olur diye düşündüm.

Bir önceki romanda torun Alp’in dilinden anlatılan hikâye, bu romanda dede 
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Suner Aykan’ın bakış açısıyla verilmiş. Gençliğini sefahat içinde yaşamış 90 ya-
şında kitap kurdu ve koleksiyoner ihtiyar Suner Aykan’ın karısının ölümüyle baş-
layan geri dönüşlü, sürprizli, gizemli ve sürükleyici hikâyesini konu alır roman. 
İhtiyarın ailesi ve evliliğine dair öğrendiği gerçekler, çözülmesi gereken sırlar ro-
manın macera öğelerini bir hayli beslemiş.

Altun’un Fransız filmi tadında, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan 103 say-
falık novellası, kısa anlatımın ne kadar derin ve yoğun olabileceğini gösteren tür-
den. Bu ince romanın her sayfası bir kültür hazinesi âdeta. Romanı okurken çokça 
not alma gereği duyabilirsiniz bu yüzden.

İzleğinin temelinde şehir, kitap ve aile teması var. Suner Aykan, kitaplara olan 
sevdasıyla çeşitli yolculuklar yaparken yüksek kültür çevrelerinin atmosferinde 
gezdiriyor okuyucuyu. Paris kütüphanelerini ya da Londra sokaklarını gezerken 
ünlü yazar ve koleksiyonerlerle tanışma fırsatı buluyoruz.

Aslında özyaşamöyküsü tadında bir kurmaca. Roman boyunca gerçek mi, 
kurmaca mı ikilemini her an yaşasak da romandaki kişinin, yazarın kendisi oldu-
ğu duygusundan kurtulmak imkânsız gibi. Selçuk Altun’un Soner Aykan’la isim 
benzerliği de bunu gösteriyor. Sevgi Soysal, Yaşar kemal, Ayfer Tunç, Leyla Erbil, 
Woody Allen, Tarantino, David Lynch vb. birçok ünlü yazar ve yönetmene gön-
dermeli mekân ve şahıs isimlerinin gerçekliği de özyaşamöyküsü tadını kuvvet-
lendirmiş. Bu sahiciliğe rağmen kurmacanın içinden çıkmamıza izin vermeyen bir 
üslûp hâkim.

Ayrıntıcı, sivri ve net dili var romanın. Altun’un çok sevdiği aforizma dili de 
aforizmalardan hoşlanmayanlar için bile hiç rahatsız edici değil. Tam tersine, 
hikâyeyi şiirsel alana taşır onun aforizmaları. Roman, şiirselliğini yazarın şiire, 
daha doğrusu Oktay Rıfat’a düşkünlüğüne borçlu gibi. Oktay Rıfat hayranlığını 
her fırsatta dile getiren Altun, bu ısrarıyla şair üzerinde büyük bir merak ve yeni-
den okuma isteği yaratıyor. Kısacası romanı bitirince kendinizi Oktay Rıfat şiirleri 
okurken bulabilirsiniz.

İnsan - Mekân İlişkisini İrdeleyen Bir Roman: En Çok Onu Sevdim

En Çok Onu Sevdim, başarılı bir ilk roman. İlk romanlarda düşülen, hele hele 
öyküden romana geçişlerde görülen tuzaklara düşülmemiş bu romanda. Gamze 
Güller’i daha önce yazdığı iki hikâye kitabı ile tanıyoruz. Üstelik ikinci hikâye kita-
bı Beşinci Köşe ile 2013 yılında Orhan Kemal hikâye ödülünü de aldığını biliyoruz. 
En Çok Onu Sevdim, yazarın İletişim Yayınları’ndan çıkan ilk romanı. 130 sayfa-
lık, bu incecik kitabın içinde, yazarın insan - mekân ilişkisini irdelediğini görüyo-
ruz. Aslında insan ile mekân ilişkisinden bahsediliyorsa bir eserde, orada zaman 
mefhumu da olacaktır. Çünkü yazar, zamanı mekânın içine yerleştirerek, hatta 
hapsederek diyelim, insanla mekânı iç içe geçirecektir ister istemez. Bir anlamda 
yazar, romandaki kadın kahraman Asuman’ı kullanarak zamanı, mekânın içine 
hapsetmek istediğini ya da zamanı, eşyanın yer aldığı mekânın içine kaydetmeyi 
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amaçladığını sezdiriyor bize. Asuman’ın, kendi geçmişi ile özdeşleştirdiği nesneler 
vardır. Koltuk gibi. Geçmişte yaşadığı anları işaret eden bu eşyalarla ve yaşan-
mış anları işaret eden taşındığı eski evdeki her şey, çatlamış lavabo, eskimiş do-
lap, yıpranmış ahşap döşeme, gıcırdayan paslı menteşeler, Asuman’ın zihnindeki 
an’ların, anıların birleşiminden oluşan zamanı bütünleyerek yekpare bir zaman 
oluşturmaya çalışır gibidir Asuman. O zamanın bir parçası olmak, böylece zaman-
la bütünleşerek sonsuz olanı yakalamak mümkün müdür? “Burası onun da izini 
taşıyordu. Onun sesiyle, nefesiyle, dokunuşuyla da işaretliydi her şey. Bunun bir 
parçasıydı o da. Ve bu kadar büyük bir düzen içinde küçücük kalmak ürkütmüyor-
du onu, tam tersi, yaşamak için cesaret veriyordu.” (s. 59)

İşte geçmişteki anları işaret eden, anlamlandıran ve zamanı bütünleyen eşya-
ların birleşiminden bir ev oluşturur Asuman. Âdeta her nesne kişilik kazanır böy-
lece. O evin de eşyalar karar eski oluşu ve o evde yaşamış herkesin anılar biriktir-
miş olması, kendi izlerini taşıyor olması, o eskilik, kişilik kazandırır eve. Eskimiş, 
yıpranmış, bozulmuş her şey, o evin yaşanmışlığının, kişiliğinin de göstergesidir. 
Oysa steril siteler öyle midir? Her şeyin birörnek olduğu, mükemmelliğin sunul-
duğu, Asuman’ın söyleyişiyle “Gerçek dünyanın kitsch bir taklidi” ve “Bizi o yapay 
dünyanın içine hapsetmek için kurdukları bir tuzak”tır âdeta. Kusurlar, yazara 
göre kişilik kazandırır insana da, nesneye de. Bizi biz yapar, birörnek olmaktan 
kurtarır, bu dünyada farklı izler bırakmamıza yarar. O yüzden kusurlarımızı sev-
meli, eşyaya yansıyan zamanın izlerini silmeye uğraşmamalı.

Yazar romanda kadın bakışını da önemsediğini hissettirir okurlarına. Bir evi ev 
yapanın kadının dokunuşu olduğunu da. Zira ona göre “Erkekler, evi yalnız dışarı-
dan inşa etmeyi bilirler.” (s. 72) İşte o yüzden evin içindeki hiçbir eşyanın kişiliği-
ne vâkıf olamaz, dilini çözemezler. Eşyanın yüreğine dokunmaya çalışan, böylece 
sadece eşya ile ve o eşyanın yer aldığı mekânla değil, o eşyayı eskiten zamanla da 
bütünleşen bir kadındır Asuman. Mete’ye göre saplantılı olan Asuman’daki bu hâl, 
aslında o eski eve taşındıklarında başlamamıştır. Büyükannesinden kalan koltuğu 
atmayarak, hatta eprimiş yüzünü dahi değiştirmeye razı olmayarak, çok daha önce 
başlamıştır. Ama taşınılan o eski ev, bu ruh dalgalanmalarını bir şekilde tetik-
lemiştir, diyebiliriz. Zaruretten taşınmak zorunda oldukları bu eski ev, o evdeki 
demirbaşların dahi, Asuman’ın taşınırken getirdiği o koltuk kadar eski, yıpranmış 
oluşu, zamanı emmiş olan eşyalarla kurduğu bu saplantılı durumu çoğaltmıştır. 
“Eskiliğin gücünü seviyordu Asuman. Yaşlanmak, binaları insanlara sevdiriyor, 
ait olma hissiyatını kuvvetlendiriyordu.” (s. 84)

Okurun parçaları bütünleyebilmesi için geriye dönelim: Asuman ve Mete, çok 
seçkin bir siteden ev satın alırlar. Bu evin bitmesi gecikince, oturdukları evin kira 
kontratı da bittiğinden geçici bir süre için, o seçkin siteye taşınana kadar eski bir 
mahallede, oldukça eski bir eve taşınırlar. Mete, ne kadar gönülsüz taşınsa da bu 
eve, Asuman, o evin ruhu olduğunu hissettiğinden bir o kadar heveskârdır. Evin 
ruhu, bir süre sonra Asuman’a da sirayet eder. Âdeta ev ve Asuman birbirine akar-
lar, bütünleşirler, birbirinin dilini çözer ve iyi anlaşırlar.
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Bu arada yazar, Asuman’ın görüş alanından bakarak, günümüz insanının çeliş-
kilerine, eşya - insan, zaman - mekân ilişkisindeki çarpıklığına da dokunur: “Yeni 
ev için eskitilmiş, beyazlatılmış parke, eskitilmiş mobilya istiyorsun. Salonun bir 
duvarı için eskitme tuğla görünümlü İspanyol dekoratif duvar kaplama paneli… 
Gösterdiğin kataloglarda her şey eskitilmiş. Rustik diyorsun buna. Alışverişe git-
tiğinde hafta sonu için soluk tişörtler, yırtık kotlar alıyorsun. Hiçbir şeyin eskisini 
istemezken, her şeyin eskitilmişi istiyorsun. Yepyeni eskiler peşindesin.” (s. 105)

Ama eskitilmiş yenilerde, yaşanmışlığın, zamanın izlerinin eşyada ve mekânda 
oluşturduğu kişilik eksiktir.

Yazarın bir mimar oluşunun, onun mekânlar üzerine, mekânlara yerleştirilen 
eşyalar üzerine ve eşya - zaman ilişkisi üzerine bir hayli düşünmesine zemin ha-
zırladığını da söyleyebiliriz. Kentsel dönüşümler, geçmişin dokusunun bozuluşu, 
bunun insan ruhu üzerindeki tahribatı sesiz sedasız, aslâ didaktiğe kaçmadan, 
okura uyarıcı parmak sallanmadan gösterilmiş En Çok Onu Sevdim romanında. 
Roman bittiğinde kaliteli bir roman okumuş olmanın hazzının yanında tuhaf bir 
huzursuzluk hissi kaplıyor içimizi. Yazarın, bütünleşmeye çalışmak yerine tabiatın 
her noktasına, zamana bile artık hükmetmeye çalışan insan egosunun geldiği yeri 
göstermesi, sanırım ürkütüyor bizi. Kendi adıma, çocukluğumdan beri yaşadığım 
bu yıllanmış eve daha bir farklı bakar oldum En Çok Onu Sevdim’i okuduktan 
sonra. Galiba eskidiği için yerine yenisini almaya karar verdiğim her eşya için artık 
daha bir ince düşünmem gerekecek bundan böyle.

Kadın Belleğinin Karanlık Koridorlarına Açılan Bir Roman: 

Aşk Meçhule Yürür

“Öteki”yle kurduğu her ilişkide kendini yeniden icat eden “ben”in hikâyesi nerede 
başlar, nerede biter ve nasıl var eder kendini insan; unutarak mı, hatırlayarak mı? 
Filiz Özdem, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan son romanı Aşk Meçhule Yürür’de 
bu soruların cevaplarını ararken, acıyla yoğrulmuş kadın belleğinin karanlık kori-
dorlarından geçirerek anlatıyor hikâyesini. Anlatımdaki yoğunluğa rağmen olduk-
ça ince hacimli roman, iki bölümden oluşuyor.

“Mürekkep Ölümler” adını verdiği ilk bölümde yazar, Mercan’ın, sevdiklerinin 
ölümü üzerinden sorguladığı hayata ve ruh - beden düalitesini sorgulatan türden 
ilişkilerine odaklanıyor. Çocukluğun özlemini taşıyan, etrafındaki anaç ve bilge 
kadınların acı dolu hatıralarını yüklenmiş, başkasının derdiyle hemhal huzursuz 
bir ruhun, dopdolu bir belleğin taşıyıcısı Mercan, romanın esas kişisi. “Artık var 
olmayan bir geçmiş ile henüz var olmamış bir gelecek arasında, hatırlama ve bek-
lemeden ibaret” bir zamanda sıkışmış bir kahraman. Hayatına dokunanları değil, 
iz bırakanları kaydeden belleği hem kendi öyküsünü, hem de hayatındaki kadın-
ların öykülerini yüklenmiş. Karanlık bir ruh ikliminde gezinse de unutarak değil, 
hatırlayarak iyileşmeye çalışıyor Mercan. Etrafındaki kadınların kaderini kendi 
kaderine bağlayan ipi bulmaya çalışıyor bir yandan.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 193

İkinci bölümde anlatısını yeniden kurgulayarak okuyucuyu şaşırtan yazar, 
kurguyu ters yüz ediyor. Neye inanmamız gerektiğini sorgular bir hâlde buluyoruz 
kendimizi. Abidin, kocası mıydı, eski sevgilisi mi; mektup arkadaşı Ziya aslında 
kimdi; babası annesinden önce mi ölmüştü, sonra mı?

Roman, bir yazarın yazma eyleminde ne kadar özgür olduğuna, gerçeklik de-
nen şeyin ne derece değişken ve yanıltıcı olduğuna tanık ediyor bizi. Yazar, kendi 
hayatlarını yazmaktan kurtulamayan yazarlık hallerine saldırırcasına hikâyesinin 
ne kadarının kendisine ait olduğunu sezdirmiyor böylelikle. “Hayatımı yaşadığım-
dan farklı anlatarak, ben de kendimden ayrılmış olmuyor muydum?” deyişindeki 
kaçışa sığınıyor belki de.

Hikâyenin doğrusal bir zaman çizgisinde ilerlemeyen, parçalı yapısı Filiz 
Özdem’in yoğun anlatımına rağmen okuyucuyu yormuyor. Yaşamın doğrusal-
lığına inat hafızanın karmaşasını ve zamansızlığını fark ettirmek isteyen yazar, 
hatırlama denen eylemin, her şeyi aklıyla kontrol edebileceği vehmine kapılmış 
insanda yarattığı çaresizliği ve korunmasızlığı da konu ediyor böylece.

İnsanın kendi kontrolünde olmayan rüyaları, sanrıları ve korkularıyla yüzleş-
mesine tanık oluyoruz çoğu bölümde. Kontrol edemediği duygular tarafından et-
rafı sarılan insanın teslimiyete olan ihtiyacı ve acıyla yüzleşmesi de romanın temel 
duygularından.

Sonunda Aşk Meçhule Yürür kitabı, bize şunu söylüyor: Ha icat edilmiş, ha 
yaşanmış olsun; insan, acıyla insan oluyor. Yazarken de, yaşarken de…

Modernle Klâsiği Meczeden Masalsı Bir Roman: Butimar

Kaan Murat Yanık, Kalküta ve Uçurtma Mevsimi adlı şiir ve öykü kitaplarıyla 
genç yaşta hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaştı. Butimar, yazarın okuyucularının 
beklentilerini karşılayabilecek bir ilk roman. İsmini Pers mitolojisinde bir kuşun 
adından alan roman 2015 yılının dikkat çekenlerinden.

Kapı Yayınları’ndan çıkan roman, varoluşsal sorunlar yaşayan bir psikiyatrın 
kendi tasarladığı bir rüyayı görme umuduyla başlayıp, 20. yüzyıl başlarında Bolşe-
vik devrimi öncesi Rus Çarı’nın egemenliğine giren ve Hıristiyanlaştırılmaya çalı-
şılan Revan şehrinde yaşanan olaylara bağlanır. Ardından Sarı Medrese’de talebe 
olan Yusuf’un ve âşık olduğu kadın Butimar’ın hikâyesine. Yusuf, aşkı uğruna her 
şeyi göze alan cesur ve yürekli bir gençtir. Fakat daha iyi bir hayat umuduyla sim-
yaya merak salıp onu saplantı hâline getirir. Girdiği bu yanlış yolda Yusuf’un sahip 
olduğu bütün güzellikleri kaybedişi anlatılır. 20. yüzyılın sosyopolitik atmosferi-
nin başarılı bir şekilde resmedildiği ikinci bölüm, Doğu hikâyeciliğinin didaktik ve 
mistik motifleriyle derin ve bilgece kurgulanmış.

 Romanda varoluşsal okumaları Yusuf üzerinden yapıyoruz. Yusuf hayatını 
oldurmaya çalışan, medresede hocası Ali Garbi’den eğitim almış, ilim sahibi bir 
gençken âşık olduğu kadının peşine düşen, bulaştığı simya ilmiyle hem nefsiyle, 
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hem de aşkıyla terbiye olan, sonunda yenilgiye uğrayan bir insan. İnsan olma-
ya çalışırken günahla, aşkla, varlıkla sınanmış bir ruh. Yusuf’un madde ve mana 
âlemindeki salınışları onu ya açtığı kuyulara düşürecek ya da aşkla sonsuzluğa 
uçuracaktır. Yusuf’un dönüşümünü ve yaşadığı olayların etkisiyle duygu ve dü-
şüncelerindeki değişimi insani çizgide büyük bir olgunlukla hissettirmiş yazar. 
Onu ne suçlayabiliyor ne de ona arka çıkarabiliyorsunuz. İçimizden bir his Yusuf’u 
durdurmak istiyorsa da neler olacağını görme merakıyla kendimizi hikâyenin akı-
şına kaptırmadan da edemiyoruz.

Bir ilk roman olarak bakıldığında kurduğu atmosferin sahiciliği romanı başarı-
lı olarak değerlendirmek için yeterlidir bana göre. Dili kullanmadaki ve kurgudaki 
ustalıktan bahsetmiyorum bile. Yazar, daha ilk romanda birikimini ve kalemini 
kanıtlamış gözüküyor. Fakat kitabın başlangıcında psikiyatrın dilinden anlatılan 
eleştiri konularını sosyal medyada fazlasıyla dile getirildiği için romanın atmosfe-
rine göre biraz popüler buldum.

Rüya ile hakikat arasındaki mesafenin ne kadar kısalabileceğini idrak ettire-
cek, insanın nefsi karşısındaki acziyetini ve insan kalmanın zorluklarını düşün-
dürtecek bir roman Butimar. Hem günümüzün, hem de klâsiğin ellerinden tut-
mayı başarmış, masallarla, türkülerle ve metafizik öğelerle yoğrulmuş, modern ile 
klâsiği mezceden büyülü gerçeklik akımına ait masalsı bir anlatı.

Biyografik Bir Roman: Mihri Hatun

Meryem Aybike Sinan’ın kaleme aldığı Amasyalı kadın şair Mihri Hatun’un ha-
yatını anlattığı bu roman, Osmanlı döneminde bir kadın şairin kabul görmesinin 
zorluğunu da anlatıyor okura. Divan şiirinde kullanılan mazmunlarda dahi erkek 
egemen söyleyişin baskınlığı, bir kadın şairi, “kelimelerin sultanı” dahi olsa, nasıl 
bir yalnızlığa ittiğini de okuyoruz romanda. Ancak Mihri Hatun’un yalnızlaşması 
şair kimliği ile bağlantılı olsa dahi, yaşadığı bir ilk aşk vardır ki hayatının sonu-
na kadar peşini bırakmaz. Hani Sokrates’in bir sözü vardır ya, “Evlenin, karınız 
iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof” dediği. İşte insanın aşktan payı-
na düşen de böyle bir kaderin yolcusu yapabiliyor bir şairi. Mihri Hatun, Hatem 
Çelebi’ye duyduğu o derin aşkı doyasıya yaşayabilseydi, yıllar süren hasretlikler, 
vefasızlıklar olmasaydı, şiiri bunca hisli, bunca güçlü olabilir miydi acaba? Bazı 
şiir vardır, ince işçilik ürünüdür de duygusal manada kurudur. İyi şiirdir böylesi, 
lâkin yüreğe dokunamaz. Bazı şiir de şairinin kanıyla canıyla yazılmış olmalı ki 
okuyanın ruhunda depremler yaratır. İşte Mihri Hatun da aşk hayatında yaşadığı 
vefasızlığın âdeta karşılığı olan şiirleriyle öyle bir dokunur ki yüreğimize, sanki o 
vefasız aşk, onun şiirine yaramıştır.

Sanırım kadına kötülüğü en çok yine kadın yapıyor. Erkekler her ne kadar 
aşkta vefasız taraf olsa da, diğer kadınlar bu vefasızlığın uç vermesine sebebi-
yet verebiliyor. Yazdığı şiirleriyle bir taraftan Divan edebiyatının erkek egemen 
dünyasında var olabilmek, bir taraftan da kadınların kıskançlıktan kaynaklanan 
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dedikodularıyla baş edebilmek, hisli bir şaireyi olabildiğine yalnızlaştırabiliyor 
da. Yazar Meryem Aybike Sinan, Amasyalı şaire Mihri Hatun’u anlatırken, onun 
diğer saray şairlerinin arasında var olma mücadelesini verirken, aynı zamanda 
ll. Bayezıt’ın şehzadeliği dönemindeki Amasya’yı da kanlı canlı betimlemeleriyle 
ruhu olan şehirlerden biri yapar. Bir kadın yazarın, çağından 500 yıl evvel yaşa-
mış bir kadın şairle âdeta bir ruh buluşması olan bu roman, içinde yer alan Mihri 
Hatun’a, Nesimi’ye, Necati’ye ve daha başka şairlere ait şiirlerle, aynı zamanda 
bir şiir şöleni de yaşatıyor okurlarına. Su gibi akan, kalbinizde buruk bir acı tat 
bırakan, Nesil Yayınları’ndan çıkan Mihri Hatun romanı, bu topraklarda yüzyıllar 
sonra da hatırlanmak isteyen bir kadın şairin hayatını size aktardığı gibi, yüzyıllar 
geçse dahi kadının bu topraklardaki kaderinin yazık ki hiç değişmediğini de gös-
termesi açısından önemlidir.

Gerçeklerden Beslenmiş Bir İlk Roman: Gece Uyurken

Gece Uyurken, Eren Aysan’ın ilk romanı. Bütün ilk romanlar gibi otobiyografik 
öğeler taşıyor. Eğer eteğinde çokça taşlar biriktiyse, bir türlü kabuk bağlamıyor-
sa yaralarınız, yazmak iyi gelir.

Eren Aysan, Cemal Süreyya şiir ödülünü de almış, kendini şair olarak kanıt-
lamış biri. Dili iyi kullanıyor; berrak, işlek bir anlatımı var. Buna karmaşık bir 
kurgunun üstesinden gelebilecek cesareti de eklediğinizde okurun karşısında iyi 
bir roman sunabilmiş.

Bir genç kız düşünün. Daha on iki yaşında çaresizlik duygusunu yüreğinin en 
kuytularında hissetmiş, sarıp sarmalamış bu duyguyu ve hayatının yönünü ona 
göre çizmiş. Çünkü babasının öldürülmesine tanık olmuş o yaşta. Gazel’in babası, 
faili meçhul olarak adlandırılan siyasi bir cinayete kurban gitmiş aydınlardan bi-
ridir. Gazel daha on iki yaşındayken babasının evlerinin önünde vuruluşuna tanık 
olduğu gün hayatında bir kırılma noktası yaşar. Artık hayatı babasının ölümün-
den önce ve ölümünden sonra diye ayrılacaktır. Okur, bunu Gazel’in Amerika’daki 
öğrenimini bitirerek ülkesine dönmek üzere hazırlıklarını yaparken, onun hatır-
layışları şeklinde öğrenir. Bu hatırlayışlar sırasında Gazel’in zamanı da sorgula-
dığını, zamana farklı anlamlar da yüklediğini fark ederiz. Oldukça karmaşık gö-
rünen, bir yapboz biçiminde ilerleyen romandaki “cüce” karakteri ise bu karma-
şıklığın içinde bize yol göstericidir. Arjantin’den Beyrut’a, Filistin’den Amerika’ya 
romanın mekân ağının örülmesinde en önemli karakterdir “cüce”. Onun varlığı, 
Roberto’nun, Asma’nın ve Gazel’in Amerika’da bir ev arkadaşlığının ötesinde te-
sadüflerle açıklanamayacak birlikteliğini anlamlı kıldığı gibi; diğer karakterlerin 
-Gazel’in annesi Zuhal’in, teyzesi Alev’in, anneannesi Hatice’nin, sonra Beyrut’a 
gidip de orada deliren Hatice’nin kardeşi Mualla’nın- üç kuşağın birbiriyle bağlan-
tı kurması açısından da kilit karakterdir. Üstelik “cüce” sayesinde, Gece Uyurken 
romanının yolu büyülü gerçeklikle de kesişir. Zira “cüce”nin sahip olduğu gerçe-
küstü güçleri, yazarın işini kolaylaştırır, karmaşık kurgunun içindeki yapbozun 
parçalarını tamamlarken okura yol gösterir. Ancak şu da var ki “cüce” karakterinin 
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romanın merkezine böylesine güçlü yerleşmesi, Gazel’in ve -roman otobiyografik 
ögeler taşıdığından elbette- yazar Eren Aysan’ın işaret etmeye çalıştığı ve belki de 
bu romanın Yunus Nadi Ödülü’nü almasında da önemli rol oynayan faili meçhul 
cinayetler sorununun romanda yeterince güçlü hissettirilmesine engel olduğunu 
söylemeliyim. Sonuçta, Gazel’in babası, sıradan bir şekilde ölmüş olsaydı da bu 
roman aynı başarıyı gösterecekti, “cüce” karakterinin okur üzerinde oluşturduğu 
güçlü etki sayesinde.

Sıradan İnsanın Trajedisini Merkeze Alan Roman: Mumsema Han

Başarılı bir ilk roman diyebiliriz Hakan Karakaşoğlu’nun Sel Yayınları’ndan çıkan 
Mumsema Han romanı için. Mahmutpaşa’da bir handa çalışan Adem’in hikâyesi 
üzerinden, sıradan insanların yaşamına odaklanmış yazar. Romanın kahramanı 
Adem, yanımızdan geçse fark etmeyeceğimiz kadar silik bir tip. Adının yokluğa 
tekabül etmesi de bilinçli bir tercih olsa gerek. Adem en az Mumsema Han’da 
çalışan diğerleri kadar yalnızdır ve onu, hak etmediğini düşündüğü hayatından 
kurtaracak bir nedene ihtiyaç duyar. Aradığı kurtuluşu kumaş sattıkları Kibar 
Butik’te çalışan Eylül’e duyduğu aşkta bulur. Eylül, tek umududur artık. Adem’i 
tekdüzeleşmiş hayatından kurtarıp hak ettiği yere taşıyacak kişidir. Cesaret denen 
duyguyla Eylül sayesinde tanışır.

Adem’in hikayesini tıpkı semavi dinlerdeki kurtarıcı (İsa Mesih veya Mehdi) 
ve yeni dünya, hak edilmiş yaşam (cennet olarak düşünülebilir) düşüncesinin bi-
reyin yaşamındaki yansımaları gibi okudum niyeyse. Her akşam iş çıkışı uğradığı 
dostu Erhan’a “Hak etmek için çalışmak gerek” tarzında öğütler verse de acizliğini 
çoktan kabullenmiştir Adem. Kendisinden başka bir varlığa dayanmak zorunda-
dır. Fakat Adem’in bilmediği şey, kurtuluşu bir insanda aramanın ne kadar doğru 
olduğudur? Acaba Eylül onu hak ettiği yaşama ulaştırabilecek midir?

Yalnız Adem’in hak ettiği geleceği bu dünyada bulacağına inanması saflığının 
işareti. Karakaşoğlu, Adem’deki umudu kitabın sonuna kadar saklar. Adem, her 
âşık gibi kendi kendine gelin güvey olur ve cahilce işlere atılır. Tatlı tatlı hayal-
ler kurarken gerçekliğin soğuk duvarına çarpar ve anlar ne kadar kör olduğunu. 
Kurduğu hayaller elinde patlar. Saplantıları yüzünden başka durumları hesap ede-
meyen bir şuursuzluk içindedir Adem.

Karakaşoğlu’nun diğer karakterleri de tanıdık. Yeni insanlar vaat etmez ya-
zar; Yüksel abi, Harun amca, çaycı Süleyman, Sina Bey gibi her gün onlarcasıyla 
karşılaştığımız, alışveriş yaptığımız esnaf abi ve amcaların sahici portreleri var 
Mumsema Han’da.

İlk roman olması açısından kurgusu da etkileyiciydi bana göre. Bir tek patronu 
Yüksel abiye ses çıkaramayışının sebebini öğrenemedik. Hakan Karakaşoğlu’nun 
dili de oldukça umut verici. Berrak, dupduru, dil cambazlığına yüz vermeyen ger-
çekçi bir anlatımı var. Bu yüzden romanın atmosferinden uzun süre çıkamayabi-
lirsiniz.
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Farklı Bir Polisiye Kurgu: Bir Ceset Bir Söz

Farklı bir polisiye roman Bir Ceset Bir Söz. Yazarı Gülce Başer’in aynı zamanda 
bir şair oluşu, romanın diline sirayet etmiş; şiirsel dili, akıcı anlatımı ile estetik 
anlamda da sizi hemen içine alıyor. Böylece polisiyelerin zaten çabucak kendinizi 
kaptırdığınız o aksiyonu yüksek kurgusuna eklenen bu dil işçiliği, romanı farklı 
kılmış.

Romanın başlangıcında sıradan bir intihar vakası ya da intihar süsü verilmiş 
sıradan bir cinayet vakası gibi algılanan durum, sayfalar ilerledikçe sıradanlıktan 
kurtulan bir cinayetin içine alıyor okurunu. Zira işin içine devlet adına çalışan, 
yurtdışında da görev yapan istihbarat elemanları giriyor ki yine de son bölüme 
kadar Gülce Başer’in kalemi, kontrolü elinden bırakmıyor; sürprizler için, okuru 
şaşırtmak için çalışmaya devam ediyor. Bu kadar da değil aslında. Romanın içine 
yazarın derin algısı; başörtüsü gibi, cemaatler gibi ülke gündemini zaman zaman 
meşgul eden meseleleri de yerleştirmiş ki bu meseleleri, farklı gözlükler takarak, 
büyük resmi gözden yitirmeden tam bir yazar tarafsızlığı ile işliyor romanda. Yine 
romanın kadın kahramanı Nihal’in aşkı sorgulaması ve yazarın zaman zaman bir 
erkeğin hayatında ikinci kadın olmanın ıstırabına, öfkesine yaptığı gönderme-
ler, hatta farklı erkek zihniyetlerinin kadına bakışı, kurguyu dağıtmadan, farklı 
algılardan bağlanan kılcal damarlarla kitabın ana kaynağını beslemeyi başarmış. 
Böylece 336 sayfa boyunca temponun hiç düşmediği Bir Ceset Bir Söz romanı, 
bizi çerçeve zaman olan altın gün boyunca “kılçıklı bir cinayet”in peşine taktığı 
gibi; aşk, evlilik, kadın - erkek ilişkilerindeki inişler ve çıkışlar, önyargılar, devlet 
algısına farklı bakışlar gibi meseleler üzerine de kafa yormaya davet ediyor.

Edebiyat ödüllerine fazla takılmamak gerektiğini düşünenlerdenim. Bazı ki-
taplar vardır, kurgusundaki ustalığa, dil işçiliğine hayran olduğunuz; ama nasıl 
oluyorsa ödül jürisinin gözü onu ıskalar; bazı eserlere de hayret edersiniz, nasıl 
olmuş da böyle bir ödülü alabilmiş, diye. O yüzden bir romanın değerini aldığı 
ödüllerle ölçmemek gerektiğini, zaten her eserin bir ruhu olduğunu ve o ruhun 
esere biricik olma özelliği kattığını yıllar evvel öğrendim. Yine o yüzden bu dosyayı 
hazırlarken romanların aldığı veya almayı hak ettiği hâlde alamadığı o ünlü - ün-
süz ödüllerden hiç bahsetmemeyi tercih ediyorum genel olarak. Ama şunu itiraf 
etmeliyim ki, Remzi Kitapevi’nden çıkan Bir Ceset Bir Söz romanı, artık klişe olan, 
bir şablona oturtulan polisiye kurgunun dışına çıkarak, bir şair yazarın titiz dili ile 
yazıldığından, aldığı “2015 Altın Sayfa Polisiye Edebiyat Ödülü”nü hak etmiş bir 
romandır.

Şanzelize Düğün Salonu: Bir Dönüşüm Romanı

Profil Yayınları’ndan çıkan Şanzelize Düğün Salonu, muhafazakâr ve seküler dün-
ya arasında sıkışıp kalmış bireylerin trajedisine odaklanmış, neredeyse absürt bir 
roman. Daha önce öykü ve denemeleriyle tanığımız Tarık Tufan’ın ilk romanı aynı 
zamanda. Anlatım tarzıyla, son dönem Türk edebiyatının Alper Canıgüz ve Murat 
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Menteş’le birlikte, birbirinden yetenekli yazarların bir araya geldiği “afili filinta-
lar” sitesinde temsil ettiği absürt ve kıvrak zekânın ürünü, göndermesi bol, hafif 
arabesk ve yeşilçam sosuna bulanmış, kapak tasarımıyla özelikle gençlerin dikka-
tini çekmeyi başaran bir edebi oluşumla organik bir bağ içinde Şanzelize Düğün 
Salonu. Fakat Tarık Tufan, kendine haslığını bu yeni anlatım tarzında da koruma-
yı başarmış, iyilik ve kötülüğe dair içten ve samimi endişelerini anlatırken naif ve 
ölçülü üslûbunu bozmamış.

Kitabın isimsiz kahramanı -isimsiz olması günümüz insanını temsil değerini 
güçlendirmiş bana göre- annesinin ölümü, Eda ile tanışma gibi hayatının kritik 
dönemeçlerinde verdiği kararlarla kaderine şekil veren ve her yıkımda daha da 
dibe batan, yabancılaşmış (tek bir hakkım olacaksa kaybolarak var olmayı diler-
dim) umutsuz ve kararsız bir karakter. (Hangi tarafa geçeceğimi bilmediğimden 
durduğum yer mezarım hâline geliyor.) Öyle bir umutsuzluk ve yersiz yurtsuz-
luk ki evinde bile kendini iyi hissedemez kahramanımız. Kendinde yaşamına son 
verme gücünü bulamayıp tercihleriyle ölümünün gelmesini hızlandırmaya çalışır 
gibidir.

Roman karşılaşma, çatışma ve dönüşüm kavramları üzerinden okunmaya çok 
müsait. Ayrıca bir kopuş hikâyesi, önce anneden, sonra baba, ardından yuva ve 
son olarak inançsal kopuş yaşanır. İnsan hayatında ruhsal tekâmülü veya yıkımı 
karşılaşmalar ve çatışmalar üzerinden kurar. Bu noktada verdiği kararlar hayati 
önem taşır. Büyük bir günah işlemek ille de sonu kötü bir yolun kapılarını açmaz. 
Bazen tam tersi bir durum da oluşabilir. Tufan, romanıyla, kaderimiz her zaman 
kararlarımızla şekillenmez, der gibidir; üzerimizdeki İlahi El’in varlığını her an 
hissettirir.

Kitabın en başındaki ruhsal betimlemeler ve yazarın sıkça kullandığı afili cüm-
leler romanın ağır bir roman olacağını düşündürdü; fakat ilerleyen bölümlerde 
romanın temposu oldukça yükseliyor; merak duygusu yükseliyor. Romandaki yan 
karakterlerin hikâyeleri (Eda, Rüstem, Savaş ve Baki Semih) hikâyeyi kişisellik-
ten kurtarıp girift bir yapıya dönüştürmüş. Garip ve beklenmedik bir son, devamı 
gelebilir hissi bırakıyor. Tarık Tufan’ın aynı zamanda bir senarist olması romanın 
görselliğini etkilemiş gibi.

Gerek göndermeleri, gerekse kullandığı günümüz kavramlarıyla tam da ça-
ğın ruhunu yakalamış, meselesi kadimliğini korusa da tam bir günümüz romanı 
Şanzelize Düğün Salonu.

Kafa Dağıtan, Absürt Bir Roman: Hep Lunapark

Bahadır Cüneyt Yalçın’ın romanı Hep Lunapark, yeni edebiyatın iyi örneklerin-
den. April Yayınları’ndan çıkan kitap, yazarın ikinci romanı. Birbirinden tuhaf 
kişilikleri bir araya getiren roman, enteresan olayları ve absürt anlatım tarzıyla 
dikkat çekiyor.

Roman Balkara adlı ufak bir ilçede lunapark işleten bir ailenin bir Ramazan 
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Bayramı günü sofralarına çatıdan kaplumbağa düşmesinin ardından yaşadığı tra-
jikomik olayları ve tuhaf ilişkileri konu alıyor. Romanına lunaparkın tarihçesini 
verdiği takdimle başlıyor yazar. Ardından Yunus Lunapark’ın sahipleriyle tanı-
şıyoruz tek tek. Bundan sonra artık kaplumbağa bile hikâyede anlatıcı olarak yer 
alır. Yer yer bir kaplumbağanın yaşadığı zorluklara, üzüntülere kendi dilinden şa-
hit olduğumuz garip bir dünyanın içinde buluruz kendimizi.

Karikatürize diyebileceğimiz birbirinden farklı karakterlerin hemen hepsi 
her yerde karşılaşabileceğiniz tipler aslında. Hayatta tek varlığı lunaparkı olan, 
“Hangi lunapark bir uydu fotoğrafına doluyken yakalanmışsa oralıyım” diyen 
İrfan Yunus, hikâyenin babası. Hikâyenin anlatıcısı ise, “Burada çocukluk değil 
manyaklık oraya çıkar” diyen İrfan Yunus’un oğlu Zafer. Ölmüş şarkıcılara mek-
tuplar yazan Zafer’in ince ruhlu dayısı Mustafa da tuhaf biri. Elvis Presley’den Zeki 
Müren’e, John Lennon’dan Barış Manço’ya birçok ünlü isimle mektuplaşmaları, 
romanın hikâyesinin bitmeyen temposunda verilen keyifli “es”lerden. Kumarbaz 
ve uslanmaz dayı Savaş ise polisiye öğelerin merkezinde.

Lunaparktaki polisiye ve macera öğeler, bir tarihî eser kaçakçısının bulunma-
sıyla ilgili düzenlenen yarışmada çözümleniyor. “Eğlenen insan” konulu bir belge-
sel çekimi için gelen filmciler, “Lunapark Eğlencesinde Korku Öğesi” adlı deneysel 
bir tez yazan Ayşegül, torunu için bütün gününü lunaparkta geçiren dede Osman 
Suat, Savaş dayının belalısı Kartal, Hollandalı dondurmacı Jan, kısacası bir araya 
gelmesi ihtimal dışı gözüken bir çok karakter romanın merkezine yerleşiyor ve 
olayların sonunda okuyucuyu şaşırtacak derecede roller değişiyor.

Romanda Yeşilçam filmlerine benzer öğelerle karşılaşsak da tipik Hollywood 
filmlerine özgü bir tarzda, hikâye sona doğru heyecanını arttırırken, kahramanlar 
süper kahramanca işlere girişiyor. İrfan Yunus’un süper roketi, tam bir süper kah-
raman işi. Romanda tadında bırakılmış bir de aşk var. “Lunapark’ta aşk başkadır” 
diyen Zafer ve Ayşegül arasında platonik bir aşkın doğurduğu teşbihler, okuyucu-
nun duygularını yükseltecek cinsten.

Bahadır Cüneyt Yalçın, gerçekçi olmakla sahici olmak arasındaki farkı usta-
lıkla göstermiş. Romanda yer yer imkânsız gibi gözüken olayları anlatırken sahici 
üslûbu hiç terk etmemiş. Karakterleri karikatürize olan aile üyeleri birbiriyle anla-
şamayan bir görüntü sergilese de aile olmanın güzelliğini bir şekilde hissettiriyor 
okura. Geleneklere bağlı, hürmeti bilen aile bireyleri, sorunlara rağmen bozulma-
yan bir düzen. Aile olmanın bilincinde üyeler. “Babalar her zaman haklı değildi 
ama her zaman babaydı. Yanıldıklarında bile kartallar veya demirler tarafından 
incitilmeyi hak etmiyorlardı. Telgraf telinin kopması güvercinden sorulmamalı, 
fincan kırıldı diye hatır bozulmamalıydı.”

Romanın sonunda lunaparkı, hayatın özeti ya da simülasyonu gibi düşündüm. 
Özellikle dönme dolapları. Bir inip çıkan dönme dolabın hareketindeki, “Bir şehri 
görüyor bir kendimize çekiliyorduk” ifadesi, etrafımızda olup bitenlerin iç dünya-
mızda yaşattığı gelgitleri hatırlatıyor. Hayat ya da lunapark, tüm renkleriyle sürer-
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ken insanlar acılarını, dertlerini yalnız yaşar. Lunapark hiç durmaz, tüm garipliği-
ne rağmen hayat devam eder.

Hep Lunapark, parlak bir zekânın ve hassas bir kalbin işi. “Mağlup varsa galip 
değiliz” önermesinden yola çıkarak yazılan roman, polisiye unsurları, bol teşbih ve 
ezber bozan aforizmalarıyla kafa dağıtan, eğlenceli bir kitap.

İstanbul İstanbul: İstanbul’un İki Yüzüne Odaklanan Bir Roman

2009 yılında yayımladığı Masumlar romanı ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü 
alan Burhan Sönmez, dört yıl aranın ardından üçüncü romanı İstanbul İstanbul’u 
yayımladı. İletişim Yayınları’ndan çıkan roman, Sönmez’in kendine has edebi di-
lini ve gerçekle hayali buluşturan masalsı anlatımını daha da ileri taşıdığının gös-
tergesi.

Roman, beşeri kötülüğün sınırlarının zorlandığı bir hücrede, şiddete ve işken-
ceye maruz kalan dört erkeğin on günlük hikâyesine odaklanıyor. Her günü bir 
başka anlatıcının dilinden okuduğumuz romanda her karakter bir bakışın temsili. 
Tüm bu bakışlar birbirini yok etmeyen, aksine besleyen bakışlar olarak sunulmuş. 
Romandaki kişiler ilk bakışta bambaşka hikâyelere inanan, bambaşka hayallerin 
ve imkânların insanları. Karısı Mahizer’e ve şiire âşık Berber Kamo, babasından 
dinlediği İstanbul hayalleriyle büyüyen, Kibritçi Kız misali duvarlara yansıttığı ha-
yallerle hücreyi bambaşka bir hâle dönüştüren Küheylan dayı, Öğrenci Demirtay 
ve Doktor. Hücredeki tek kadın karakter Zine Sevda ise tam bir karakter olmanın 
ötesinde direnişin sembolü gibi daha çok; her sembol gibi kendisine değil, işaret 
ettiği şeye odaklanmamızı gerektiriyor. Sönmez’in karakterlerinin en önemli ortak 
noktası ise acıya hayal kurarak ve hikâyeler anlatarak direnmeleri. “İnsan ken-
disiyle yetinmeyen tek varlıktır Doktor. Kuş sadece kuştur, çoğalır ve uçar. Ağaç 
sadece yeşillenir ve meyve verir. İnsan başkadır, hayal etmeyi öğrenmiştir. Var 
olanla yetinemez.”

Sönmez, İstanbul İstanbul ile klâsik bir şehir hikâyesi anlatmayı değil, bu 
şehrin iki yüzüne odaklanmayı denemiş. Bu nedenle romanı tipik şehir anlatıları 
arasına koyamayız. İstanbul, her ne kadar romanın esas kahramanı gibi gözük-
se de Sönmez’in hikâyesi insan merkezli. Kenti kuran ve bozan “insan” vurgusu, 
İstanbul’u edilgen bir kahraman olarak okumamızı zorunlu kılıyor.

Kenti farklı bakışlarla var eden Sönmez, çoklu bir pencere açıyor okuyucu-
nun seyir odasında. İstanbul’un bin bir yüzünü yansıtan bellek fotoğrafları çeki-
yor. İstanbul, bugünü kaos ve yitim duyguları içinde resmedilirken, geçmişi ve 
geleceği de etkileyici bir tablo gibi çiziliyor âdeta. Sarayburnu’ndan Kumkapı’ya, 
Boğaziçi’nden Galata’ya kimi zaman kasvetli ve korkulu, kimi zaman da büyülü 
İstanbul siluetlerinin karşıtlığında duygu dünyanızın sürekli değişime uğradığını 
fark ediyorsunuz. “İstanbul’un tuhaf yanı, cevaplardan çok soruları sevmesiydi. 
Mutluluğu karabasana çevirebilir, veya tersi, umutsuz yatılan bir gecenin ardın-
dan sevinçli bir sabahı başlatabilirdi. Belirsizlikten güç alırdı. Kentin kaderi diyor-
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lardı buna. Bir sokağındaki cennet ile diğer sokağındaki cehennemin yeri anısızın 
değişebilirdi.”

Çift yönlü insan doğasını başarıyla anlatan Burhan Sönmez, edebiyatın 
imkânları içinde felsefenin meselelerine dokunmadan geçmiyor. Bunlar arasında 
theodise, (kötülük meselesi), determinizm (zorunlu ve değişmez kader), insanın 
özünde bencil olduğunu savunan Hobbesçu ahlâk öğretisi ve özgürlük meselesi 
en çok dikkat çekenler. Masalları, söylenceleri, çoğunu duyduğumuz eski anlatıla-
rı kahramanlarının tekrar etmeleri, aslında her hikâyenin her anlatışta değiştiği, 
Herakleitos misali evrende aynı kalan hiçbir şeyin olmadığı düşüncesini hatırlatı-
yor. Romanın düşünsel arka plânında, “Kentin derinleri karanlıksa, insanın derin-
leri de karanlıktı” gibi ifadelerin işaret ettiği kent ve insan benzerliği göze çarpıyor. 
İnsanın iyilik ve kötülükle örülmüş ikili doğası kentin ikili doğasıyla birleşiyor.

Kurmacanın merkezinde yer alan yeraltı ve yerüstü karşıtlığı romanın so-
nunda özdeşliğe dönüşüyor. Bu yönüyle özgürlüğün ve mutluluk gibi mefhum-
ların mekândan ve yaşananlardan bağımsız olduğu düşüncesine ulaştıran bir ro-
man İstanbul İstanbul. Yer altındaki hücreden farkı kalmayan kentlerin de tıpkı 
Doktor’un, “Buradaki sınırımız duvar ve insandı” dediği gibi bizi doğaya ve gökyü-
züne hasret bırakan kentten çok da farksız olmadığını düşündürüyor.

Roman bir kent eleştirisi ve bir kent güzellemesi olarak iki yönlü okunabilirken 
romanın sonunda alıntılanan Hallac’ın sözleriyle insana ve acılarına dair ortak bir 
bilinç geliştirme üzerine de ışık yakmayı ihmal etmiyor.

Bir Uyanış Romanı: Gülhatmi

Gülhatmi çiçeğini bilir misiniz? Hani zahmetsizce büyür her yerde, her şeye rağ-
men, çok da şifalıdır hani; kurutursunuz ve türlü hastalıkların tedavisinde dahi 
kullanırsınız. İşte Kudret Ayşe Yılmaz’ın Ötüken Neşriyat’tan çıkan çiçeği bur-
nunda romanı Gülhatmi’nin kahramanı genç kız da öyle. Adını bilmiyoruz onun; 
ama lakabı Gülhatmi’dir. Zaten romanda yer alan hiçbir kahramanın ismi yoktur. 
Güzelliği simgeleyen Kına’nın -yine bir çiçekten, kına çiçeğinden esinle koyulmuş 
bir isim- her an patlamaya hazır bomba misali dolaşan etrafta, o sarışın kadın 
Kengel’in -bir tür dikendir- sonra romanı, düğümlenmişken çözüme götüren 
Görevli’nin… hiç kimsenin, hatta hiçbir yerin adı yoktur romanda. Kudret Ayşe 
Yılmaz, romanında mekân ve kişi isimlerini anlaşılıyor ki bile isteye, özellikle kul-
lanmamış. İyi de yapmış; her dem yaşanacak olanı, hissedilecekleri, istemeleri ve 
vazgeçişleri anlatıyorsa bir roman, o hâlde bütün zamanları da kapsamalı; böy-
lesine derin bir aşk, hırslarımızın yıpratıcılığı, vazgeçişlerimizin varlığımıza şifa 
veren hafifliği…

En iyisi baştan alalım; öyle bir baştan alalım ki Gülhatmi romanından da ön-
cesine, yazarın yine bir çiçek ismini uygun gördüğü ilk romanı Orobanhiyye’ye 
kadar gidelim. İşte Gülhatmi romanındaki genç kız, aslında yazarın ilk romanında 
çocukluğuna kadar inilen, kuvvetli kalemi ile önce kozasını ören, sonra o kalemin 
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gücü ile yine kozasından çıkarak kelebeğe dönüşen o genç kızın hayatının devamı-
dır. Buna karşın her iki romanı birbirinden bağımsız okuyabiliyorsunuz da. Yani 
Gülhatmi romanını okumak için illa da önce Orobanhiyye’yi okumanız gerekmi-
yor. Hatta hiç okumanız gerekmiyor. Ancak şu da var ki, zaten Gülhatmi romanın-
dan sonra, bunca ağırlığı göğüsleyen o yüksek ruhlu genç kızın, tanınmış bir der-
ginin editörü olmadan önceki hayatını da merak edeceksiniz ve Orobanhiyye’yi de 
okumak isteyeceksiniz düşüncesindeyim.

Yeniden Gülhatmi’ye dönecek olursak; roman, çarpıcı bir efsane ile başlıyor. 
Kızıl saçlı kızın efsanesi, aynı zamanda okurları, romandaki genç kızın durumuna 
da hazırlıyor. Zira efsaneyi yazan, Gülhatmi’nin ta kendisidir. Böylece genç kızın 
kaleminin gücünü de görmüş oluyor okur. Yani o büyük derginin editörü olarak 
işe alınması tesadüf değildir. Ayrıca o efsanedeki kızıl saçlı kızın saçının her telini 
yakarak sevdiğine haber ulaştırması ve en sonunda saçındaki her bir teli bu uğur-
da yanıp kül olduğunda kendini bu aşk için yakması da Gülhatmi’nin durumu ile 
ilişkilendirilebilir. O da sevdiği bunca önemliyken, hayatının tam merkezindey-
ken, ondan vazgeçerek kendini yakmıştır. Romandaki Gülhatmi de tıpkı efsanede-
ki kızıl saçlı kız gibi görünmez güçlü bağlarla sevdiği erkeğe bağlıyken, kavuşma-
sını engelleyen bağlar da bir o kadar güçlüdür. Romanın başında efsanenin sonu 
belli değildi; ancak romanın sonuna gelirken efsaneyi tamamlar Gülhatmi. Sanki 
Gülhatmi’nin yaşaması, nefes alması bu efsanenin bitimine kadardır.

Gülhatmi romanı aslında tezli bir roman. Genç kızın yanından hiç ayırmadı-
ğı deftere sık sık yazdıklarından romanın tezi üzerine ipuçlarını da elde ederiz: 
“Yaradılış sırrı bu işte: Hakk hiçbir kalbi zeminsiz yaratmaz. Her kalbi, daha sağ-
lam bir kalbe bağlar mutlaka… Kimse yalnız değildir o hâlde! Yalnızlık dediğimiz 
hayatın bir parçasıdır sadece ve her parça zaten bütüne aittir.” (s.54)

Evet, hepimizin, en sosyal olanımızın bile hayatta yalnız olduğumuzu zannet-
tiğimiz anlar olmuştur mutlaka; ama dediğimiz gibi bu bir “zan”dır sadece. Oysa 
Fuzuli çok haklıdır: “Kimsesiz kimse yok / Her kimsenin var kimsesi.” Tanrı inan-
cınız, o “kimsesizler kimsesi” yüreğimizde olduğu sürece, yalnızlık olsa olsa bi-
zim için “zan”dır. Gülhatmi de kendini hep yalnız hissetmiş biri. Babası ona yıllar 
evvel, “Allah’ı olan yalnız değildir” (s. 49) demiş olsa bile, bu duygu onun peşini 
bırakmaz. Öyle hissetmekte de haksız değildir aslında; annesini çok küçükken 
kaybetmiştir. Eskilerin söylediği gibi annesiz kaldıysan babasız da kaldın demek-
tir. Babası hemen evlenmiş, sevgisini göstermeyen, lokmalarını sayan bir üvey 
annenin elinde büyümüştür. Üstelik babayı da lise yıllarında kaybedip üvey anne 
ile kalınca, kendisine bir yük olduğu duygusu hissettirilmiştir. Hep kitaplara sığı-
nır, kitapların içindeki acılarla, sevinçlerle teselli bulmaya çalışır. Yine kitaplarla 
özdeşlik kurabileceği bir alanda üniversite tahsilini yapar. En büyük hayali, o bü-
yük dergide editör olarak görev yapmaktır. Zaten romanda olaylar, Gülhatmi’nin 
o dergiye editör olarak kabul edilmesiyle başlar. Yayın yönetmeni, kaleminden çok 
etkilenmiş olduğu bu genç kızı, babacan tavrıyla hemen kucaklamasına rağmen, 
dergi çalışanları dışlar Gülhatmi’yi. Giyimi kuşamındaki taşralılık, tavırlarındaki 
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naiflik, onun ezilmeye müsait biri olduğu izlenimi uyandırır: “Ona göre tüm yaşa-
dıkları, ilk insanın yaratılışıyla başlayan umumi tarihin gördüğü en elim hakikat 
olan zayıfın ezilmesinden başka bir şey değildir.” (s. 179)

Ancak bir fırtına, çınarı yerinden söker devirir de sazlıktaki çelimsiz bir kamış-
la baş edemez ya; Gülhatmi de sazlıktaki kamış misalidir işte; naif, kırılgan, içten 
içe hüzünlü, aşk acısıyla vurgun yemiş; ama yine de ayakta, dimdik, ona el açan-
ların, yardıma ihtiyacı olanların her daim yanında. Ona kötülük yapmaya eğilimli 
olanların dahi yanında. Çünkü Gülhatmi’dir o: “İnsanların burunlarının ucunda 
dahi olsa fark edemeyecekleri gülhatmi… Beş yapraklı gülhatmi… Beş yürekli…” 
(s. 56)

Gülhatmi’nin yüreği de romanda beş kişi için atar, sanki beş ayrı yüreğe dönü-
şür onun kocaman yüreği: Aynı evi paylaştığı güzelliği temsil eden Kına, Kına’nın 
teyzesi -Gülhatmi’nin çalıştığı dergide hizmetlidir, genç kızın onun evinde kira-
cı olduğu bilinmez dergide- bu teyzenin özürlü kızı ve aynı evi, hatta aynı odayı 
paylaşmak zorunda kaldığı sarışın kadın. -Kına, ona hırçınlığından ötürü diken 
anlamına gelen Kengel lakabını yakıştırmıştır- işte bu beş kişi, beşi de hayatın 
zorlukları karşısında tökezleyen, düşmese de tökezleyen beş kişi, birbirine tutu-
nur aynı evin içinde. Tıpkı gülhatmi çiçeğinin kalp misali beş yaprağı gibi, tıpkı 
gülhatmi çiçeğinin taç yapraklarına tutunan bu beş yaprak, beş insan gibi. O hâlde 
romanın kahramanı genç kıza Gülhatmi isminin verilmesi boşuna değildir; o da 
diğer kalpleri, kendi kalbi ile sarıp sarmalar, tedavi eder, ruhu ile şifa verir onlara.

Romanın sonundan bahsetmeyeceğim size sevgili okur. Bazen sonlar son ol-
mayabilir bize. Bazen arzularından, ideallerinden, hayallerinden vazgeçerek de 
kazanabilir insan. Bunca sıkıntı boşuna değildir elbet. Öyle sınavlar vardır ki ha-
yatta, kaybettiğinizi zannettiğinizde, aslında kazanmışsınızdır. Sonlu olan her şey 
son bulduğunda fark ederiz ancak bunu.

Pek çok aforizmanın iç içe geçirildiği Gülhatmi romanı, daha önce yazdığı iki 
romanı ile kaleminin gücünü çoktan kanıtlamış olan Kudret Ayşe Yılmaz’ı kuşku-
suz daha da iyi yerlere taşıyacaktır. Bekleyip göreceğiz…

Semih Gümüş’ten Bir İlk Roman: 

Belki Sonra Başka Şeyler De Konuşuruz

Semih Gümüş, roman ve öykü eleştirmeni olarak tanıdığımız, bu alanda pek çok 
kuramsal kitap da yazmış biri. Edebiyatı iyi tahlil edebilen, kurmaca metinleri iyi 
gözlemleyebilen biri olarak onu ilk defa bir kurmaca metnin yazarı olarak görmek 
pek çok okurunu şaşırtmış olmalı. Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz, yaza-
rın ilk romanı. Can Yayınları’ndan çıkan bu roman için doğadan kopan şehir insa-
nının yeniden doğa ile bütünleşme çabası diyebileceğimiz gibi, kendi türüne zarar 
verebilecek tek canlı olarak insanın, içindeki karanlıkla yüzleşmesi de diyebiliriz. 
Aslında aynı mecradan beslenmiyorsa bile bu iki duygu, her ikisi de bir yerden 
sonra aynı denize ulaşıyor: Var oluşumuzu anlamlandırma çabasına…
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Romanın kahramanı Sinan, orta yaşı geçmiş bir entelektüel. İnsanın düşün-
celerinden ötürü özgürlüğünün kısıtlanmasından rahatsız, bir dönem gözaltında 
kalmış, bu sırada yaşadıkları, ruhunda derin yaralar açmış biri. Yaralarını sağal-
tabilmek için kendi özü ile tabiatın özünü yeniden bütünleştirmeye çalışıyor. Zira 
insanın yaratılıştan sahip olduğu bu güçlü bağın zayıflaması hâlinde, insan irade-
sinin de zayıf düştüğünü fark ediyor. Kendi ile doğa arasındaki o bağın yeniden 
güçlenmesi, böylece ruhunu yeniden sağaltabilmek için şehirden uzaklaşır ve bir 
köye yakın, doğanın içinde bir mekâna yerleşir. Onu şehre yakınlaştırıp da ruhuna 
yabancılaştıran her şeyden soyunur; işinden, karısı Leyla’dan, arkadaşlarından, 
şehir hayatının konforundan…

Ama doğa ile bütünleşmek o kadar da kolay değildir. Kendisiyle yüzleştiği bu 
ortamda, insanın karanlığında gizli olanın bir şekilde dışarıya çıktığını, bu ka-
ranlık yanıyla sevdiklerine bile zarar verebileceğini fark ediyor ki bu da insanın 
kendinden kaçamayacağını, o içindeki karanlığı nereye giderse gitsin hep yanında 
taşıyacağını gösteriyor. Yeniden başlamak zordur. “Bu kafamı önce boşaltmam ve 
yeniden doldurmam gerekiyor, bunu nasıl başaracağımı bulmalıyım, yoksa hiçbir 
şey değişmeyecek ve ben hep bir ayağımı geçmişte açılan çukurdan çıkaramayaca-
ğım. Bunun iyileştirici bir yolu olmalı, yoksa iğneli fıçı, bıçağın ucu, kan kaybından 
adım adım çözülme ve ölüm ya da kendini yavaş yavaş zehirleme…” (s. 119)

Belki edebiyat bunu başarmasını sağlayabilir. Çünkü Sinan’a göre “Gerçeğin 
hep kendini dayatan hâliyle baş etmek olanaksız. Edebiyat onu alt etmenin 
yolu, insanı baskı altından kurtarıp sıradan bir insan gibi yaşamasını sağlayan 
büyük pencere. Gerçeğin üstüne çıkma, onu yok sayıp kendi gerçeğini yaşama 
olanağı”dır. (s. 161)

Hayalindeki romanı yazmayı başarabilirse Sinan, belki ruhu özgürleşecek, ta-
biatın özü gibi kendi özü de sonsuz olanla bütünleşecek. Sanki aynı beklenti eli-
mizdeki romanın yazarı için de geçerlidir. Kitapta zaman zaman birinci tekil şahıs-
la üçüncü tekil şahsın iç içe geçmesi; yazarın romanın içinde, hem Sinan, hem de 
kendi olarak var olmasını sağlıyor çünkü. “Hiç değilse kendi hayatımın bir imge-
sini kurabilsem, önce gözlerimin önünde canlandırıp yazdıktan sonra okuyanlar, 
benim yarattığım imgeyi alıp ceplerine koysa, onu ara sıra elleriyle parlatsa, bir-
birlerinin avucuna bıraksa, kendi imgeleriyle benimkini üst üste koysa…” (s. 53)

Böylece Sinan’ın romanından beklentisi, aynı zamanda Semih Gümüş’ün 
okurundan beklentisi oluyor. “Hayatın bütün sırlarını yalnızca sözcüklerle anla-
tabilmek. Sorun bu. Sıradan hayatların içinde saklı ayrıntıları keşfetme ahlâkı. 
İnsanların yıllarca yanından geçtiği sokağı, o güne dek görmedikleri biçimde gös-
terebilmek…” (s. 65)

Böylece kahramanımız Sinan, kendine dışarıdan bakabiliyorken, yazar Semih 
Gümüş de içerden bakabilmeyi başarmış. Hem kendi oluyor yazar, hem de Sinan.

Romanda birinci ve üçüncü şahsın dili iç içe geçirildiği gibi, zaman zaman iki 
farklı anlatım tekniği de iç içe kullanılıyor. Bazen duyguları yoğunlaşıyor Sinan’ın; 
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bastırılmış öfkesini dışarı çıkarmaya çalışır gibi, duygularını özgürleştirmek ister 
gibidir; bu sırada romandaki dil de çırpınıyor, parçalanıyor, bir us yarılması olu-
şuyor. Bunu verebilmek için yazar, bilinç akışından faydalanarak zaman sıçrama-
ları yapıyor, dağınık bir anlatım kullanıyor. Durulduğunda ruhu Sinan’ın, roma-
nın cümlelerindeki dalgalanma da son buluyor, anlatımı da duruluyor. Özellikle 
romanın ilk yarısında, geriye dönüşlerin, kahramanın şimdiki zamanına etkilerini 
verirken bu iç içe geçirilen anlatım, romanın başarısını da artırmış.

Ancak romanın ikinci yarısında geriye dönüşler, hesaplaşmalar, evliliği üzeri-
ne yaşanan çıkmazların dalgalanmaları son bulunca, sanki yazarın derin soluğu da 
tükeniyor. Bundan sonra romanda tempoyu dengeleyebilmek için bir aşk giriyor 
kurgunun içine. Romanın ikinci yarısı Sinan’ın Mina ile tanışması, yakınlaşması 
üzerine. Ancak bu aşkta hiçbir sorgulama olmayışı, bunca hazır olması Sinan’ın, 
beş on günlük bir zaman içinde Mina ile bağlarının bunca kuvvetlenmesi ve daha 
boşanmadığı eşinden artık hiç bahsedilmemesi, evliliği üzerine sorgulamaların 
birden kesilmesi, romanda bir zorlama oluşturuyor. Üstelik Mina, yeterince işlen-
miş bir karakter de değil romanda. Sinan’ın ona karşı hissettiği derin duygularını 
bu yüzden okur yeterince içselleştiremiyor.

Hâlbuki ilk yarıda başlayan önce dünyanın, sonra kendi içinin karanlığı ile yüz-
leşmesi devam etseydi Sinan’ın, bu yüzleşmenin neticesinde doğa ile ve yazmaya 
başladığı roman ile bütünleşerek, karanlığını söndürme çabası derinleştirilseydi, 
belki temposu düşebilirdi romanın; ama bunca güzel başlamış bir kitabı, okur ta-
rafından bakıldığında fazlasıyla klişe gözüken bir aşktan uzaklaştırırdı.

Bülbülün Kırk Şarkısı’nı İskender Pala’dan Dinlemek

Gül ile bülbülün, Divan edebiyatından günümüze, gerek beşeri ve gerekse ilâhi 
aşkı dillendirmede, en çok kullanılan mazmunlardan biri olduğu bilinegelmekte. 
Bülbülün güle duyduğu muhabbetin gücü, ona öyle nameler söyletir ki gülün de, o 
gülü koklayanın da içine işler bu nameler. Ancak daha da geriye, kadim zamanla-
ra gidecek olursak; rivayete göre İbrahim Peygamber, inancından ötürü, Tanrılık 
iddiasında bulunan Nemrut tarafından ateşe atılmak üzereyken, ona destek ol-
mak üzere bülbül, Hazreti İbrahim’in yanında yer alır. Böylece kazananlardan 
olan Bülbül’e bu fedakârlığı karşılığında Allah, Cebrail aracılığı ile dileğini sorar. 
Bülbül, Allah’ın yüz ismini bilmekte ve terennüm edebilmekteyken ancak, madem 
Allah dileğini kabul edecektir, o hâlde O’nun diğer dokuz yüz güzel ismini de öğ-
renmektir muradı. İşte o günden sonra bülbülün diğer bir ismi de Farsçadaki bin 
sayısının karşılığı olan “hezar” olur. İbrahim Peygamber’in yanında, hiç tereddüt 
etmeden ateşe atlayışının ödülü olarak; o ateş, bir gül bahçesine dönüşmüşken, 
o gün bugündür adı, gül ile beraber anılacakken, gül kokulu bir cennete kavuş-
muştur dünya zamanında dahi. Lâkin en güzel kokulu gül, o bahçede dahi henüz 
açmamıştır. O gülün, bin yıllar sonra açacağı da nice yazara ve de şaire malum-
dur. İşte o yazarların arasına İskender Pala da dahil olmuştur bundan böyle. Zira 
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İskender Pala, son romanı Bülbülün Kırk Şarkısı’nda bu rivayetten yola çıkarak 
Hazreti Muhammed’in hayatını anlatırken, aynı zamanda Divan edebiyatının bu 
ünlü bülbül ve gül mazmununa da gönderme yapmış, böylece gelenekseli modern 
anlatı ile birleştirerek ilginç bir kurgu oluşturmuştur.

Bülbülün Kırk Şarkısı için biyografik bir roman diyebilir miyiz, bilemiyorum. 
Kitabın arkasındaki kaynakçaya baktığınızda onlarca siyer, hadis kitaplarından ve 
Kur’an ayetlerinden faydalanılarak, çok emek isteyen okumalar yapılarak yazıl-
mış bir roman bu. Ama söz konusu Hazreti Muhammed’in biyografisi olduğunda, 
yazarın bu romanı kurgularken kendini özgür hissedemeyeceğini de söylemek ge-
rekir. O’nun hayatı üzerine yazılacak olanlar bellidir çünkü, söylenmiş olanların 
dışına çıkamazsınız hâliyle. Hazreti Muhammed’in hayatına kurgusal boyutta yeni 
şeyler ekleyebilmek, ancak onun yaşadığı zaman ve çevre üzerinden yapılabilecek-
tir; o dönemdeki Müslümanları ve müşrikleri, o gülün yer aldığı gül bahçesine yer-
leştirmekle mümkün olacaktır. İskender Pala da öyle yapmış, bu zorluğu aşmak 
için yerinde bir tercihte bulunarak, bülbül mazmununu kullanmış.

Bülbül, romanda anlatıcı konumundadır. İbrahim Peygamber’den bu yana ya-
şananlara, insanlık hallerinin her türlüsüne bizzat şahitlik etmiş, birinci ağızdan 
anlatmaktadır olan biteni. Bülbül bu; sözcüklere dökerken dahi insanın yüzyıllara 
yayılan macerasını; güle en içli namelerle sevgisini terennüm etmektir asıl gayesi. 
Kitaptaki kırk bölüm boyunca bülbül, okura süfli ve ulvi insanlık hallerini anlatır-
ken, bir yandan da kâinatın en güzel gülüne -Hazreti Muhammed’e- olan koşulsuz 
sevgisini kâh içli, kâh hüzünlü şarkılarla dile getirir. O hâlde kitaptaki her bir bö-
lüm, aynı zamanda bülbülün gülüne söylediği kırk ayrı şarkısıdır da.

“Sunuş” kısmında bülbülün İbrahim Peygamber’le bin yıllar önce yaşadığı 
macerayı dışarıda tutarsak, roman, çerçeve zaman olarak 450 yılından başlar, 
Hazreti Muhammed’in ölümü ile sona erer. İnsanlığın en süfli, karanlık çağlarını 
yaşadığı zamandan ve coğrafyadan seslenir bülbül bize. İnsanların kendi elleriyle 
yaptıkları putlara taptıkları bir zaman. İbrahim Peygamber’den sonra onun so-
yundan gelen on sekiz peygamberin ve en son İsa Peygamber’in ardına takılarak 
450 yılına kadar gelebilmiş, en güzel şarkılarını söyleyeceği gül’ün doğacağı coğ-
rafyaya doğru yol almış olan bülbül, İsa Peygamber’den sonra vicdanların yeniden 
paslandığına, akıl tutulmalarına tanık olur. İlk şarkısında bülbül, altı yaşındaki 
bir kız çocuğunun -hele ki siyahi bir kız çocuğu ise sözü edilen- kumlara gömü-
lüş hikâyesinin içinde saklı acıyı okurların yüreğine taşımıştır. Ama umutludur 
da bülbül, gül’ün kokusunu almıştır zira, yakındır açması gül’ünün. Bu yüzden 
o cahiliye döneminde söylediği şarkıları ne kadar hüzünlü olsa da ümit doludur.

Bülbülün her bir şarkısına denk düşen her bir bölümün üzerinde, 450 yılından 
başlayarak tarihler atılması, o tarihlerin altında da, her bölümde işlenecek alt te-
maların kısa notlar hâlinde yer alması, yerinde olmuş. Böylece hangi bölümde ne-
yin merkeze alındığını bilen okura, okumalarda bir kolaylık sağlanmış. Ayrıca her 
bölüm başında, okurlara ikram niyetine farklı bir şairin naatından bir beytin epig-
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raf olarak sunulması da anlamlı olmuş. Ama beni asıl hayran bırakan, kadim ede-
biyattan günümüze ve de Doğu edebiyatından Batı edebiyatına kadar dünya me-
deniyetlerinin inşa ettiği manzume türlerinin her birinin, bülbülün kırk şarkısını 
hatırlatması açısından, bölüm başlarına isim olarak verilmesi oldu ki, ilk bölüme 
“Ninni” adının verilmesi ve kuma gömülen kız çocuğuna ithaf edilmesi elbette çok 
anlamlı. Koşuktan tutun da ilahiye, soneye kadar hemen her manzume türünün 
kitabın bölümlerine isim olarak veriliyor oluşu, sadece bülbülün terennümünün 
değil, onun sevgisini terennüm ettiği gül’ün de evrenselliğini ima etmesi açısından 
anlamlı olmuş. Üstelik her manzume ismini taşıyan bölümün Hz Muhammed’in 
dedesinden, sütannesi Halime’ye, sütkardeşi Şeyma’ya, Ali’ye, Hamza’ya, Nevfel’e 
kadar İslâmiyet’e giden yolda bir çakıl taşı vazifesi yapan muhterem insanlara it-
haf edilişi kitabın saygınlığını daha bir artırmış.

Bülbülün Kırk Şarkısı’nın iki ana koldan ilerlediğini söylemek mümkün: 450 
yılından, yani cahiliye döneminden başlayarak Hazreti Muhammed’e peygamber-
lik görevinin tebliğ edilişine kadar olan kısım için birinci ana kol diyebiliriz. Bu 
kısımda yazarın, Hazreti Muhammed’in peygamber oluşundan sonraki mücade-
lesini anlattığı ikinci kısma göre kalemini çok daha özgür kullandığını söyleyebi-
liriz. Zira roman yazmak demek, yazarın, kalemin ve sözcüklerin gücüyle yeni bir 
dünya inşa etmesi demektir. Eğer yaşanmış ve sınırları kalın çizgilerle belirlenmiş 
birinin hayatını romanlaştırıyorsanız, kurgunuzda kendinizi fazla özgür hissede-
mezsiniz. Hazreti Muhammed’e peygamberliğin nasıl tebliğ edildiği, onun tep-
kisi, sonra peygamberlik mücadelesinde çektiği sıkıntılar, yapılan savaşlar, asr-ı 
saadet dönemi; ders kitaplarına kadar girecek netlikte verilmiştir zaten. Yazarın 
böyle bir durumda, romanına ders kitaplarının sıkıcı atmosferinden çıkarıp mo-
notonluğu kırarak hareket kazandırabilmesi için, kitabın ayrıntılarında, Hazreti 
Muhammed’in çevresindeki kişilere okurun bakışını çevirmesi gerekir. Yazar 
da haklı olarak bunu yapmış; Hazreti Aişe’ye iftira atıldığında, onun ve yanında 
bulunan Safvan’ın yaşadığı acılardan tutun da, psikolojik şiddete maruz kalan 
Havle’nin bir Arap geleneği olan “zihar”la yaşadığı çaresizlik duygusuna, Muaz’ın 
şehit oluşundaki hüzne, saf Nuayman’ın arkadaşlarının gaza getirişiyle bir yaban-
cının devesini kesip sonra da korkudan saklanıp çamura batışındaki mizah duy-
gusuna veya Ebu Süfyan’ın Müslüman oluşu sırasındaki tereddüdüne kadar; bir 
romanın olmazsa olmazı sayılan trajik unsuruna hizmet edecek ayrıntılar, kitabın 
içinde hissettirilerek, roman formunun doğal akışı sağlanmaya çalışılmıştır.

İskender Pala’nın, Bülbülün Kırk Şarkısı kitabında, bülbülün kâinatın en güzel 
gül’üne olan sevgisini terennüm edişindeki samimiyeti, akıcı ve doğal bir söyle-
yişle söze döktüğünü belirtmeliyiz. Bunun yanında kitabın -zarfın mahfuzu işaret 
ettiğini düşünerek- kapağına da değinmek isterim: Karanlıkları söndürmek üzere 
açan, siyah zeminin üzerinde kırmızı bir gül motifinin, son zamanlarda gördüğüm 
en güzel kapak tasarımı olduğunu söylemeliyim. Ancak şunu da belirtmeliyim ki 
böyle büyük emekle yazılmış, güzel bir romanı kurgulayışı sırasında yazarın, basit 
gibi görünse dahi, romanın içselleştirilmesini kuvvetlendiren ayrıntılarda da biraz 
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daha dikkatli olmasını bekleyebilirdik. Bunlardan bazılarına bu yazıda değinmek 
isterim.

Hazreti Muhammed’in dedesi Abdulmuttalip (asıl adı Şeybe’dir) zor durum-
da kaldığı bir an, on oğul ister Tanrı’sından. Karşılığında oğullarından birini kur-
ban etmeyi vaat ederek. (s. 52, 2. paragraf) Peş peşe on oğul sahibi olur sonunda: 
Haris, Zübeyr, Hacl, Dırar, Mukavvim, Abduluzza (Ebu Leheb), Abdumenaf (Ebu 
Talip), Abbas, Hamza ve Hazreti Muhammed’in babası olacak olan Abdullah. 
Yazarın buraya kadar yazdıklarından öğreniyoruz ki Abdulmuttalip’in onuncu 
oğlu Abdullah’tan sonra rüyası aracılığı ile adadığı adak ona hatırlatılır. (s. 55, 3. 
paragraf) Zaten bu adak olayının yaşanmasından iki yıl sonra, Abdullah, yeni ev-
lenmişken daha ve eşinin bebek beklediğinden yeni haberdar olmuşken vefat eder. 
(s. 72, 1. paragraf) O sırada Abdullah, yirmi yaşındadır. Bunu da kitaptaki, “Âmine 
henüz yirmi yaşındaydı. Tam da kocasının öldüğü yaşta” sözlerinden öğreniyoruz. 
(s. 108, son satır) Abdullah’ın Abdulmuttalip’in onuncu çocuğu olduğu belirtilmiş 
olmasına rağmen kitapta ve de bu durumda babasıyla Hazreti Muhammed ara-
sında yirmi yaş olduğu anlaşılmışken, ileriki sayfalarda, Hazreti Muhammed’in, 
amcası Hamza ile yaşıt olduğunun (s. 106, son satır), hatta sütkardeşi olduğunun 
(s. 429, 1. paragrafın son satırı) ve hatta amcası Abbas’ın da kendisiyle aynı yaşta 
olduğunun (s. 141, 2. paragraf 2. satır) belirtilmesi kafaları karıştırıyor.

Sonra, kitapta anlatıcı konumda bulunan bülbülün, gül’ülün isminin daha doğ-
madan Muhammed olacağını bildiğini okuyoruz. (s. 72, 4. paragraf, 9-10. satırlar 
ve 5. paragraf) Ancak bu sözler, Hazreti Muhammed’in doğumundan hemen son-
ra bülbülün söylediği, “huriler onu Ahmet ve Muhammed diyerek övdüklerinde 
adının bu olacağını kestirememiştim” (s. 84, 3. paragraf, 12-13. satırlar ) sözleri 
ile de çelişiyor. Üstelik Hazreti Muhmamed’in doğum tarihinin Rebiulevvel’in on 
ikisi olduğu (s. 78, 3. paragraf) belirtilmişken ve dinî kaynaklarda bunun milâdi 
takvime göre 20 Nisan’a denk geldiği bilinirken, onun sütannesine teslim edilişi-
nin anlatıldığı bölümde, veriliş tarihinin haziranın başı olduğu ve o sırada üç aylık 
olduğu yazılıdır kitapta. (s. 91, 4. paragraf, 12. satır) Hâlbuki bu durumda bebek 
Muhammed, üç aylıkken değil, bir buçuk aylıkken sütannesine teslim edilmiş ol-
malı veya sütannesine veriliş tarihi ancak temmuz sonlarına denk gelmeli.

Biraz daha ilerleyelim kitabın sayfaları arasında: Hazreti Muhammed’in anne-
si ve sonra da dedesi ölünce onu himayesine alan amcası Ebü Talip’le Dımaşk’a gi-
derken bir gün, yol üzerinde rastladıkları Hıristiyanların âlim rahiplerinden Circis 
Bahira, ondaki peygamberlik işaretlerini görerek Ebu Talip’i uyarır. Bu esnada 
Ebu Talip, çocuk Muhammed’in altı yaşındayken, yedi yıl önce annesini kaybetti-
ğini söyler. (s. 116, 2. satır) Böylece bu olay geçtiği sırada Hazreti Muhammed’in 
on üç yaşında olduğunu öğreniriz. Ancak yıllar sonra, Hazreti Muhammed’e pey-
gamberlik gelişinden on yıl sonra, Ebu Talip, ölüm döşeğindeyken bu olay hatırla-
tıldığında, çocuk Muhammed’in o sırada dokuz yaşında olduğu söylenerek çelişki-
ye düşülür. (s. 252, 8. satır)
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Biraz da gerilere gidelim, Hazreti Muhammed’in dedesinin (adı henüz 
Şeybe’dir o zaman, yıllar sonra Abdulmuttalip olacaktır) doğduğu yıllara doğru. 
Babası Haşim, Şeybe’nin doğumundan birkaç yıl sonra ölür. Haşim’in işlerini oğlu 
Muttalip devralır. (s. 47, 2. paragraf, 2. satır) Ancak Haşim’in oğlu Muttalip’in, 
Şeybe’yi ziyaret için Yesrip’e gidişi anlatılırken, kitapta Şeybe’den Muttalip’in ye-
ğeni diye bahsedilmesi kafaları karıştırıyor. (s. 47, 2. paragraf, 5. satır ve sonrası)

Bunun gibi ayrıntıda yer alan çelişkiler, elbette çok büyük bir emekle ve çok 
iyi niyetlerle yola çıkılarak yazılmış bir eserin ruhuna gölge düşürmez. Ama yine 
de 99.999 kelimeden teşekkül ettiği bir dipnotla daha kitabın başında belirtilen, 
böylesi bir inceliğe yer verilen kitapta elbette bu hataların olmasını da istemez, 
bülbülün şarkısına kulak veren gönül ehli.
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Elsa’nın Vasiyeti / Gülsen Gülbeyaz

Elveda Güzel Vatanım / Ahmet Ümit

Elveda / Ceyhan Han Ataç

En Çok Onu Sevdim / Gamze Güller

Erkeklere Ölüm / Murat Gürvardar

Eski Aşk Paslanmaz / Ahmet Işık Doğan

Eylül Rüzgârları / Hüseyin Eren

Feramuş Dede Pasajı / Mehmet Benibil

Ferec, Varlığın Ateşi / Hüseyin Tunç

Gece Rüzgârları / Sevinç Çokum

Gecenin Ardından / Kısmet Güneş

Geçmeyen Geçmiş / Ömer Faruk Gökçe

Geçmişin Gölgesinde / Gülçin Özbek Kuyumcu

Gençlik Hatırası / Ece Altınkaya

Gezide Dört Kadın / Sema Fener

Gölgede Kalan Hayatlar / Armağan Küçük

Göremediğim Sen / Yasemin Yaman

Görev / Zeynep Bozik

Görünmez Cellât / Zafer Tunç
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Gülhatmi / Kudret Ayşe Yılmaz

Gülizar / Elif Güçlütan

Güller ve Yalanlar / Güler Bilkay Aygün

Gülüm / Demet Altınyeleklioğlu

Gülün Goncası / Yalım Ersöz

Gümüş Aşk Balığı / Pınar Eygi

Günbatımı Kıyısında / Tansu Demirci

Gündüz Kelebeği / Dilek Neşe Açıker

Güneş Batar Ay Doğar / Seyyid Irmak

Güneş Makinesi / Çağıl Yaman

Hançer / Ezgi Bağcı

Handan Makamı / Hümeyra Kaya

Hasret / Esra Yıldız

Hastane Defteri / Melik Saraçoğlu

Hayal Ev / Leyla Özbay

Hayal / Jale Demirdöğen

Hayat Böyle Bir Şey / Nafer Ermiş

Hayatımıza Düşen Gölgeler / Zeki Öner

Hiç Hesapta Yoktun Sen / Nazmiye Sümer

Hiçbir Yerde / Derya Yılmaz

Hilekâr / R. Gaye Önel

Huysuz ve Ruhsuz / Nehir Erdem

Hüzün Yanığı / Sinan Yağmur

Hüzünlü Arayış / Merve Yanık

Işıktan Önce / Bülent Dağlı

İhanetin Bedeli / Kemal Akayı

İhanet / Nihat Armutlu

İhtimal / Selma Sancı

İki Aşk Arasında / Gülay Atasoy

İki Göz Bir Dünya / Fatih Mehmet Ünlü

İkircikli Biricik / İlhami Algör

İntikam / Ayşegül Çiçekoğlu

İsimsiz / Gönül Çatalcalı

İstanbul İstanbul / Burhan Sönmez



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 215

İstanbul’un Yalnızları / Selahattin Nehir

İstanbul / Bir Aşk Şehri İstanbul / Tuğba Sayın

İsyan ve Aşk / Halin Bezmen

Kâbus / Betül Kalkan

Kaçış / Ayfer Aslan

Kaderime Hoş geldin / Tuba Duman

Kaderin Şifresi / Sinan Suavi Kösger

Kalbim Sana Emanet / Ülkü Burhan

Kalbimdeki İmza / Dilan Ak

Kalpler Karışık Yağmurlu / Mustafa Karaçam

Kan Değirmeni / Dursun Arslan

Kan Kırmızı / Mehlika Mete

Kanatlarım Hep Can Açıcı / Esra Uçar

Kanaviçe / Bahadır Yenişehirlioğlu

Karabasan / Şafak Güçlü

Karakalem Aşk / İpek Anamur Genç

Karar Odası / Selman Kayabaşı

Karakter Taciri / Şebnem Şenyener

Kasımpaşalı Oedipus / Cem Kalender

Kasırga Mevsimi / İsa Yılmaz

Katilin Özrü / Nurhan İşkın

Kayıp Anahtar / Tuğrul Turaboğlu

Kayıp Kedi / Sadık Yemni

Kayıp Sandık / Can Alpgüvenç

Kırık Beyaz / Can Gürses

Kırık Kalemler / Hasan Gündoğmuş

Kırlangıç Mevsimi / Hasan Arda Durgun

Kıyam / Murat Çavga

Kızıl Bayram / Yüksel Akaya

Kimliksiz / Selvi Atıcı

Kitabü’l Acayip / Kadir Danış

Kod Adı: Mucize / Ünver Alibey

Konstantiniyye Oteli / Zülfi Livaneli

Kösem: İktidar Şerbeti Kan Kokar / Solmaz Kamuran
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Kötü Çocuk / Büşra Küçük

Kuğulu Park Cinayeti / Ali Bayram

Kura Çözüldü / Kenan Karabağ

Kurtulan / Semra Eminel

Kutlu Bir Diriliş / Halit Ertuğrul

Kuzey Masalı / Zeliha Eren

Küçük Şehrin İnsanları / Ömer Yerlikaya

Leylayı Sevenler Kulübü / Hakan Kağan

Lımon Çiçeği / Betül Şükür

Mabeyn / Fatma Dağdelen

Madam Bravo / Bilal Sami Gökdemir

Mahpeyker Kösem Sultan / Seyda Koç

Mavi Zehir / İncinur Karakoç

Maziye Hasret / Mustafa Okçay

Mecnun Kelebekler / Sibel K. Türker

Meftun / Mehmet Er

Melek Çocuklar Kulübü / Şevket Dedelioğlu

Menderes / Irmağın Gölgesi / Üstün Dökmen

Mevsim / Zeynep Işıklar

Mim / Berna Uslukaya

Mucizenin Ölümü / Cem Yılmaz Budan

Muğlâk / Ahmet Kanter

Mutluluktan Sonra / Volkan Bikeç

Mücella / Nazan Bekiroğlu

Mükemmel Katilin Peşinde / N. Ahmet Erözenci

Ne Zaman ki İçime Bir Kurt Düştü / Tülin Tankut

Nefes / Gökhan Tunç

Nergis / Turgut Ulucan

O Adam Babamdı / Altay Öktem

Ölmek Kolaydır Sevmekten / Ahmet Altan

Ölüm Çağrısı Yusuf Bozdağ

Ölüm Ötesine Kaçış / Metin Yıldırım

Ölüm Şifresi / Kayahan Demir

Ölümsüz Aşk / Aksu Büyükatlı
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Ölürsen Ölürüm / Erkan Yıldırım

Palyaço’nun Listesi / Emre Timur

Peçe / Canan Soylu

Porselen Tabak / Nevriye Vatansever

Psikopat Mafya / Şule Terzi

Puslu Bir Sonbahar / Ayfer Kırım

Pusu / Ayla Aydın

Rahmi Bey / Naşide Gökbudak

Raslantı / Nazlı Ozan

Rebeze’de Aşk Sancısı / Habib Mert

Rehine / Sümeyya Akarçay

Romantik Oyun / Elif Yılmaz

Rosalinde: Alman Gelin / Zühal İzmirli

Rönesansın Son Günlerinde Aşk / Tarkan Elsoy

Ruhaltı Çocukları / Emirhan Dağkan G.

Rüyalar Köprüsü / Mustafa Baltacı

Sahte / Canan Öztanık Temiz

Saklı Sarnıç / Fatma Paksoy

Sana Âşık Değilim / Vefa Enver

Sana Aşkım / İlknur İnsaf Turan

Sana Rağmen Aşkı Sevdim / Naşide Gökbudak

Sarıçiçek / Yılmaz Sait Bölükbaş

Satılık / İlknur Birdal

Sebebi Yok Artık / Ömer Özdemir

Segâh Makamı / Esra Kahraman

Sen Benim Hayatımsın / Ferzan Özpetek

Sen Ölürsen Ben Yaşarım / Celil Oker

Seni Bana Yazmışlar / Nejla Arslan Kurt

Seni Melekler Getirsin / Abdurrahman Tümer

Senin Değilim / Ceren Deniz Yıldız

Senli / Merve Akıncı

Sen / Selvi Atıcı

Sessiz Avcı / Hatice Seven Küre

Sessiz Çığlık / Avni Açıkgöz
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Sessiz Feryat - Gürcü Göçü / İlhan Akın

Sevda Çiçeğim / Fatih Altınbeyaz

Severek Ayrılalım / Rukiye Karaaslan

Sevgili Yalnızlığım / Mehmet Deveci

Sevince / Rukiye Kayaarslan

Sevmekten Korkan Kız / Çiçek Üçok

Seymenler Çıkmazı / Samet Baysal

Simsiyah / Bülent Çallı

Siyah Telaş / Gizem Tan

Soğuk Kalpler Defteri / Gökçe Üstündağ

Soğuk / Bedriye Zobu

Son Çarem / Kübranur Uslu

Son Gün / Mete Yarar

Son Şura / Sezgin Kaymaz

Sonsuza Düşen Aşk / Funda Özbek Ünlü

Sus Çığlığı / Saime Bircan Sak

Sürgün Aşk / Muhammed Veysel Zortul

Şahika Feraye / Sinan Akyüz

Şahmelek / Merve Akıncı

Şanzelize Düğün Salonu / Tarık Toros

Şehr-i Hayalde Güz Kâbusu / Zübeyir Yiğit

Şira Yıldızı / İlhan Akın

Şüphe / Gamze Sağıroğlu

Tanrı ve Astranot / Çayan Özvaran

Tavanarası / Ali Gür

Tavuskuşunun Güncesi / Burak Eldem

Ters Adam / Barlas Özarıkçı

Tetiği Sen Çek / Aydın Bayram

Titer / Turhan Kaya

Toprak / Buket Uzuner

Tuhaf Çocuğun Fevkalade Hikâyeleri / Ertuğrul Özkök

Tutkulu Aşk / Özge Güven

Tutsak Güneş / Ayşe Kulin

Tutulamayan Sözler / Leyla Yıldırım
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Türkistan / Duralı Yılmaz

Uçan Halıların Ayro Dinamik Sorunları / Tuna Kiremitçi

Unutma Dersleri / Nermin Yıldırım

Uyku Kaçıran / Asena Meriç

Uzun Yürüyüş / Ayhan Geçgin

Vadiden Doğan Güneş / İlhan Akın

Vahşi Tutku / Osman Aysu

Vakitsiz Göçler / Habib Umutlu

Vali / Mazhar Olcayto

Ve Aşk Devrildi / Abdullah Küçük

Vuslat Vakti / Nejla Arslan Kurt 

Yağmurdan Kaçarken / Batuhan Aydoğdu

Yalan Kurgusu / Ahmet Haldun Terzioğlu

Yangın / Özge Sarıoğlu

Yanık Maske / Şule Köklü

Yıldız’ın Gözü / Gültekin Çizgen

Yıldıza Değen Hayat / Erol Erdim

Yıldızlar Sönünce / Ahmet Demir 

Yitik Zebani / Nevin Bilgiç Yakut

Yolum Aşka Düştü / Meral Kır

Yoz Aşkım / Emine Can

Yüksek Topuklar Yüksek Umutlar / Merve İnanduçar

Yüreğimde Saklı Sevdan / Nevra Karataş

Zaman Mühürcüsü / Senem Tekinkoca

Zamanın Muhafızı / Süleyman Barış Kartal

Zan / Yasemin Karahüseyin

Zevce - Bir Aşkı Bağışlamak / Hande Ertekin Tümen

Zincirlenmiş Kalpler / Büşra Toraman

Zor Aşk / Ayşe Kulin

Zor Ölüm / Adile Erkan

Zühre Yıldızı / Müjgan Abaoğlu





dilimiz

İbrahim Demirci





2015 YILINDAN TÜRKÇE TANIKLIKLARI
İbrahim Demirci

Cümle Çevresinde

Dilin yapısı ve işleyişiyle tabiat varlıklarının yapıları ve işleyişleri arasında koşut-
luk olduğuna inanıyorum. Ancak dile ilişkin bilgi ve deneyimlerimiz, tabiat varlık-
larına ilişkin bilgi ve deneyimlerimizden daha önemli, öncelikli, zengin ve özüm-
senmiş görünüyor. Dili kullanan kişiler, çoğu zaman dilin gramer özelliklerini bil-
meksizin doğru konuşma, anlama, anlatma, anlaşma becerisini edinmektedirler. 
Dil becerisinin odağında cümle denen yapıların bulunduğu söylenebilir.

Bilgisayarlarda sık sık otomatik güncelleştirmeler yapılmaktadır. Bunların ço-
ğunda makineyi yeniden başlatmak gerekmektedir. Bilgisayar yeniden başlatılır-
ken güncelleştirmelerin işlerlik kazanması için beklemeyi gerekçelendirmek üzere 
Windows 7 ekranında şu bildirim karşımıza çıkmaktadır: “Windows’u yeniden 
yapılandırılmaya hazırlanılmaktadır.”

Bu tuhaf cümleyi yıllardır kaç kez görmüş ve her görüşümde aynı sinirlenişi 
yeniden yaşamış veya hatırlamışımdır. Türkçenin özne yüklem uyumu kurallarını 
da, çatı tutarlılığı ölçülerini de pervasızca çiğneyen bu cümleyi kimin nasıl kura-
bildiğini epeyce düşündüm. Zihnime üşüşenler arasında “komplo teorisi”  sayıla-
bilecek ihtimallerin de bulunduğunu saklayacak değilim.

“Windows yeniden yapılandırılmaya hazırlanmaktadır.”

“Windows’u yeniden yapılandırmaya hazırlanılmaktadır.”

“Windows’un yeniden yapılandırılmasına hazırlanılmaktadır.”

gibi doğru bir cümle kurmak, o tuhaf ve yanlış cümleyi kurmaktan daha mı 
zordur? Hiç sanmam. Bu cümle, Türkçeyi yeterince bilmeyen birinin eseri olabilir 
mi? Belki. Belki de özensizlik, vurdumduymazlık, denetim yetersizliği gibi bilgi ve 
beceriyle pek de ilgisi olmayan, daha basit bir zaaf veya savrukluk söz konusudur 
burada. Bunlara rağmen yahut bunlarla birlikte burada başka ve en az bu “yanlış 
cümle” kadar önemli bir sorun daha bulunmaktadır.

Binlerce, belki on binlerce Windows 7 kullanıcısı, bu cümledeki yanlışlığı gör-
memiş ya da gördüğü hâlde bundan rahatsızlık duymamış olabilir mi? Yanlışı 
görenler ve ondan rahatsız olanlar, bu yanlışın düzeltilmesi için herhangi bir gi-
rişimde bulunmuşlar mıdır? Bu son sorunun muhataplarından biri olduğumun 
farkındayım ve mezkûr soruya cevabım “Maalesef hayır!”dan ibarettir.

Bu “hayır” hayırlı bir tutumu yansıtmıyor. Tıpkı, beşi profesör dokuz akade-
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misyenin imzasını taşıyan Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’nün “Ön 
Söz”ünde, “… Çalışma Grubu, ilk toplantısında … uyulması gereken ilkeleri ve 
sözlüğün kapsamını belirlenmiş…”  (s. 5, TDK Yayınları, Ankara 2015) ifadesinde-
ki özensizliğin hayırlı bir tutumun sonucu olmadığı gibi. Nurullah Ataç’ın Tevfik 
Fikret’in Türkçesini de kıyasıya eleştirdiği denemesi “Kedi”den alınan bir cümle 
gördüm adı geçen sözlükte; canım sıkıldı: “Kediyi anlatıyor ama asıl söylemek is-
tediği başka! ‘Symbole’, timsalde o değil mi?” (s. 1462). Ataç bağlaç olan “de”yi 
bitişik yazar mı? Yazmaz! Çok ayıp, çoook!

Takvim gazetesinin 6 Mayıs 2015 tarihli sayısının birinci sayfasından alınan 
bu habere baktığımızda çok sayıda tuhaflıkla karşılaşıyoruz. Başlıktaki iki cümle-
nin aynı kişiye ait olmadığı, olamayacağı besbelli. Bu durumda cümlelerin başına 
konuşma çizgileri konmalıydı. Fakat o hâlde de, ifade, olayı doğru yansıtmış ol-
mayacaktı. Haberi yazan ve onaylayan kişi(ler), “Ali ata bak, beş bin lira vereyim!” 
demeyi maalesef becerememişler. Edirne’deki “başıboş atlar”ı “başı boş” bırakma-
yı Yazım Kılavuzu’na rağmen başaran gazetecilerimiz, onların bakımı için hazırla-
nan ahırda çalışacak çobanın, “Bu yüzden işe alındı”ğını da düşünüp yazabilmiş-
ler! Bu yüzden ne kadar hayıflansak yeridir.

TRT haberlerinden birinde “Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın”dan 
söz edildiğini işittiğimde hissettiğim duyguyu ifade etmek için “hayıflanmak” keli-
mesi yetersiz kaldı. Daha vahim bir hayal kırıklığını Diriliş Ertuğrul dizisinde “Taş 
üstünde taş, baş üstünde baş…” saçmalığını işitince yaşadım. Bereket versin, dizi-
nin ilerleyen bölümlerinde “Taş üstünde taş, omuz üstünde baş” demeyi, böylece 
hatadan dönmeyi becerdiler. Şüphesiz, hatadan dönmek fazilettir amma böylesi 
hataların işlenebilmiş olması da başlı başına bir meseledir.
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Kelimeler Çevresinde

  

Milliyet gazetesi, 1 Şubat 2015

Dilimizde kelimelerin ve kavramların yanlış kullanımıyla ilgili örneklere sık sık 
rastlıyoruz. Bunlardan biri de “infaz” kelimesidir. Kesinleşmiş bir mahkeme hük-
münün uygulanması anlamına gelen infaz, uzunca bir süreden beri ülkemizde “öl-
dürme” -daha doğrusu- “cinayet” anlamında kullanılıyor. İhkak-ı hak peşinde ol-
duğunu iddia eden kişilerin, örgütlerin veya kurumların işlediği her türlü cinayet, 
sanki eylemlerinin yasal veya hukuki bir dayanağı varmış gibi “infaz” diye adlan-
dırılabiliyor. Bu ve benzeri anlam kaymaları veya değişmeleri, biz farkında olsak 
da, olmasak da düşünüş ve kavrayış ölçülerimizi yıpratıyor, yozlaştırıyor olmalı.

1 Mart 2015 tarihli Güneş gazetesi, Yaşar Kemal’in ölümü üzerine yaptığı habe-
re edebi bir çeşni katmak için “İnce Memed öksüz kaldı” başlığını uygun görmüş 
ama bunu yaparken “öksüz” kelimesinin asıl anlamının “annesiz” olduğunu göz-
den kaçırmış; dilimizde “yetim” kelimesinin de bulunduğunu hatırlamamış.
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Yeni Mesaj gazetesi, 4 Nisan 2015

Yerli yersiz yabancı kelime kullanımı, yaygın hastalıklarımızdan biridir. 
Ülkemizin muhafazakâr bilinen gazetelerinden birinde “Enflasyon arttı / yükseldi 
/ tırmandı vb.” yerine “Enflasyon pik yaptı” ifadesinin tercih edilmesi, başka şey-
lerin yanı sıra “düşünüş / inanış” ile “davranış” arasındaki çelişkiye de bağlanabi-
lir. Bu çelişkiyi düşündürücü ve üzücü de bulabilirsiniz, grafik terimleri öğretimi-
ne katkı sayıp sevindirici de bulabilirsiniz.

Konya gazetelerinden Memleket’in 10 Ağustos 2015 tarihli sayısında şehir 
merkezindeki Aziziye Camiini tanıtan İngilizce tabelada işlenen bir dil yanlışına 
-Mosque yerine Masque yazılmış- Ümit Savaş Taşkesen’ın dikkat çektiğini gör-
müştüm. Aynı gazetenin 13 Ağustos sayısında yanlışın düzeltildiğini okuyunca, bu 
yüksek duyarlık ve hızı alkışlamıştım. Benzer bir duyarlığın Türkçe kelimeler için 
gösterilmesi söz konusu olabilir mi? Diyelim ki böyle bir girişim başlatıldı, benzer 
sonuçlar alınabilir mi?

İmlâ Çevresinde

Türkçenin değişkenlik ve tutarsızlık bakımından en sorunlu alanı, “imlâ / yazım” 
alanıdır desek abartmış olmayız. Türk Dil Kurumu’nun 1975 yılında basılan Yeni 
Yazım Kılavuzu’nda “imlâ” biçiminde yazılmış olan kelimenin 2012’de basılan 
Yazım Kılavuzu’nda “imla” biçiminde karşımıza çıktığını görüyoruz. Tek başına 
bu durum, istikrarsızlığın boyutunu göstermeye yeter.

Yazarlarımızın ve yayıncılarımızın çoğu da imlâ hususunda maalesef titiz dav-
ranmıyorlar. Bir yerde “lisanımız” kelimesini okumuşken iki satır sonra “lisânımız” 
ile karşılaşmak en hafif tabiriyle “tuhaf” değil mi?

Yeri gelmişken belirtelim: 2015 yılında Fransa’da tartışılan “imlâ reformu”nun 
ana konusu, bizim “düzeltme / uzatma / inceltme işareti” yahut kısaca “şapka” 
dediğimiz, Fransızların aksan sirkonfleks (accent circonflexe) dedikleri işareti kal-
dırıp kaldırmamak oldu. Öyle anlaşılıyor ki Fransızlar bizim “rol” dediğimiz keli-
meyi “rôle” biçiminde yazmaya devam edecekler.
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1 Ocak 2015 tarihli Sabah gazetesinin birinci sayfasından alınan yukarıdaki 
kesikte hem noktalama işaretlerine, hem imlâya, hem de anlatıma ilişkin sorunlar 
görülmektedir. Yön bildiren “doğu, batı” adları / sıfatları, ancak özel bir yeri ve 
buna bağlı kültürü, uygarlığı belirtiyorsa özel ad sayılır ve büyük harfle başlatılır. 
Keşke bu haberi yazanlar, “Türkiye’nin batısı doğusundan daha soğuk” yazabilse-
lerdi! Dikkat ettiyseniz gazetenin özneden sonra koyduğu virgülü ben koymadım, 
koymak istemedim. Çünkü zaten kısa bir cümle bu, ve virgülün varlığıyla sağla-
nacak bir yarar da yokluğunun getireceği -anlam karışıklığı gibi- bir zarar da söz 
konusu değil.

Dr. Yusuf Gedikli’nin Dillerin Şifresi / Dillerin Kökeni ve Türeyişi / Birinci Cilt 
(Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2015) adlı eserinde uyguladığı ve önerdiği imlâ anla-
yışı beni hayli şaşırttı. Yıllar önce Kenan Akyüz’ün eserlerinde karşılaştığım yazım 
biçimlerini hatırladım. O, yabancı kelimelerin Türk hançeresine uydurularak söy-
lenmesini ve yazılmasını öneriyordu. Meselâ “program” kelimesini “poruğram” 
biçiminde söylemeli ve yazmalıydık. Yusuf Gedikli’nin “puroğram”ı tercih ettiğini 
görünce Kenan Akyüz’ün daha Türkçe, daha Türk gibi davrandığını düşündüm. 
“Moğol”un “Moğal” olmasını teklif eden Yusuf Gedikli de keşke “poruğram”ı ter-
cih etseydi.

Yusuf Gedikli, yürürlükteki bazı imlâ uygulamalarına da karşı çıkıyor. Ona göre 
“Tanrı Dağı” yerine “Tanrı dağı” yazmamız gerekir. Özel adlara gelen ekleri kesme 
işaretiyle ayırma işlemini sadece karışıklığı önlemek için kullanmalıyız: Ayşenin 
işi Ayşen’in işiyle karışmasın, yeter! “Kılasik, aposturof, pilan, puroje, fülüt, ide-
loji, sandoviç, jagar (jaguar yerine), puroten (protein yerine), vidyo, moderin, vb” 
yazmamızı isteyen Yusuf Gedikli’nin en köktenci önerisi, yıllardır ayrı yazılması 
için çabaladığımız “mi / mı / mu / mü” soru eklerinin bitişik yazılmasıdır. “Çünkü 
Türkçede bütün ekler bitişik yazılır.” (s. 35).   Yusuf Gedikli, “Gelecekte görüşleri-
mizin genel kabul göreceğine inanıyoruz.” (s. 37) demektedir. Çalışkan akademis-
yenimizin cesareti ve güveni Türkçenin yazımına ilişkin istikrar beklentilerinin 
ertelenmesine veya zayıflamasına yol açabilir mi?
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Telâffuz Çevresinde

“Katil” ile “kaatil”i yazarken ayırt edemediğimiz gibi, söylerken de birbirine karış-
tırdığımız oluyor. Zülfikaar’a “zülfikâr” diyenlere rastlanırdı; şimdi onlara “dev-
let erkânı” yerine “devlet erkaanı” diyenler de eklendi. “Ülkemizin doğu kesimi” 
derken hece düşürüp “doğu kesmi” diyen hava durumu sunucusunu bile işittim; 
kulaklarıma inanamadım.

Batıdan gelen “kabine, defile” gibi kelimelerin  “hazîne, defîne” vezninde 
seslendirilmesini sîneye çekelim mi, çekmeyelim mi? Cevap vermekte zorlandı-
ğım sorulardan biridir bu. Cevabını bilmediğim pek çok sualden biri de şudur: 
“Edebiyyât, tâm, kitâb” yazan Kenan Akyüz, acaba bu kelimeleri yazdığı gibi telaf-
fuz ediyor muydu?

Üç Kitap

1. Dr. Yusuf Gedikli: Dillerin Şifresi / Dillerin Kökeni ve Türeyişi / Birinci Cilt 
(Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2015, 464 s.)

Çalışkan akademisyenimiz, bir bakıma dillerin arkeolojisini yapmaya çalışıyor. 
Bütün diller için geçerli olacağını umduğu ses ve hece temelli bir kazı çalışmasına 
girişmiş. Yeni terimler,  yöntemler ve yasalar öneriyor. Tartışılmayı hak eden il-
ginç görüşleri var. Gedikli’nin çalışması, Hüseyin Rahmi Göktaş’ın çalışmalarıyla 
karşılaştırılabilir.

2. Yusuf Akçay: Âdem’in Öğrenmediği Kelimeler (Okur Kitaplığı, İstanbul 
2015, 141 s.)

“Düşünce - Felsefe” dizisinde yayımlanan kitapta makale ile deneme arasın-
da salınan, denemeye daha yakın duran yazılar toplanmış. Dil Atlası / Üstüne 
Düşünülmeyen Sözler (2005), Söz Anlamayan İçindir (2006), Osmanlı Türkçesi 
Araştırmaları (2013) adlı çalışmalarda da imzasını gördüğümüz bir akademisyen 
olan Yusuf Akçay’ın konulara ve sorunlara Müslümanca bakma kaygısı dikkati çe-
kiyor. Ancak, “yüz yıl önce” yerine “yüzyıl önce” (s. 41), “afili” yerine “afilli” (s. 42) 
yazması, “ümmet” ile “amme” kelimelerinin “aynı kökten” olduğunu söylemesi, 
“kasıt” (sad harfiyle) ile “kıst” (sin harfiyle) kelimelerini ilişkilendirmesi, Arapça 
“mâl” kelimesini Farsça “mâlîden” fiiline bağlaması (s. 62), “Hz. Ebubekir’in ‘sıd-
dık’ olarak nitelendirilmesi, malının tamamını infak etmesinden kaynaklanmış-
tır.” (s. 63) demesi, “lâne” kökünden türeyen “lanet” (s. 71) gibi tuhaflıklar, “kur-
ban” kelimesinde “Farsça sıfat - fiil eki” “-an”ı bulması (s. 85) beni çok şaşırttı.

“Lisan-ı İbrahim, İbrahimî geleneği diller üzerinden okumayı amaçlayan yeni 
bir terminolojidir.” (s. 100) diyen Yusuf Akçay’ın “termin / terim / ıstılah” yeri-
ne “terminoloji” demesi belki hoş görülebilir ama “Kur’an’a göre ise Hz. İbrahim 
Urfa’da doğmuş” (s. 106) demesi hoş görülemez. Bilim adamı böyle kesin yargılar-
dan uzak durmalıdır. Ayrıca, son yazının son paragrafında sözünü ettiği “devletin 
düzenleyici rolü” (s. 141) de beni rahatsız etti. Çünkü bilim insanlarına, aydınlara 
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yakışan, devletten çok toplumu öne çıkarmaktır.

3. D. Mehmet Doğan: Kelimelerin Seyir Defteri, (Yazar Yayınları, Ankara 
2015, 200 s.)

“Kelimelerin seyri üzerinden bir kültür tarihi yazmak mümkündür.” (s. 5) di-
yen yazar, “serbest bir yüzme denemesi” saydığı eserinin daha “Sunuş”undan baş-
layarak okuyucusunu bilgilendiriyor. “Kelimelerin seyir defteri” ve “Kamusun na-
musu” başlıklı iki bölümden oluşan eserde dilimizin uzak yakın tarihinden ilginç, 
gülünç, acıklı, ibret verici, düşündürücü, öğretici ve eğlendirici pek çok örnek olay 
sunuluyor. Kelimelerin Seyir Defteri, yazarının bazı tespit ve tenkitlerini haksız 
ve/veya acımasız bulacak okuyucular için bile seyre seza bir çalışma: Hem yürü-
me, gezme, dolaşma, hareket anlamında seyir, hem de izleme, gözleme anlamında 
seyir.





deneme
inceleme
tenkit

Hüseyin Akın
Atakan Yavuz





2015 YILI PENCERESİNDEN DENEME
Hüseyin Akın

Deneme üzerine ne kadar çok tanım yapılırsa o kadar çok öznelliğe atıfta bulunul-
muş olur. Yazana göre şekillenen bir tür olması hasebiyle rengini ve kokusunu da 
buradan alır. Şiirin değeri şiir normlarına riayet etmesi ile anlam kazanır. Hikâye 
tahlil, tasvirle birlikte iç ve dış dünyaya ayna tutma, eşyanın, nesnenin ve insanın 
görünmeyen hikâyesini gösterebilmekle kendi tanımının içini doldurmuş olur.

Denemeyi diğer türlerden farklı bir yere oturtan ise söyleyenin kalemindeki 
söyleyene dair samimiyet, içtenlik ve yerleşik üslûptur. Denemeyi yazandan ba-
ğımsız ele alamayız bu yüzden. En kısa hâliyle bir deneme tanımı yapacak olursak 
şayet, ona “gelişi güzel” anlatı diyebiliriz. Bunu gelişi güzelin özensizlik ve rastge-
leliğiyle karıştırmamak gerekir.

Gelişi güzel olan gelişigüzel değildir. Güzel bir çağrışım ve imge yüküyle gelen 
duygu ya da düşüncenin aynı kıvam ve aynı ayarda bir bütünlüğe ulaştırma ca-
zibesi vardır. Şiirde şaire ilham olarak gelen şey denemede deneme yazarına bu 
cazibeyle gelir. Yalın, sade, doğal ve olduğu gibidir her tümce. Yazan kişinin soluk 
alışverişini ve iç çekişini duyarsınız satırlar arasında. Bir hükme varmaz, bir ispata 
girişmez, sadece kendince kendini söyler.

Denemeyi akademik metinlerden, verili cümlelerden ayıran bu harbilik ve has-
bilik durumudur. Yazan kendi ile konuşur gibi yazarken okuyan da sanki kendi-
siyle konuşuyormuş gibi okur. Uzun metinler olmadığı için deneme okuyucusu 
ne okuduğu metinden ne de kendinden uzaklaşabilir. Bu durum tam da modern 
insanın kendi sınırlarına sıkışma endişesini kışkırtan bir pozisyondur. Zira mo-
dern insan bugün romanda kaçışı yakalamak, şiirde ise tadımlık hisler devşirmek 
peşindedir.

Her iki türe de zamanı bir mekân üzere idrak etme bilinciyle yaklaşmamakta-
dır sanayi medeniyetinin insanı. Deneme okuyanı yazana, yazanı okuyana ve de 
her ikisini de kendi kendisine yaklaştırmak gibi niteliği haiz olduğu için belki de 
en çok teğet geçilen edebi tür olmuştur. Sohbetin ve hasbıhalin neredeyse tarihe 
karıştığı bir ortamda hikâyesi bile merak edilmeyen insanın deneme adıyla yaz-
dıkları ve söyledikleri gerektiği kadar karşılık bulmamaktadır.

 Walter Benjamin’in Tek Yön kitabında ifade ettiği gibi, “Denemeyi deneme 
yapan şey değişken, kısmi ya da geçici şeylerin düşünceye layık olmadığı fikrine 
yönelik itirazıdır. Onu deneme yapan şey, kaya gibi yekpare kavramların boşluk 
bırakmayan düzenine başkaldırmasıdır.” Sabit ve camit fikirlerin dünyasından ge-
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çici ve görece olanın esnek dünyasına geçiş ancak insanı tanımakla mümkündür 
ve bunu gerçekleştirmenin yolu da başta insan olmak üzere görünürler dünyasına 
yukardan dikey bakmak değil, yatay bir perspektifle nazar eylemektir. Zira dene-
menin belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey deneyimdir. Hayat insanda zengin bir 
deneyime doğru evirildiğinde bilgi de, kültür de, yaşamsal heyecan ve duygula-
nımlar da kendini deneme ile dışa vurmak zorunda kalır.

2015 yılında deneme türünde dergilerde yer alan ürünler diğer türlerin çok 
daha gerisinde kaldı. Bu daha önceki yıllardan farklı bir sonuç değil kuşkusuz. Şiir 
ve öyküye göre denemenin gerilerde seyretmesi denemenin ürün değeri ile ilgili 
bir yaklaşım olsa gerektir. Deneme bugün farklı alanlardaki düzyazıların kalabalık 
ve karmaşasından kurtulup bağımsız bir tür olarak kendini gösterememiştir. Bu 
sebepten 2015 yılı yine esaslı deneme kitaplarını mumla aradığımız bir yıl oldu.

Sayısal anlamda geçmiş yılları aratmayacak bir deneme envanterine sahip ol-
mamıza rağmen bu birikimin yazın dünyamıza nitel yansıması aynı oranda ol-
mamaktadır. D. Mehmet Doğan’ın Kelimelerin Seyir Defteri, Mustafa Kutlu’nun 
hikâye kitaplarından sonra son dönemlerde art arda yayımladığı deneme kitapla-
rı, Berat Demirci’nin kimliğini ve karakterini denemede bulan metinleri ve bu me-
tinlerden neşet eden kitaplarını anmadan geçmeyelim. Nurdan Gürbilek, Haydar 
Ergülen ve Hasan Akay yorgunluğunu sadece denemede atan yazarlar arasında 
yerlerini aldılar. Denemenin edebiyat heveslisinin acemilik dönemi sığınağı ya da 
heves otağı olmadığını, ağırlaşan ve hantallaşan dünyanın sıkletini düşürecek bir 
nefes olduğunu bu denemeci kalemlerde bir kez daha görmüş ve de anlamış olduk.

Vitrinde Olmak / Mustafa Kutlu / Dergâh Yayınları

Mustafa Kutlu’nun yazıları sadece geniş gündemi içermez, aynı zamanda geniş 
bir okur kitlesine hitap eder. Okuyucu hangi anlayışta olursa olsun onun yazdık-
larında bir ev sıcaklığı hisseder. Bu özellik Kutlu’nun okuyucusuna karşıdan hitap 
etmemesi ile alâkalıdır. Yani bulunduğu yer cephe değildir. Tam da okuyucunun 
yanı başında konuşur gibidir. Fakat bir gazete ile sınırlı okuyucu grubuna hitap 
etmiş olması gazete dışında yer alan diğer okuyucular için neresinden bakarsak 
bir kayıp sayılır. Gazetede yazılan gazetede kalır ne de olsa. Dergâh Yayınları da 
bu hassasiyeti gözetiyor olmalı ki birkaç yıldır Kutlu’nun yazılarını kitaplaştırarak 
daha geniş ve daha farklı okuyucuların istifadesine sunuyor. Vitrinde Olmak’ta 
yer alan denemeler hem evin içindeki, hem de evin dışındaki hâli pür melalimi-
zi önümüze koyuyor. Müşterek değerler aşınmasının kent hayatında neredeyse 
kanıksanır hâle gelmesi karşısında bir tür iç muhasebe yazıları bunlar. İbadetin 
Seyahate Dönüşmesi, Bizi Lüks Batırcak, Dua, İşte Biz, “Öteki” Diye Biri Yok… 
gibi denemeler evin içine ayna tutarken; İnsan Nereye Koşuyor?, Hayal Haritaları, 
Bir Paket Hayat, Vitrinde Olmak ve Dönme Dolap… gibi denemeler ise evin dışını 
da kapsayan nitelikte denemeler. İster evin içinde olalım, ister dışında, ortak ko-
şuşturma ve gayretimiz vitrinde olmak, kendini başkalarına beğendirmek, ispat 
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etmek ve modern dizgenin ilkelerine harfiyen uymak. Tüketirken tükendiğinin 
farkında olmayan insanın gittikçe derinleşen trajedisi ancak böyle deneme yoluyla 
duyguları örselemeden ve aklı incitmeden anlatılabilirdi.

Kelimelerin Seyir Defteri / D. Mehmet Doğan / Yazar Yayınları

Mehmet Doğan’ın değişik yerlerde yazdığı dil eksenli yazılar Kelimelerin Seyir 
Defteri adıyla kitaplaştı. Kitaptaki en belirgin taraf dil meselelerinin belli bir yor-
dam içerisinde ortaya konulmuş olması.

Kelimelerin Seyir Defteri iki bölümden oluşuyor. Kitapla aynı ismi taşıyan bi-
rinci bölüm 21 yazıyı, Kamusun Namusu ismini taşıyan ikinci bölüm ise 45 yazıyı 
içeriyor. İlk bölümde kamus, kanun, şehir, kılavuz, turfanda, eğitim, cadde vb. ke-
limeler teşrih masasına yatırılmış. Konuşmayla komşu arasındaki ünsiyet, evren 
ile acun arasındaki mukarenet, şen olmanın neşelenmek dışındaki başka anlamla-
rı bu bölümde konu ediliyor. Bu meyanda yine tapelemekle tepelemek arasındaki 
sıhriyet arayışına giriliyor. Aynı şekilde Mehmet Doğan bir yandan yayla, yaylak 
ve yaylamak kelimesinin bugüne ulaşmayan pastoral tınısını nasıl bugünlere ulaş-
tırabilirimin kaygısını güderken diğer taraftan muhayyer makamından fasıl geçip 
Türkçenin koparılan uzuvlarını organ / urgan bulanıklığı içerisinde yerine monte 
ediyor.

Kitabın ikinci bölümü dil meselesini değişik cepheleriyle ele alıyor. Dil dev-
rimi, harf inkılâbı, devlet ve millet dili, Osmanlıca öğrenmek, eğitim meselesi, 
sözlükler, dil kurumu, dil bayramı, Türkçeden Türkçeye tercüme, medeniyet dili, 
kültür kelimesinin kökeni, Anayasanın dil yarası… gibi konular dün - bugün bağ-
lamında işleniyor.

Kelimelerin anlam aşınması ya da tedavülden kalkan sözcüklerin geçen za-
manla beraber aldığı şekli kelimelerin seyru seferinden rahatça gözlemlemek 
mümkün. Her kelimenin peşine bir insan takmak yerine herkes Kelimelerin Seyir 
Defteri’ni okuyarak kendi kişisel tarihini kavrayabilir. Bu kitap yeryüzünde kuru-
lacak bir cümleye kendini hazırlayanlar içindir. Acele ediniz, kitap kalır belki; ama 
hayatı yaşayabileceğimiz kelimelerimiz bitebilir.

Geçmiş Zaman Tesellileri / Murat Batmankaya / Şûle Yayınları

Murat Batmankaya’nın özgün denemelerinden oluşan Geçmiş Zaman Tesellile-
ri birçok yazar ve şairi bilinmeyen yönleriyle alâkamıza hısım kılıyor. İlk bakış-
ta biyografiye niyet etmiş bir yazarın dümeni denemeden yana çevirerek serbest 
çağrışımlı yazılarda karar kıldığı intibaını uyandırıyor. Samimi ve yer yer ironik 
bir üslûpla kaleme alınan yazılar edebiyatın tarihe not düşmesi şeklinde de nite-
lendirilebilir. Radikal Kitap ekinde aynı adla makaleler yazan Murat Batmankaya 
bu yazıları bir araya getirerek çok hayırlı bir iş yapmış, bir bütünlüğe kavuştuğu 
zaman maksadı hasıl olan yazılarla buluşturmuş okuyucuyu. Yazarın ifadesiyle 
söylersek: “Soframızdan uzak tutulan sadakat ve değerbilirlik” yeniden sofraya 
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buyur edilmiştir bu denemelerle. Musameretname sahibi Emin Nihat Efendi’den 
Çingeneler’in muharriri Osman Cemal Kaygılı’ya, Recaizde Mahmut Ekrem’in 
Araba Sevdası romanındaki Efruz Bey karakterinden yola çıkarak dönem oku-
masına kadar birçok eser, karakter ve yazar bilinmeyen taraflarıyla işleniyor. Üç 
bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları kitabın deneme örgüsü hakkında ye-
terli verecektir sanırım: I. Bölüm: Geçmiş Güzel Günleri Ruhumla Anıyorum. II. 
Bölüm: Vefasızı Görünce Tutuşup Yanıyorum. III. Bölüm: Her Tarafta Her Yerde 
Hep Onu Anıyorum.

Kalbin Ne Marka / Özcan Ünlü / Okur Kitaplığı

Şair Özcan Ünlü’nün şiirden arta kalan zamanlarda yazdığı yazılardan oluşan de-
nemeler kendi ifadesiyle “geniş zamanlı okuma notları” niteliğinde. Değerleri mu-
hafaza noktasında olduğun yerde kal diyor okuyucuya. Hangi güç bizden bir şeyler 
almış ya da çalmışsa gerekirse onun yobazı olmalı insan. Böyle söylüyor Özcan 
Ünlü. Sadece kültürel meseleler yok kitapta, ayrıca edebiyat duyarlığımız, şiirle 
bireysel ya da toplumsal ilişkimizde işleniyor Ünlü’nün denemelerinde. Dünden 
bugüne şiir serüvenimiz hakkında olumlu düşünceler serdediyor. Mademki hayat 
devam ediyor, o hâlde şiir de sürecektir. Her şeyin tüketime uyarlı hâle getirildiği, 
nesneleştiği ve markalaştığı bir dünyada okuyucuyu kalbine sahip çıkmaya davet 
ediyor Özcan Ünlü. Bir yandan da fısıltı tonunda: Kalbin ne marka diye soruyor. 
Zihne değil, gönle yüklenmeyi göze alanlar bu denemeleri okuyabilir.

Sür Atını Kafdağına / Berat Demirci / Kitabevi Yayınları

Demirci’nin önceki deneme kitabı Turna ve Gayda, TYB deneme ödülü almıştı. Sür 
Atını Kafdağına kitabı da Eskader tarafından deneme dalında ödüle lâyık bulun-
du. Kitapta toplam 11 deneme yer alıyor. Kitaba adını veren “Sür Atını Kafdağına” 
isimli deneme dışında, Makine Cücükleri, İtler Âlemine Bir Temaşa, Mal Meydanı, 
Mendili Yudum Arıttım, İğne ile Yazı Yazmak, Kenar Ülkesinden Notlar, Yâr Yatışı 
Nicedir, Kelebeği Beslemek, Medeni Hâl Hanemizden Cıvıldaşmalar, Telefon 
Defterimdeki İsimler başlıklarını taşıyan yazılar var. Denemelerde okuyucuyu 
ilk çarpan dilin kullanımı; Demirci Türkçeyi bütün incelikleriyle tanıyan ve kul-
lanan bir yazar. Üslûbu lirik ve akıcı. Yazar sanki anlattıklarını kendi içindeki 
varlığa anlatır gibi anlatıyor. Dil, sakin ve derin akan bir ırmak gibi akıp gidiyor. 
Denemelerde bizim dünyamıza, bizim hayatımıza ait mevzular var. Belli ki bu 
mevzular uzun zaman yazarın içinde akıp durmuş ve bir gün bir yerden dünya 
yüzüne sızmış. İyi ki sızmış. Yazarın içinde gezdirdiği ve dünya yüzüne çıkmayan 
daha nice mevzunun var olduğunu düşünüyoruz. Bunlar da bir an önce yazıldığın-
da deneme dünyamızın büyük bir zenginlik kazanacağına kuşku yoktur.
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Şairin Şiirle İmtihanı / Mustafa Özçelik / Okur Kitaplığı

Şair Mustafa Özçelik’in zorlu şiir yolculuğuna çıkmış olanlara kılavuz oluştura-
cak nitelikte yazılarından oluşan bu kitap aynı zamanda şiirde belli mesafe kat 
etmişler için muhasebe yapma imkânı taşıyor. Hak ve hakikati arama uğraşı hiçbir 
zaman başka gayelerle yer değiştirmemeli yazara göre. Edebiyatçılarımızın top-
lumdan kopuk durumları ve mesuliyet duygusundan uzak hallerine dikkat çekilen 
kitapta dertleşme sadedinden sorularla meselenin samimiyet penceresi ardına 
kadar açılıyor. “Bugünkü ulusal sınırlar içerisinde eser veren kaç yazarın dünya-
sında Mağrip, Endülüs, Mekke, Kafkasya, Rumeli gibi yer adları vardır ki? Kaç 
romancının eserinde İmam Şamil, Ebu Hanife, İbni Arabî, İsmail Gaspıralı isimle-
rine rastlayabilirsiniz ki” tarzında sorular yöneltilerek edebiyatın ve edebiyatçının 
bugüne dair sorunlarına inişler yapılıyor. Edebiyatın gittikçe insansızlaştırıldığı 
bir zamanda Mustafa Özçelik’in denemeleri olması gerekene ışık tutması bakı-
mından önemli. Edebiyatın gücüyle insanı birleştiren Nâmık Kemal, Mehmet Âkif 
ve Necip Fazıl gibi timsal şair ve yazarlardan örneklerin sunulduğu kitapta edebi-
yatçıların imtihana tâbi tutulduğu alanlardan kesitler yer alıyor. Aynada iskeletini 
görme cesaretine sahip olanların acilen okuması gereken denemeler.

Deneme Çekimi / Mustafa Uçurum / MGV Yayınları

“Hiç girmediğim sokaklardan geçeceğim. Kesmetaş kaldırımla-
rın üzerinden, balkonların altından, ırmağın kıyısından, sesimin yan-
kısını çoğaltarak geçeceğim geçilmez sanılan tüm geçitlerden. Bir 
İbrahim ateşi saracak bedenimi. Firavun’un beynine hücum edeceğim. 
Geçeceğim ırmaklardan bir bir.” Mustafa Uçurum’un şiir tadında denemelerini 
içeren Deneme Çekimi kitabından alıntı satırlar bunlar. Bir şiirin görünmeyen di-
zeleri gibi. Bir şairi en iyi tanımanın yolu şiirden düzyazıya geçerkenki refleksleri 
olmalı. Biri diğerinin tefsiridir her zaman.

Eski zaman fotoğrafları, unutulmaz denen ne varsa biriktirilen geçmişte kal-
mış, bir uçurtmanın ucuna takılan çocukluk anıları ve şehirlerin insana huzur ve-
ren yüzü. İnsan yaşadığı şehrin bir parçası olmayı ister. Havasıyla, suyuyla ve gök-
yüzüyle bütünleşerek bir şehri yaşarken kendine kalan her şeyi bir anı defterine 
kaydederek yaşayanlar için şehirler daha anlamlıdır. Deneme Çekimi; mevsimle-
rin, şehirlerin ve çocukların arz-ı endam ettiği çok renkli bir bahçe gibi. Çocukluk 
bir cennet, kuşlar özgür ve uçurtmalar çok renkli.

Deneme için şiirin öz kardeşi derler. Deneme Çekimi’ndeki yazılara baktığımız-
da Mustafa Uçurum’un şiirlerinin arka plânını bu denemelerde görmek mümkün. 
Bir türkünün eşliğinde, siyah beyaz fotoğraflar gibi çok nazenin ve pastoral. Yeri 
geldiğinde de Kudüs’e selam gönderecek kadar savaşçı bir ruh hâli var cümlelerin 
arasında. Hayata umut aşısı olacak iyi dilek bildirileri ile sonlanıyor yazılar. Bir 
deneme çekimi yaşanıyor her sahnede. Sonu güzel biten, huzur veren bir dua gibi.
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Sessizin Payı / Nurdan Gürbilek / Metis Yayınları

Benden Önce Bir Başkası, Mağdurun Dili, Kör Ayna Kayıp Şark, Vitrinde Yaşamak 
gibi özgün ve öğretici denemeleriyle tanıdığımız Nurdan Gürbilek 2015 yılı içerin-
de yeni bir deneme kitabıyla okuyucusunun karşısına çıktı: Sessizin Payı. Sessiz 
kimdir? Gürbilek’in denemelerinden bunun konuşmayan, konuşturulmayan, 
konuşma imkânı bulamayan kitleler olduğunu anlıyoruz. Yazar konuşmayanla-
rın yerine de konuşan olabilir mi? Okuyucuyu dış dünya ile kitaplar arasındaki 
dünyaya davet eden yazar edebiyatın dışarıdaki dünyaya, dışarıdaki dünyanın 
da kitaplardakine ışığını düşürmesinden yana. Bu meyanda yazar konuşmaya-
nın, susanın yerine de konuşup aynı zamanda susabilir. Sessizliğin Payı aynı za-
manda vicdanı Tolstoy’un, adaleti Dostoyevski’nin, merhameti Orhan Kemal’in, 
utancı J. M. Coetzee’nin, kutuplaşmayı Peyami Safa’nın penceresinden okumaya 
çalışan denemeler olarak da özgün bir yerde duruyor. Suç ve Ceza, Yanlış Hayat, 
Yoksulluk Lekesi, Fatih Harbiye Son Durak ve Orpheus Çıkmazı gibi bölümlerden 
oluşan kitapta yine Nurdan Gürbilek denemeciliğinin didaktik ve de gerçekliğe 
özgün ve farklı dokunuşlarına tanık oluyoruz.

Ehlidildeniz / Hasan Akay / Şûle Yayınları

Prof. Dr. Hasan Akay’ın Ehlidildeniz kitabı 2015’in deneme alanında en iyilerin-
den. Şûle Yayınları’ndan çıktı. Denemede öyküyü, öyküde denemeyi yâd eden bir 
kitap. Yormuyor. Bir şeyler öğretmek için satırların art arda sıralandığı cinsten 
kitaplara hiç benzemiyor. Biraz lirik ve de romantik. Hasan Akay Hoca’yı bilen-
ler bilir. Akademizme mahkûm etmemiş biridir kendini. Ehlidildir yani. Dipnotçu 
değil, dipsiz kuyularda hiç işi yoktur. Bir cevher keşfettiğinde dibe dalmaktan da 
çekinmez. Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm aynı zamanda bir istifham 
çengelini takıyor zihinlere: Kim Söylüyor Bunları? Hemen açıklayalım efendim: 
Düşler Geçidi, Garip, Nasıl Bir Şey, Kilosu Kaç, Rengi Ne?, Postu Sermiş Gene 
Ay Galata Mevlevihanesi’ne, Issız Kırlardan Geçiyor Rüzgâr… Evet, bu ve bunla-
rın hepsi. İkinci bölümde yazarımız Anlaşılmaz Sularda kulaç atıyor. Burada da 
tam 25 yazı mevcut. Şahsen ben hepsini okudum; ama Metafizik Bilyeler’i iki defa 
okudum. Kitabın geri kalan iki bölümünün ismi, Yara ve Çember İçinde Çember. 
Özellikle Yara bölümünü okurken şiir okuyormuşum hissine kapılıyor insan. Kimi 
denemeleri şiir niyetine de okuyabilirsiniz.

Trenler de Ahşaptır / Haydar Ergülen / Kırmızıkedi Yayınları

Tren, en iyi şairlerin kalemine yakışır. Orada bir ev hâli vardır. Gittiği hâlde gitme-
yen, ulaştığı hâlde ulaşmayan bir şeydir terenle seyahatin sonunda akıllarda ka-
lan. Ne de çok şiire benzer her istasyonda yolculuk kokusu üzerine sinmiş insan-
ların vagonlara sokulması. Ya geceyi bölen rayların ritmi. Haydar Ergülen deyince 
iki “t” gelir aklıma. Biri terziler, diğeri trenler. Trenler Kalkar Haydarpaşa’dan 
kitabını da o hazırlamıştı. 2015 yılının deneme hasılasında Ergülen’in bu bakım-
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dan ayrı bir yeri var. Trenler de Ahşaptır kitabıyla hayatın bütün tren geçen is-
tasyonlarına uğramıştır çünkü. Dört bölümden oluşan kitapta Cemal Süreya’dan 
Behçet Necatigil’e, Mehmet Âkif Ersoy’dan Nâzım Hikmet’e birçok şairin dizeleri 
bu yolculuğa eşlik ediyor. Bu denemeler aynı zamanda şairin İstanbul - Eskişehir 
- Ankara hattında trenle yaptığı yolculukların izdüşümlerini de içeriyor. Gidenle 
beraber hayatımızdan eksilen şeylerin sızısını ve hüznünü hissediyoruz bu dene-
melerde. Ahşabın hayatımızdan çekilişi gibi trenler de ona nazar ettiğimiz istas-
yonlarda bir el sallama müddeti beklemeksizin çekip gidiyorlar. İşte tam burada 
yazılmayı bekleyen bir şiir vardır. Acelesi olanlar için şiirden önce gelir deneme 
yetişir imdada. Bu denemeler biraz da bunu söylemek için yazılmıştır. En iyisi bir 
tren yolculuğuna çıkar gibi okumak kitabı.

2015 Yılında Yayımlanan Deneme Kitapları

Abdurrahman Küçük, Siyaset Yazılarım, Berikan

Adam Phillips, Kaçırdıklarımız, Çeviri: Selin Siral, Metis Yayıncılık

Adem Özbay, Aşkperest, Az Kitap

Adnan Binyazar, Ağıt Toplumu, Can Yayınları

Afaq Esedova, Edebiyatlaşan Dünya, Kabalcı Yayınevi

Ahmet Altan, Bir Hayat Bir Hayata Değer, Everest Yayınları

Ahmet Bozkuş, Aşkın Kırk Kapısı, Elhamra

Ahmet Sarı, Edebiyat Nefreti, Çizgi Kitabevi

Ahmet Batman, Korkma Kalbim, Destek Yayınları.

Alain De Botton, Haberler, Çeviri: Zeynep Baransel

Ali Çolak, Günün Ötesi, Ötüken Neşriyat

Ali Değirmenci, Dilime Gerili Pankart, Ekin Yayınları

Ali Ural, Peygamberin Aynaları, Şule Yayınları

Ali Rıza Kaşıkçı, Yokluğundan Öperim, Kahverengi Kitap

Alexander Pechmann, Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, Çeviri: Regaip Minareci, Can 
Yayınları

Angutyus, Artık Bu Numarayı Arama Anne, Okuyan Us Yayınları

Anne Carson, Sesin Cinsiyeti, Çeviri: Zeynep Talay, Nod Yayınları

Antoine Compagnon, Montaigne’le Bir Yaz, Yapı Kredi Yayınları

Ataol Behramoğlu, Şiir Hayatın Neresinde?, Tekin Yayınevi

Attila Volkan Baykara, Yanına Kalmaz, Trend Yayınevi

Aytuğ Uslutekin, İle Konuşmalar, Parafiks Yayınevi 

Aytuğ Uslutekin, Elmas, Çizgi Kitabevi
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Ayşe Başak Kaban, Ne Malum?, Ayizi Kitap

Aykut Cansız, Ayrılık Yolcusu Kalmasın, Dokuz Yayınları

Berat Demirci, Sür Atını Kafdağına, Kitabevi Yayınları

Berkay Çelik, Gidenlerin Eseridir Yalnızlık, Gece Kitaplığı Yayınları

Bilsen Başaran, Sözün İzi, Ozan Yayıncılık 

Cafer Keklikçi, Ses Ayrıcalığı, Ülke Kitapları

Cafer Keklikçi, Açık Saatler, Ülke Kitapları

Cafer Keklikçi, El İzleri, Ülke Kitap

Caner Yaman, Âşıktım Hatırlamıyorum, Koyu Kitap

Cemal Süreya, Papirüs’ten Başyazılar, Yapı Kredi Yayınları

Çiğdem Ülker, Zamanın Kapıları, Yapı Kredi Yayınları

Damla Aktan, Damla Damla Yaşamak, Barış Ata Yayınları

Deep Tone, Frambuazlı Hayat, Serüven Kitabevi

Dücane Cündioğlu, Hakikat ve Hurafe, Kapı Yayınları

Eda Tezcan, Kız Kulesi’nden Galata’ya Mektuplar, İz Yayıncılık

Elif Erden, Uyandılar Geliyorlar, Siyah Beyaz Yayınları

Elias Canetti, Saatin Gizli Yüreği, Çeviri: Ahmet Cemal, Sel Yayıncılık

Elias Canetti, Sözcüklerin Bilinci, Çeviri: Ahmet Cemal, Sel Yayıncılık

Elias Canetti, İnsanın Taşrası, Çeviri: Ahmet Cemal, Sel Yayıncılık

Elizabeth Farrelly, Mutluluğun Sakıncaları, Çeviri: Ertem Gökyaran, Yapı Kredi 
Yayınları

Erendiz Atasü, Saldırganı Hoş Tutmak, Can Yayınları

Erendiz Atasü, Benim Yazarlarım, Can Yayınları

Enis Batur, Yiğit Bener, Simultane Cinnet, Sel Yayıncılık

Enis Batur, Acı Bilgi, Kırmızı Kedi

Enis Batur, Karanlıktan Işık Yontanlar 1976 - 2008, Sel Yayıncılık

Enis Batur, Türkiye’nin Üçlemi, Kırmızı Yayınları

Ercan Yılmaz, Hülya Adamı, Meserret Yayınları

Erkan Haras, Aşk ve Şirk, Mola Kitap

Ertan Örgen, Öykümüzün İzinde, İz Yayıncılık

Faruk Duman, Tom Sawyer’in Kitap Okuduğu Kulübe, Can Yayınları

Ferit Edgü, Cahil, Sel Yayıncılık

Fikret Adil, İntermezzo, Sel Yayıncılık

Gökçen Erdoğan, Sırra Kalem, Trend Yayınevi

Gökhan Yılmaz, Cebimde Yaşamdan Biriktirdiklerim Var, Gece Kitaplığı Yayınları
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Gündüz Vassaf, Nazım, Aylak Adam

Haldun Taner, Koyma Akıl Oyma Akıl, Yapı Kredi Yayınları

Haldun Taner, Çok Güzelsin Gitme Dur, Yapı Kredi Yayınları

Haluk Öner, Bir Dünya Cenneti Kadıköy ve Edebiyatımız, Serüven Kitap

Hamza Çelenk, Dervişe Sitem, Beyan Yayınları 

Hasan Akay, Ehlideniz, Şule Yayınları

Hatice Eğilmez Kaya, Naneli Şeker, Roza Yayıncılık

Haydar Ergülen, Dağlarca İçin 94 Cümle, Tekin Yayınevi

Henry David Thoreau, Yalnızlık, Fabula

Hüseyin Torun, Özgürlüğe Kaçış, Ceylan Yayıncılık

Hüseyin Su, Bir Yağmur Türküsü, Şûle Yayınları

İbrahim Tenekeci, Sürekli Kayıp, Profil Yayıncılık

İskender Pala, Aşka Dair, Kapı Yayınları

İsmail Kılıçarslan, Benim Meselem, Profil Yayınları

Jerome K. Jerome, Aylak Bir Adamdan Aylak Düşünceler, Maya Kitap

John J. Ross, Shakespear’in Titremesi Orwell’in Öksürüğü, Yapı Kredi Yayınları

Judith Butler, Savaş Tertipleri, Çeviri: Şeyda Öztürk, Yapı Kredi Yayınları

John Ruskin, Sanat ve Hayat Üzerine, Kafka Yayınevi

Kazimir Malevich, İnsanın Esas Gerçekliği: Tembellik, Sel Yayıncılık

Kemal Sayar, Olmak Cesareti, Timaş Yayınları

Kolektif, Ötekilere Yazmak, Yapı Kredi Yayınları

Lila Azam Zanganeh, Nabokov ve Mutluluk, Everest

Lütfü Bergen, İnsanın Beşinci Zindanı, Akçağ Yayınları

Mahmut Makal, Ağlatı, Literatür Yayıncılık

Marcel Proust, Edebiyat ve Sanat Yazıları, Çeviri: Roza Hamken, Yapı Kredi 
Yayınları

Marcus Tullius Cicero, Bir Özgürlük Düşmanına Saldırı, Çeviri: F. Gül Özaktürk, 
Kafka Yayınları

Mehmet Baş, Bir Dert Bulmalıyım Kendime, Kahverengi Kitap

Mehmet Doğan, Kelimelerin Seyir Defteri, Yazar Yayınları

Mehmet Güreli, Bedrufi’nin Nefesi, Sel Yayıncılık

Mehmet Kurtoğlu, Bir Batı Masalı Shakespeare, Çizgi Kitabevi

Mehmet Kurtoğlu, Hasret ve Azap, Çizgi Kitabevi

Metin Altıok, Şiirin İlk Atlası, Kırmızı Kedi

Mine Alpay Gün, Direnç ve Özgürlük, Beyan Yayıncılık
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Miguel Tamen, Sanat Neye Benzer, Çeviri: Nedim Çatlı, Metis

Muhammet Bora Candan, Körün Rüyası, kinci Adam Yayınları

Murat Batmankaya, Geçmiş Zaman Tesellileri, Şûle Yayınları

Murat Özgökçe, Yaralı Fidan, Karina Yayınevi

Murathan Mungan, Güne Söylediklerim, Metis Yayıncılık

Mustafa Akar, Ev Hali, Profil Yayınları

Mustafa Kutlu, Vitrinde Olmak, Dergâh Yayınları

Mustafa Uçurum, Deneme Çekimi, MGV Yayınları

Müştehir Karakaya, Şuuraltı Notları, Aramis Yayıncılık

Nazan Şara Şatana, Ayasofya’da Gece Buluşması, Destek Yayınları

Necdet Özkaya, Ansızın Değişir Hayat, Destek Yayınları

Nil Karaibrahimgil, Kelebeğin Hayat Sırları, Doğan Novus

Nurhayat Örencik, Hayat Tortusu, Köprü Kitapları

Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı, Metis Yayıncılık

Nurullah Ataç, Gene Yalnızlık, Yapı Kredi Yayınları

Oscar Wilde, Yalanın Yozlaşması, Çeviri: Peren Demirel, Zeplin Kitap

Ömer Lekesiz, Sanat Ve..., Şûle Yayınları

Özcan Ünlü, Kalbin Ne Marka, Okul Kitaplığı

Pınar Öğünç, Aksi Gibi, İletişim Yayıncılık

Peter Mendelsund, Okurken Ne Görürüz?, Metis Yayıncılık

Pierre Bayard, Aysel Bora, Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz?, 
Everest Yayınları 

Rasim Özdenören, Yaşadığımız Günler, İz Yayıncılık

Rebecca Solnit, Kaybolma Kılavuzu, Çeviri: Gökçe Gündüç, Encore yayınları

Remzi Çayır, Alperenlerin Davası, Akçağ Yayınları

Reşat Coşkun, Şehristan

Ramazan Korkmaz, Yazınsal Okumalar, Kesit Yayınları

Refik Halid Karay, Ağaç ve Ahlak, İnkılâp Kitabevi

Refik Halid Karay, Türkçenin Tadı ve Ahengi, İnkılâp Kitabevi

Robert Fulford, Anlatının Gücü, Kolektif Kitap

Salâh Birsel, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Sel Yayıncılık

Satı İlen, Sakatlığa Övgü, Kozalak Yayınevi

Selçuk Alkan, Kendin Oldukça Güzelsin, Çırağan Kitap

Selçuk Alkan, Ruhun Huzuru, Çırağan Kitap

Selim Gürselgil, Aklıselimin İcapları, Çarpıcı Kitap
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Serkan Şahin, C’anımsın, Serüven Kitap

Serkan Şengül, Üç İki Bir Deneme, En İyi Yayınevi

S. Serra Erdoğan, Siyah Beyaz Gri, Cinius

Sevcan Tanrıverdi, Yaşayan Ölülerin Yası, Gece Kitaplığı Yayınları

Sunay Akın, Hayal Kahramanları, İş Bankası Kültür Yayınları

Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık, Aids ve Metaforları, Can Yayınları

Tahir Abacı, Edebiyat ve Öteki Alanlar, İkaros

Tahsin Yücel, Yazın Gene Yazın, Can Yayınları

Terry Eagleton, Edebiyat Nasıl Okunur?, Çeviri: Elif Ersavcı, İletişim Yayıncılık

Tuğba Karademir, Rina, Lakin Yayınevi

Ümit Aktaş, Yolda Olmak, Mana Yayınevi

William S. Burroughs, Son Sözler, Sel Yayıncılık

Yaşar Koca, Aynadaki Suretimiz, Mat Kitap Yunus Emre Öksüz, Ayrılırsak Aşk 
Olsun, Kanes Yayınları

Yunus Günçe, Kafamda Böcekler Var, Yazı Hali, Trend Yayınevi

Yusuf Tosun, Duvardibi Düşü, Çıra Yayınları

Zafer Demir, İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm, Mühür Kitaplığı

Zeynep Altıok Akatlı, Acısı Bende Kalsın, Kırmızı Kedi Yayıncılık



2015 ELEŞTİRİ HASADI
Atakan Yavuz

I.

İlk müstakil ve modern eleştirmenimiz olan Ahmed Şuayb’ın kitabının yayımlan-
masının üzerinden 115 sene geçti. Tanzimat’la birlikte çekingen adımlarla önsöz-
lerde başlayan şiir hakkındaki düşünceler özerk bir eleştiri nesnesi olmaktan ziya-
de, iki nokta üzerinde yoğunlaştı: Şiirin Batı / yeni ve merkez / kültürel elit / saray 
karşısındaki pozisyonu. Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” ve Nâmık Kemal’in “Lisân-ı 
Osmanînin…” başlıklı yazıları ilkine, Ahmet Mithat Efendi’nin “Dekadanlar” yazı-
sı ise ikincisine örnektir. Bu pozisyon alışın bir cephesi yeni olana alan açmak ise 
diğeri de eskilerin (Ahmet Mithat) bu tasfiyeye karşı durma refleksidir. Muallim 
Naci’nin üslûp ve gramer hatalarına karşı uyarıları, kendisi de tasfiye edilmek is-
tenen Doğu / eski kampına dahil olduğu için dikkate alınmamış, yenileşme çoğu 
zaman Türkçe sentaksın aleyhine gerçekleşmiştir. Bugün de hâlâ Türkçenin doğru 
kullanımıyla ilgili Muallim Naci tarzı eleştiriye edebi muhit dudak bükmektedir. 
Recaizade ile birlikte her ne kadar müstakil bir eleştiri girişimi, edebiyatın genel 
kurallarının konulmasına yönelik atılımların işareti mevcut ise de bu kez kelime 
seçimindeki yapaylık ve özensizlik, Fransız hayranlığına varan tutum dikkat çek-
miştir. Millî Lisan hareketi her ne kadar bunu dengelemeye kalkışsa da bu defa 
sanatçı siyasi merkez (Örneğin İttihat ve Terakki) karşısındaki tutumu nedeniyle 
ikincil bir eleştiriye maruz kalmıştır. Cumhuriyet sonrası baskın eleştiri anlayışı 
da bu minval üzere ilerlemiş; şair, 50’li yıllara kadar siyasi merkez, daha sonra 
ise kültürel elitin ideolojik merkezi karşısındaki tutumuna göre eleştiri nesnesi 
hâline gelmiştir. Ataç, Fethi Naci, Asım Bezirci, Mehmet Fuat, Mehmet H. Doğan 
gibi… Hüseyin Cöntürk ise Yeni Eleştiri akımına paralel olarak sanatın özerk bir 
eleştirisini yapabilmiş, genç şairler nezdindeki saygınlığını da eser içi unsurları 
ön plâna almasından, bu eleştirel cesaretten almış az sayıda bağımsız eleştirme-
nimizden biridir. Ki sanatın bir “komplo”ya, sanat eleştirisinin bir “sanat eleşti-
risi kandırmacası”na dönüştüğü günümüzde, en az iyi yazar ve has okur kadar 
ihtiyaç vardır bu tür eleştiriye. Gölpınarlı, Suut Kemal’in şiir üzerine yazıları ve 
Mehmet Kaplan’ın tahlilleri ise şiire yeni bir boyut katması bakımından önemlidir. 
Sözgelimi Mehmet Kaplan’ın Cenab Şehabeddin’in “Elhân-ı Şitâ”sı üzerine tahlili, 
şiire yepyeni boyutlar getiren, eseri daha da zenginleştiren önemli bir metindir.
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II.

Bir Çöl Vaizi: Cezmi Ertuğrul1

“Kâğıt kıtlığından dolayı okurdan özür diliyorum.”

Bu satırları yazmak için otururken niyetim 2015 yılında çıkmış kitaplar hakkında 
yazmaktı. Ama izninizle bundan tam 100 sene önce basılmış, (Ahmed Şuayb’ın ki-
tabının daha çok Batı edebiyatını tanıtmak için olduğunu düşünürsek) Türkçedeki 
ilk özerk eleştiri kitabı ve kuram girişimi sayılabilecek bir yazardan ve kitabından 
bahsetmek istiyorum. Bu kitabı özel yapan bir diğer husus ise tam girizgâhı bitirip 
can alıcı konulara gelmişken, bir özür beyanı ile yarıda kesilmek zorunda kalınma-
sı: “Konuyu âdeta boğarcasına kısaltmak zorunda kaldığımdan dolayı okuyucula-
rımdan af diliyorum,” satırlarıyla bitiyor kitap. Eğer ikinci baskıya kâğıt bollaşırsa 
kitabın doğal genişliğini bulacağını müjdeliyor.2 Kâğıdın bollaştığı dönemlerde 
neden bu kadar geniş kapsamlı, derinlikli ve nitelikli çalışmaların yapılamadığı ise 
ayrı bir yazı konusudur.

Bahsetmek istediğim ilk kitap, dili güncellenerek bu yıl yeniden basılan, Cemil 
Meriç’in “geri kalmış ülkelerde harikulade bir zekânın kaderi aynı: Silinip gitmek” 
diye bahsettiği, kim olduğu bilinmeyen Cezmi Ertuğrul’un Dil ve Edebiyatımız 
adlı kitabı. Cezmi Ertuğrul’da ilk dikkati çeken dil, estetik, felsefe, tarih, sosyoloji 
gibi hemen her konudaki hâkimiyeti. Alıntıların nerdeyse hepsi orijinal dilinden 
yapılmış. Tıpkı Ahmed Şuayb gibi Batılı kaynakları eleştirel süzgeçten geçirerek 
alıyor yazar: Yeni filozofların deneycilik yandaşı olmasına rağmen kendisinin ede-
bi incelemesinde sentez yöntemini seçeceğini belirtiyor. Edebiyatımızda Tanzimat 
ve Servet-i Fünûn akımlarını tez, Türkçülüğü de antitez olarak kabul ederek -bir 
ayağını İslâm filozoflarının “ilmin bir nokta olduğu” görüşüne basarak- Hegelyan 
diyalektik üzerinden senteze ulaşmayı deniyor. Bu bağlamda Türk Edebiyatının 
Temel Karakterinin Oluşumuna Yardım Eden Etkenleri (İran ve Arap edebiyatı, 
tasavvuf ve Doğu bilgeliği) inceledikten sonra geçmişin şairlerinin (Fuzulî, Nef’î, 
Fikret, Hâmit…) muhitlerinin çocukları oldukları için millî oldukları sonucuna 
varıyor. Daha sonra milliyet akımlarının gelişiminin izini sürerek dilbiliminin 
ışığında Türk dil ve edebiyatının ihtiyaçları ve istikameti üzerine düşüncelerini 
kaleme alıyor. Mütareke dönemine kadar önemli şairlerin dönemlerinin eseri ol-
duğu tezinden hareketle bu şairler tarihî, sosyal ve ekonomik koşullarla birlikte 
inceleniyor. Sözgelimi Hâmit’in Kırım Savaşı sonrasındaki ekonomik kriz ve ruhi 
buhran ışığında incelenmesi esere; Mevlevihanelerin dönemin edebiyat kulüpleri 
olarak görülmesi tekke ve dergâhlara ayrı bir boyut katıyor. Doğu ruhunun kalen-
dermeşrep estetik algısının modernleşmeye engel olabilecek yanlarının da altını 

1 Büyüyen Ay Yayınları, Haziran 2015. Eserler, bu kitaptan sonra basılma tarihine göre 
sıralanmıştır.

2 Oysa Türkçe eleştiride şair olmayan bir eleştirmen tarafından yazılan ilk kuram kitabı yazarı 
Hüseyin Cöntürk olarak bilinir.
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çizmesi oldukça önemli. Klâsik sanatımızın başarısızlığı yüceltmesi karşısında 
modernleşen dünyada hem ikili ilişkilerde, hem de toplumsal anlamda tökezleme-
nin de mukadder olmaması için bir gelecek projeksiyonu da öngörüyor Ertuğrul: 
“Eski Doğulu gelenekleriyle bugün yaşamakta ısrar etmek, gözleri bağlı uçuruma 
doğru yürümek kadar tehlikelidir.” (s. 84) Metin üzerinden yaptığı eleştirilerde 
Mevlana’yı Acem, Fuzulî’yi Arap edebiyatına dahil etmekte beis görmeyecek kadar 
takıntısız olan Ertuğrul, aslında sahih bir millî ruhu arayan, entelektüel duruşuyla 
Cemil Meriç’i müjdeleyen önemli ve çalışkan bir aydın olarak çıkıyor karşımıza. 
Ertuğrul’un ayrıntılı filoloji tahlillerinden sonra Cevdet ve Said paşaların hilafına 
ortaya koyduğu iki sonuç var: 1. Dillerde yabancı kelime ve kurallar bulunması 
tarihî bir zorunluluktur. 2. Osmanlı dili Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşmaz (bir 
dil üç dilden oluşmaz) ; her büyük dil gibi yabancı kelimelere alan tanıyan tek 
bir dil vardır o da Türkçedir. Kelime ve tamlamalar yabancı; ama ruh Türkçedir. 
“İfademe istediğim kadar Türkçe kelimeler doldurayım, yabancı kelime kullanma-
yayım, Türk ruhunu ifade edemedikten sonra o eserimin millî sayılabilmesi müm-
kün müdür?” sorusunun izini süren yazardan, Meriç’in dediği gibi bu “düşünen 
ve düşündüren adamın edebiyat araştırmalarına getirdiği yenilikten ne yazık ki 
kimsenin haberi olmamış.” Karakoç gibi, Batı’yı kurtaran şeyin bizi kurtaramaya-
cağını söyleyerek gençleri Tanzimatçıların hatasına düşmemek konusunda uyaran 
Ertuğrul’un gençlere tavsiyesi ile bu bahsi bitirelim: “Türk genci bir insanın her 
şeye güç yetirebileceğini bilmelidir. Önce düşünce sonra iman. Kendi azminin gü-
cüne inanmayan birey başka şeylere de inanamaz.” (s. 196)

Klâsik Mantık Açısından Hakikat ve Şiir3

“Klâsik mantıkta şiirin bilgi değeri düşüktür.”

Hülya Altunya’nın 2014’ün son aylarında çıkan bu kitabı da klâsik Yunan ve İslâm 
felsefesinin şiirle, şiirin hakikatle ilişkisini tarihî tartışmalarıyla birlikte ele alan 
bir diğer önemli eser. Bu tür çalışmaların çağdaş felsefe ve şiirin (rasyonel - irras-
yonel gerilimi) netameli ilişkisine kadar getirilerek çoğaltılması bir ihtiyaç olarak 
karşımızda durmaktadır. Eflatun’un şairlere karşı tavrını ezbere bilen şairin aynı 
hassasiyeti İbn Haldun, Farabi için de göstermesi şiire ve eleştiriye yeni bir boyut 
katacağı aşikârdır. Klâsik mantık neden şiire zayıf bir epistemik değer atfediyor? 
Gazali’nin, Farabi ve İbni Sina’nın şiire karşı aldıkları pozisyon nedir? Klâsik man-
tık neden şiirsel bilgiye olumsuz yaklaşmıştır? Modern dönemde bu mesafe ne du-
rumdadır, gibi sorulara sarih ve derli toplu cevaplar veren toparlayıcı bir çalışma 
Hakikat ve Şiir.

Doğru düşünmenin kurallarını ve bilginin doğruluğunu araştıran mantık kar-

3 Büyüyen Ay Yayınları, Ekim 2014. Yıl sonuna doğru yayımlandığından dolayı 2014 
değerlendirmesine alınmayan eser önemine binaen 2015 yılı kapsamına alınmıştır.
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şısında şiirin ikincil bir konuma itilse de yabana atılamadığını görüyoruz bu çalış-
mayla. Varlığın ifşa edilmesi anlamında hakikati çünkü ortaya çıktıktan sonra in-
celiklerini kavrayarak idrak edebilmek için şiirsel bir bakışa ihtiyaç vardır. Burada 
altı çizilmesi gereken bir diğer husus da klâsik mantığın bilim ve sanatları haki-
katle bağlantısı üzerinden tenkide tâbi tutmasıdır. Bu bakış kuramlarla meşgul 
çağdaş eleştirinin oldukça uzağında bir yerdedir. Ancak şiirin Heidegger’e gelene 
kadar rasyonel düşünce karşısında mevzi kaybetmesi de yine aynı döneme denk 
düşer. İslâm felsefesi de büyük oranda Aristo’nun izinden giderek şiire mantık 
ilminin kanunlarından kıyasi sanatlar çerçevesinde, bilgi değeri olarak düşük bir 
yer verilmiştir. Ancak İbn Haldun’un altını çizdiği önemli nokta İslâm coğrafya-
sında düşünce üretiminin neden gerilediğini de açıklar: Fıkıh, dilbilim, mantık 
gibi yöntembilime ait, araç olması gereken bilimlerin amaç hâline gelmesi. (s. 29) 
Haldun’da şiir de mantık gibi bilginin doğru ya da yanlışlığına şahitlik eder. Bu 
bağlamda İslâm felsefesi şiir sanatına (fenn-i şiire) bilgi değeri olarak düşük bir 
değer verse de yöntembilim olarak “şerefli” bir mevki sunmuştur. Şiir, mitoloji-
den tarihe geçerken bir ayağını geride bıraktığından dolayı Kartezyen’den önce 
de klâsik mantığın burhanî akıl yürütme testiyle başı hoş olmayan bir tür olarak 
kalmış anlaşılan. Kültürler, demek ki, Vico’nun safhalarında olduğu gibi Kutsal 
olandan (mitos) Aristokratik Gerçeğe (epos) oradan demokratik alana (logos) ta-
şınırken şiirinden vazgeçmek rağmına yol alabilmişler. Klâsik dönemde eleştir-
menin fonksiyonunu daha çok mantıkçı yürütmüştür. Onlara göre şiirin tanımı 
da hayli şiirseldir: “Yanlışlığı kesin olmasına rağmen sadece dinleyenin ruhunda 
genişlik veya nefret hissettiren hayal gücüne dayalı önerme.” Modern şiiri ise ha-
kikat arayışı fikrinden, mantığın denetiminden ve telif / düzen fikrinden kopuşla 
başlatabiliriz. Farabi’nin şairlere verdiği “toplumun huzur ve güvenini koruma” 
görevi artık kolluk güçlerine geçmiştir. İbn Rüşd ise şairin “kasten muhatabını 
aldatma” ihtimaline karşı mantıki kıyası önererek eleştirmeni göreve çağırmıştır 
sanki. Kitabın modern düşünceye ayrılmış son bölümünde ise Necip Fazıl’ın şiiri 
hakikati aramanın yegâne yolu olarak görmesinin klâsik mantık açısından müm-
kün olmadığı belirtiliyor.

Unutma Zamanı4

“Şiirle bir cezaya çarptırıldık, düzyazıyla bağışlandık.”

Unutma Zamanı, “Bugün eleştiri üzerine düşünmek ne anlama gelir” sorusu üze-
rine kurulu bir kitap. Le Poéte’den tanıdığımız Ahmet Bozkurt’un bu çalışması 
edebiyat, resim, felsefe, psikanaliz, tiyatro, kuram gibi pek çok alanda Poe’dan 
Auerbach’a, Lévinas’tan Ahmet Oktay ve Enis Batur’a geniş bir alan üzerindeki 
düşüncelerinin verimini içeriyor. Varlığın silinişi, psikanaliz ve suskun dil, tiksin-

4 İnkılâp Yayınları, Ocak 2015.
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tinin eril söylemi, trajik zaman, varlığı kesintiye uğratan teatral dil, gözün ege-
menliği, şiir ve deneme gibi pek çok konuları ele alan Bozkurt, ağdalı ve yabancı 
kelimelerin tercih edilmesiyle okunması daha da zorlaşan bir üslûbu tercih etmiş. 
Örnekse, varlığın arketipal kuruluşu, sözce, “yitik bir otantikliğin ardından hazzı 
kutsayarak cinsellikle yüklü düşsel bir ikame oluşturan ‘öteki’…” Bu tercihte okuru 
da zihnen belli bir seviyenin üstüne davet etme arzusu saklı olabilir. Bozkurt’un 
İkinci Yeni ile ilgili yazısı, burada özellikle Cansever’e “perspektif ve görme” bağ-
lamında yaklaşımı, onun “trajik olanın eksikliğini erken tespit” etmesi gibi dikka-
te değer tespitleri içeriyor. Kitabın üçüncü bölümü çağdaş şiire ayrılmış. Burada 
Enis Batur’un Türk şiirindeki önemli bir kırılma noktası olduğu, deneysel / somut 
şiir girişimlerinin şairini görünür kılmak amacı taşıdığı için masum olmadığı, mo-
dern bir ideoloji olduğunu söylediği İslâmcılığın şiirinin de marazi ve geç kalmış 
bir şiir olduğu gibi tespitleri yer alıyor.

Sanat ve…5

“Eleştirmek kusur bulmak değildir.”

Sanat ve… Ömer Lekesiz’in sanatı Batı’nın ve Doğu’nun süzgecinden geçirerek 
ele aldığı yazılarını bir araya getirdiği yeni kitabı. Kitap iki bölümden oluşuyor: 1. 
Sanat ve Arayışlar 2. Sanat ve Edebiyat. Lekesiz yerli sanatın Batı sanat otoritesi 
karşısındaki karşıtlığın aşılması için çağdaş öneriler, geleneksel sanat, tasavvuf, 
estetik ve güzellik arasındaki fark, mimari, minyatür gibi pek çok konuyu yerellik 
ya da geleneksellik sabitesi üzerinden tartışıyor. İkinci bölümde ise İslâmi Türk 
edebiyatının değişen yüzü oldukça geniş kapsamlı, Sebilü’r-reşad’dan başlayıp 
Hece dergisine kadar bütün dergilerin ayrıntılı tahlillerini içeren öğretici bir yazı. 
Nâzım Hikmet ve Fethi Naci üzerine ayrıntılı incelemeler, Diriliş tezi, Mustafa 
Kutlu’nun desenleri, Necip Fazıl’ın kanaat önderliği, öykücülüğümüzdeki Yusuf 
sınırı, ikinci bölümün ilginç tespit ve yaklaşımlarıyla öne çıkan yazıları.

Yağmurlu Bakış6

Hüseyin Atlansoy Şiiri Üzerine Bir Yorum Denemesi

Yağmurlu Bakış, Ali Duman’ın “Hüseyin Atlansoy Şiiri Üzerine Bir Yorum 
Denemesi” alt başlıklı kitabı. Adından da anlaşılacağı üzerine Atlansoy şiiri üzeri-
ne kapsamlı ve derinlikli bir tahlil girişimi. Atlansoy şiirinin ele avuca gelmezliği 
ve çok sesliliği düşünüldüğünde böyle bir yorum denemesinin şairin şiir evrenini 
anlama çabalarına farklı ve yeni bir bakış katacağı muhakkak. Ali Duman refe-

5  Şûle Yayınları, Mart 2015.

6  Mevsimler Kitap, Nisan 2015.
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ranslarını da Atlansoy şiir evrenine paralel olarak Batı ve Doğu kaynaklarından 
dengeli bir şekilde seçmiş. Zira intihar ilacı, akineton, panalgin, şehir ışıkları ya 
da “aynalar inanmıyor suretlerimize” başka türlü tahlil edilemezdi. Ancak şairin 
bütün kitaplarını kapsamaması ve kitabın sonunda yer alan, başka şairlerle ilgili 
“kitap tanıtım yazıları” başlığın vaat ettiği bütünlük iddiasını zedeleme zaafını da 
birlikte getiriyor.

Poetik Fiiller7

“Hesaptaki açık eleştiri açığıdır.”

İdris Ekinci son dönemin titiz ve çalışkan şairlerinden. Poetik Fiiller, Ekinci’nin 
günümüz şiiri, şiir tarihimiz ve eleştiri kuramları ile ilgili yazılarının derlendiği 
bir kitap. Sadece şiir ve şiir eleştirisi üzerine değil, öykü, öykü kuramı gibi diğer 
edebi türlere de dikkatle eğiliyor Ekinci. Kitabın önsözünde haklı olarak Türk 
edebiyatının eleştirinin desteği olmadan yoluna devam edemeyeceğini belirtiyor. 
Bozkurt’un aksine Ekinci kelime seçimindeki hassasiyeti, sarih olma gayreti ile 
dikkat çekiyor. İlk yazılar cevaplanması zor; ama şair açısından üzerinde durul-
ması gereken sorularla ilerliyor: “Şiir mi kuram mı?” “Şiirle kuram örtüşmeli mi / 
örtüşmezse kuramın işlevi ne olmalı?” gibi sorular. Ekinci’nin “Şiirde Yenilik” ya-
zısı önemli tespitler içeriyor. Şiirimizde Hâşim / Kemal’le gelen uzlaşmacı tavır ve 
yıkıcı olan avangard geleneğe değinen Ekinci’nin son dönem yenilikçi atılımların 
isim ve tabir peşinde olduklarını; ama İkinci Yeninin verimlerini aşamadıklarını 
belirtmektedir. O da yukarıda bahsi geçen hercümerçten okuru güçlü bir eleştiri-
nin koruyacağını düşünmektedir. Ekinci’nin doksanlar şiiri ile ilgili yazısı iyi göz-
lemlenmiş, dört başı mamur bir yazı. İkinci Yeniden çıkış olmadığını söylediği yazı 
da öyle. Hüseyin Cöntürk, Cemil Meriç, Mustafa Kutlu, Fuat Köprülü şiir dışında 
ele aldığı diğer yazarlar.

Yalnız Şiir8

“Tanpınar şiir bilgisine yenik düşmüş bir adamdır. Bilmek onu yalnızlaştırmış-
tır.”

Yalnız Şiir, 2014 yılında tüm şiirlerini Sürgündeki Rüzgâr kitabında toplayan 
Şeref Bilsel’in bu kez -önemli bir kısmı- muhtelif dergilerde yayımladığı şiir üze-
rine düşüncelerinin bir dökümü. Adından da anlaşılacağı gibi Bilsel de Cansever 
gibi en iyi bildiği işi, şiiri, yaptığının işaretlerini veriyor bu kitapta. Şiir yazmadığı 
zaman da şair olarak kaldığının vesikalarını paylaşıyor okurla. Alınlığı “Yalnız in-
san kafiyesizdir” (Genceli Nizami) olan Yalnız Şiir, dört bölümden oluşuyor: Şiirle 
Gelenler, Şiirle Gidenler, Yalnız Altı Şair ve Dönüp Şiire Bakmak. Şair, şiirini de 

7  Ebabil Yayınları, Haziran 2015.

8  Ayrıntı Yayınları, Kasım 2015.
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şiir üzerine yazılarını da dilin çağrısına karşı koyamayışın duldasından yazdığı-
nı belirtiyor. Kaynaktan konuşmanın getirdiği özgüven de, berraklık da mevcut 
Yalnız Şiirde: “Bir ölçüde şiirle birlikte düşünmenin, tartışmanın sonucunda yazı-
ya geçmiş, içinde okurun da kendi notlarını alabileceği boşluklar taşıyan deneme-
ler.” Bilsel’in şiir üzerine denemeleri hem günümüz şiirinin izlerini sürme, şiirin 
sorunlarını tartışma, hem şiirin sahne arkasını anlama, hem de modern bir şairin 
hayat karşısında kelimelerden inşa edilmiş bir evin savunma hattının koordinat-
larını çözme açısından önemli, düzyazının mantığına teslim olmamış, şiiri şiirsel 
metinlerle kuşatan yazılardan oluşuyor.

Şiirin Adaleti9

“Günümüz şiiri üzerine yazmak mayınlı bir arazide yürümeye benziyor.”

Bu yılın eleştiri alanındaki son kitabı -kuşkusuz gözümüzden kaçanları saymaz-
sak- Ali K. Metin’in “1980 Sonrası Türk Şiiri Üzerine Eleştiri ve Tahliller” alt baş-
lıklı kitabı, Şiirin Adaleti. 80 sonrası şiiri üzerine yapılmış az sayıda derli toplu 
çalışmadan birisi yılın son aylarında okuru karşılamış oldu. Kitap dört bölümden 
oluşuyor: Şairin Açısı - Eleştirel Bakışlar; Kitaplar İçinden; Muhasebe Ödevleri ve 
Bir Şair, Bir Tahlil. Ali K. Metin son yılların Türk şiirinin dikkatli takipçisi olarak 
yayımlanmış şiirler, şiir ortamı, toplumsal gelişmeler hakkındaki gözlemlerinin 
envanterini çıkarmış bu kitapta. 80 ve 90 şiirindeki tıkanma ve kutuplaşmala-
rı, günümüz şiirinin sahicilik odağında eleştirisi gibi konulara değinen Şair Ali 
K. Metin’in kitaptaki dikkat çeken yazısı ise “Günümüz Şiirine Eleştirinin Yaptığı 
Kötülükler.” Eleştiride sen-ben kısır döngüsünün, ahlâki ilkelerin tavsamasının, 
polemiklerden kaçınma eğiliminin hem genç edebiyatçılara, hem de mevcut şiir 
ortamına zarar verdiğini düşünen Metin, eleştirinin negatif siyasete karşı koru-
naklı bir zemine oturması ihtiyacından bahsetmektedir bu yazıda. Son iki bölüm-
de yer alan şiirler bağlamındaki tahlil ve gözlem denemeleri ise geçtiğimiz on yılın 
dergiler ve dergilerde yer alan şiirleriyle ilgili genel bir fikir ve ipucu vermesi bakı-
mından önemli metinler.

Şiir ve Hayat10

“Modern edebiyat çözümlemeleri metni yazardan ayrı düşünme eğiliminde.”

Osman Bayraktar’ın Şiir ve Hayat kitabı yukarıda temellenen düşünceyle kaim. 
Metne metin dışından, yazarın hayatı üzerine giderek ele aldığı eserleri yorumlu-
yor. Bu amaçla ele aldığı yazarlar Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Sezai 

9  Okur Kitaplığı, Aralık 2015.

10  İz Yayıncılık, 2015.
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Karakoç, Erdem Beyazıt… Ömer Erdem. Özellikle Âkif ve Kemal ve Karakoç üze-
rine yazılar yazarın temel tezini kuvvetlendirecek biyografik ayrıntılara, hatta şiir-
leriyle paralellik kurabilecek hassasiyeti haiz iken diğer yazılarda bu çaba kısmen 
tavsamış gözüküyor.

IV.

Tercüme Eserler

Eleştirinin Anatomisi11

“Eleştiri olmadan (…) toplum sanatı vahşileştirir ve kendi kişisel hafızasını kay-
beder.”

Nothrop Frye’ın, ilk basımının (1957) üzerinden neredeyse altmış yıl geçtikten 
sonra Türkçeye tercüme edilen Eleştirinin Anatomisi isimli kitabı, edebiyat eleşti-
risini bağımsız ve nesnel bir evrene taşıma girişimi olarak okunabilir. Kitap gerek 
Frye’ın şah eseri ve yirminci yüzyılda yazılmış en önemli eleştiri kitaplarından biri-
si olarak değerlendirilmesi, gerekse de “klâsik” hâline gelmesi nedeniyle gecikmiş 
de olsa yakın okumayı hak eden önemli bir eserdir. Eleştirinin Anatomisi, edebi-
yat eleştirisinin ne olduğu, nasıl yapılandığı ve çalıştığı konularının genel çerçeve-
si üzerine oturuyor. Tarihsel Eleştiri: Kipler Teorisi; Etik Eleştiri: Sembol Teorisi; 
Arketipik Eleştiri: Mit Teorisi ve Retorik Eleştiri: Tür Teorisi olmak üzere, 1954’te 
Princeton Üniversitesinde verilen derslerde şekillenen dört ayrı ve uzun deneme-
den oluşuyor. Yazarın eleştiriye “yazı ve söz” ve eleştirmenlere “edebiyat âlimi ve 
eleştirmen” olarak günümüzde kullanandan daha farklı anlamlar yüklediği, onu 
bir sosyal bilim mertebesinde değerlendirdiğini de akılda tutmak gerekiyor.

Türkçe tercüme için önsözü Frye, dönemi ve temsil ettiği ekol hakkında açık-
layıcı bilgiler veren Murat Belge kaleme almış. Orijinal yeni baskıda da yer alan 
“Geriye Dönüp Baktığımda Northrop Frye” başlıklı önsözü ise Harold Bloom yaz-
mış. Bloom, bugün “Feministlerin, queer teorisyenlerinin, ikincil Marksistlerin, 
göstergebilimcilerin ve Foucault, Lacan, Derrida ve diğer Parisli peygamberlerin 
tutkulu taraftarlarının karşı-kültürel selinde” boğulsa da Anatomi’nin hâlâ öne-
mini koruyan etkili bir çalışma olduğunu belirtiyor. Frye, eleştirinin -bir tür asa-
laklık saydığı- kavram ve paradigma desteğini ilâhiyat, felsefe ya da siyasetten 
değil, kendi nesnel kavram setlerinden alması gerektiğini düşünmektedir. Dinî ya 
da politik başka disiplinlerin renk filtresi esere değil, ama şahıslara şöhret kazan-
dırır. Bu yüzden isme değil, metne yakından bakmak isteyen tarafsız eleştirmen 
öncelikle renk filtrelerinden vazgeçmeli, sezgi ve önyargıları yerine bilimsele yakın 

11  Ayrıntı Yayınları, Mart 2015, Çev. Hande Koçak.
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sistematik bir yöntemle eseri ele almalı, “kendisine ait kavramsal bir evren kurma-
lıdır.” Bu evreni de sanatçıya ahlâki normları dayatmadan yapmalı; özgün, kötü, 
yanlış gibi reddedilmesi zor olan klişelerle konuşmanın ayrıcalığını kullanmaktan 
imtina etmelidir. “Aksi takdirde okuma, özgün bir edebi tecrübe değil, eleştirel 
kabullerin, anımsamaların ve önyargıların saf bir yansıması olacaktır.”

Sanat ve Gölgesi12

“Bugün sanatçı olmak sanatın doğasını sorgulamak anlamına gelir.”

İtalyan yazar Mario Perniola’nın “Sanattan Geriye Ne Kaldı?” alt başlıklı Sanat ve 
Gölgesi kitabı 2015 yılının önemli eleştiri / kuram kitaplarından biriydi. Türkiye’de 
belki son on - on beş yıldır tartışılmaya başlayan sanatın piyasa ve kitle kültürüne 
teslim olmasının sonuçlarını analiz ediyor yazar bu kitabında. Kitleye ve iletişi-
me teslim olan sanatın gizemini kaybederek eleştiriden yalıtılmasının karşısında 
sorulacak soru şudur: Peki geriye ne kalır? Bu soruya şöyle cevap verir Perniola: 
Sanatın gölgesi kalır. “Dehanın yerini uzmanlık, beğeninin yerini büyüklüğe du-
yulan hayranlık alır.” Yazar sanatın moda ve iletişim içinde erimemesi için katı, 
yani gerçeğe yakın, kunt olmasından yanadır. Klâsik sanatın ihtişam ve beğenilme 
endişesinden çağdaş sanatın zillet, iğrenme vb. peşinde koşmalarını kıyaslayarak 
sanatın nerede durması gerektiğine yönelik önemli tespitlerde bulunur. Nasıl ki 
aura sanatın vazgeçilmezi ise kuram da eleştirinin vazgeçilmezidir. Yazar yeni 
sanat eleştirisinin kuramsızlık eğiliminin mahzurlarını da ayrıntılı gerekçeleriy-
le tartışıyor Sanat ve Gölgesi’nde. Kuram olmadığı için yeni sanattaki farklı ya 
da yeni olma iddialarına, “skandal stratejisi”ne, yani reklâm verenlere, tüccarlara 
göz kırpma stratejisine engel olunamamaktadır. Bu durumda neyin sanat oldu-
ğunu belirleme hakkını kimin elinde tuttuğu ve sanatın sınırlarının aşılmasının 
ilerici bir hareket olup olmadığı sorularını ciddiyetle tartışmak gerekmektedir. 
Eleştirmen skandallarıyla dikkat çeken sanatçının mı yoksa o skandallara boyun 
eğmek istemeyen geleneksel izler çevre / okurun mu yanında yer alacağı meselesi 
aşılmadan, sanatı, özellikle Batı / Batı etkisindeki sanatı(nı) içine düştüğü “melan-
kolik sinizm”den çekip almanın yolu yoktur.

Büyük Yabancı13

“Yazmak geri dönmekti, kökene geri dönmek.”

Foucault’nun edebiyat, dil ve delilik üzerine yeni yayımlanan konuşma metinle-
rinden oluşan Büyük Yabancı, onu Türkçedeki geniş külliyatından tanıyan okur-

12  Sanattan Geriye Ne Kaldı? İletişim Yayınları, 2015, Çev. Kemal Atakay.

13  Dil, Delilik ve Edebiyat Üstüne Konuşmalar, Ekim 2015, Çev. Savaş Kılıç.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 253

ları için genel bir tekrar mahiyetinde. Yazar, çağdaş edebiyata, kaynağına inileme-
yen yabancı metinleri okuyarak hâkim olmak isteyen herkesin aslında o “Büyük 
Yabancı”nın peşine düşmüş olduğunu söylüyor. Kitap, Dil ve Delilik; Edebiyat ve 
Dil ve Sade Üzerine Konferanslar başlıklı üç bölümden ibaret. Kral Lear ve Don 
Kişot’un delilikle irtibatları, 1657 yılında birden ortadan kaybolan Paris nüfusu-
nun % 1’ine tekabül eden insanların akıbeti ve söylem düzeneğindeki pozisyon-
ları, Sade’nin tımarhaneden mektupları, dilin delirerek düşüncenin imkânların 
yoklamasından bahseden yazar, edebiyatın “dilin içinde oyulmuş bir mesafe” ol-
duğundan bahisle edebiyatın 19. yüzyıldan itibaren dilsiz olan dile ulaşma çaba-
sını bırakmakla kendini gevezeleştirerek öldürmeye başladığını, yani özünü ihlâl 
ettiği fikrini Proust, Diderot, Cervantes üzerinden analiz etmektedir. Tekniğin 
imkânlarıyla bir hacim olarak tebarüz eden kitap, icadından 400 yıl sonra “ede-
biyata bir statü” kazandırmıştır. Foucault, bunun milâdının Mallarmé’nin kitabı 
olduğunu söyler: “Mallarmé’nin kitabı edebiyatın ilk kitabıdır.”

Yazar eleştiri kurumunun da ikincil bir dil olarak yoğunluk kazandığını, bunun 
da asıl dil olan edebiyatın zayıflaması hilafına olduğunu düşünmektedir. Eleştiri 
o kadar çoğalıp yayılmıştır ki romanda, şiirde, düşüncede barınmaya başlamıştır 
artık yazara göre. Böylece “genel dilin genel bir işlevi hâline gelmiştir.”

Son olarak yazarın Bergson’dan mülhem, dilin zamana değil, mekâna dair 
olduğuna dair analizleri de kitabın en dikkate değer bölümlerinden birini teşkil 
etmektedir. Bu meseleyi (dil-mekân-zaman meselesi) netleştirmediğimiz için 
edebiyat analizi de içinden çıkılmaz hâle gelmektedir, diyor Foucault. Geleneksel 
eleştirinin göz ardı ettiğini edebiyat analizi, “eleştirinin bizzat imkânını ortadan 
kaldırarak” yapmalıdır: O da, “Dilin giderek daha az tarihsel olduğunu görünür 
kılmaktır.”





nesillerin mirası

Mustafa Baki Efe





MUSTAFA KARA İLE NESİLLERİN MİRASI
Söyleşi: Mustafa Baki Efe

Amin Maalouf, bir romanında, “bir yazarın en büyük hazinesi 
çocukluğudur” diyor. En büyük hazinenizle başlayalım dilerseniz 
hocam. En büyük hazinenizden neler kaldı? Çocuk Mustafa Kara’nın 
penceresinden neler görünüyor o çocukluğunun dağlarında ve 
bahçelerinde?

Geçen gün okudum. Meşhur bir yazarımıza / meslektaşımıza benzer bir soru 
sorulmuştu. “Çocukluğumu hatırlamak istemiyorum. Çünkü annesiz büyüdüm.” 
demişti. Annesi, babası, babaannesi, dedesi olan bir ailede büyüdüm. Nimet 
olarak bu yeter. Pakistan’a sığınan binlerce Afganlı çocuk, Türkiye’ye sığınan 
yüzbinlerce Suriyeli çocuk da çocukluğunu yaşıyor. Evet, Allah’ın bize verdiği 
nimetleri saymaya kalkarsak sayamayız. Eviniz var, caminiz var, ilkokulunuz var. 
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İlkokuldan sonra öğretmeni babanız olan bir kursta hafızlık yapıyorsunuz. Bunlar 
kadar önemli bir nimet daha: Anne babanız kadar havanız temiz, suyunuz temiz, 
aldığınız gıdalar temiz. Dışarıda rahmet, evinizde muhabbet, komşularınızda 
merhamet. Mahallenin çocuklarıyla birlikte mahalle camiinde toplu ve sesli 
olarak İmam Hacı Şaban Efendi’nin rehberliğinde okunan namaz surelerinin 
yankılanmaları hâlâ kulağımızda. Önceki İmam Hacı Süleyman Efendi ilkokul 
öğretmenliğinden gelme olduğu için teneffüste bize şarkılar - ilâhiler de okuturdu. 
“Şol cennetin ırmakları”nı nasıl unutabilirim. Ezan vakti geldiğinde bizi camiinin 
beyaz güvercinler gibi yükselen ahşap minaresine “hey hey, rit rit” nağmeleriyle 
çıkarıp indirmesini unutmak mümkün mü? Hepsini rahmetle anıyorum. O güzel 
minarenin de sadece fotoğrafı var elimizde. Hayırsever insanların sadaka-yı 
câriyelerini yok etme konusunda üzerimize yoktur.

Çok velut bir akademisyensiniz. “Ömrünüzün bereketi” diyeceğimiz 
çalışma azminizde Nurettin Topçu’nun etkisi olduğu biliniyor. Bu 
konuda neler söylersiniz? Kaç yılınız geçti Nurettin Topçu ile? Hareket 
/ Dergâh dergisi çevresindeki bereketli yıllarınız…

1964 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu’nun öğrencisi oldum. İstanbul Erkek 
Lisesi felsefe öğretmeni olan Nurettin Topçu ise 1966’da Fikir ve Sanatta Hareket 
dergisini yeniden çıkarmaya başlamıştı. Yazı kadrosunda yer alan şahsiyetlerden 
biri de meslek dersleri öğretmenimiz Emin Işık idi. Onun vasıtasıyla Hareket 
camiasıyla tanıştım. Dergiyi üniversitede okuyan ağabeyler çıkarıyordu: Ezel 
Erverdi, Muzaffer Civelek, D. Mehmet Doğan, Ebubekir Erdem, Cemil Kıvanç, 
Abidin Işık… Hocayı her cuma görme fırsatı buluyordum. Çünkü Emin Işık 
hocam edebiyat fakültesinin yanındaki Yakup Ağa Camii’nde hutbe okuyordu. 
Hoca da cuma namazlarını orada kılıyordu. Babamdan öğrendiklerimle onun 
yazdıkları arasında bir bağ var gibi geliyordu bana. Onun yüzünü seyretmek, 
sesini duymaktan zevk alıyordum. Hareket camiasının hayatımdaki en mühim 
tesirlerinden biri de yazarlığımla ilgilidir. Dergi yöneticileri bendenizi çok erken 
yaşta bu “havuz”a atmasalardı “yüzme”yi zor öğrenirdim. Bu bereketli dönem 
hocamızın 10 Temmuz 1975’te âlem-i cemale intikaline kadar sürdü. Onunla aynı 
dergide yazmanın da bir başka tadı vardı. Toplumumuz yıllar geçtikçe onu daha iyi 
anlıyor. Bu yıl yapılan 40. yıl sempozyumunda onun üveysi ve melamî meşrebine 
temas ettim. O melamî meşrebe ne kadar muhtacız. İpek böceği gibi dünyanın en 
değerli “şey”ini üreteceksiniz; fakat kimseye göstermeden, vitrinlere oynamadan... 
Ödül veren kurumlara göz kırpmadan… Sadece O’nun için ter dökeceksiniz. 
Aranızdaki sırları kimse bilmeyecek... Ama yazdıklarınızdan ve söylediklerinizden 
kıyamete kadar herkes istifade edecek...
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Nurettin Topçu ismine beş isim daha ekleyeceğim. Bu isimlerin 
gönlünüzde mutena bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Kutuz Hoca, 
Anna Marie Schimmel, M. Hamidullah, Bandırmalı Ali Ağabey (Ali 
Öztaylan) ve Süleyman Uludağ. Süleyman Uludağ hoca ile ilgili yazmış 
olduğunuz “Mürşidim Efendim” başlıklı hatırat yazınız ve o yazıda 
anlattıklarınız müthiş kadirşinaslık örneği. Bu isimleri konuşalım.

2000’li yıllara kadar sınıflarda her sene tekrarladığım hususlardan biri de şu 
idi: “Benim dünyada iki sevgilim var. Türkiye’deki sevgililerimi sormayın. Bu 
iki sevgilimden biri kadındır, biri erkektir.” dedikten ve öğrencilerimin dikkatini 
çektikten sonra söyleyeceğimi söylerdim: Muhammed Hamidullah, Anna 
Marie Schimmel. İkisi de kâinatın efendisine âşık. İkisi de dünyaya onu tanıttı. 
Anlayamayanlar ise ikisini de taşa tuttu. Kutuz Hoca gıyaben en çok kimleri 
sevdi diye sorarsanız benim cevabım Nurettin Topçu ve Süleyman Uludağ’dır. 
Niçin mi? Onların bizim üzerimizdeki tesirini görüyordu da ondan. Onlara 
gönülden dua ediyordu. Babamın, hocalarımızla ilgili enteresan bir düşüncesini 
de arz etmek isterim… İmamlığın yanında fahri / gönüllü olarak yürüttüğü Kur’an 
kursu öğretmenliğinden yorulduğunu gören dostları, mesaisini azaltmasını 
teklif edince onlara şöyle cevap veriyordu: Ben onlara zamanımı harcamazsam 
İstanbul’da okuyan Mustafa’ya da öğretmenleri zaman ayırmaz. 1977’de Bursa’ya 
intikal edildiğinde kader karşımıza Üsküp doğumlu bir arifi çıkardı: Bandırmalı 
Ali Ağabey. Bize ait kültürü hazmetmiş bir gönül eri. Genelevdeki kadınların 
bayramını tebrik edecek derecede bir gönül avcısı. Sayıları ne kadar az! Düşmüş 
insanlara el uzatan kulların ne kadar az ya Rabbi…

Unutulan bir geleneği yaşatıyorsunuz : Tarih düşürme. Birçok önemli 
ismin vefatına tarih düştünüz. Hatırlayabildiğim bazı isimler: Çinuçen 
Tanrıkorur, Bekir Sıtkı Sezgin, Kani Karaca, Turgut Cansever, Ali 
Öztaylan ve daha niceleri… Bunları bir kitapta toplu olarak görebilecek 
miyiz? Bir de bu düşürdüğünüz tarihlerden birkaç tanesini lütfedebilir 
misiniz? 

 

Birkaç yıl evvel İbnülemin Mahmut Kemal İnal ile ilgili bir panelde Ali Birinci 
ağabeyle beraberdik. Bilerek şöyle bir cümle kurdum: İbnülemin, Son Asır Türk 
Şairleri’nde şöyle bir dipnotta benden bahsediyor. Ali Birinci dikkat kesildi. 
Dipnotu okudum: “Bugün ebcet hesabıyla manzum tarih yazan yoktur. Amma 
-eski usulde tahsil gördükleri hâlde ebedi nihayetine kadar doğru okuyamıyorum- 
bazı âlimler, mensur tarihler yazmakta doğrusu pek ileri geçmişlerdir. (Age, 4 
/ 2093) Mesele bundan ibarettir. Abdurrahman Çelebi meselesi. Gerçekten bu 
işin ustalarına göre bizimkiler yok hükmündedir. Ehli olanlar gelinceye kadar 
vekâleten idare ediyoruz. Turgut Cansever için: “Camiler imar etti mimarbaşımız 
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/ Fikirler icat etti mimarbaşımız / Onu arayanlara melekler der ki: / Cennet 
köşküne gitti mimarbaşımız” 2009; Arif Nihat Asya için: “Hem arif hem muallim 
hem devletinin şairi / Tarihin coğrafyanın hem milletinin şairi / Çıktı kırklar 
söyledi ismini ve unvanını / Hoş geldin safa geldin / Hey bayrak ve naat şairi” 
1395; Cinuçen Tanrıkorur için: “Barihuda ağlıyor / Yürekleri dağlıyor / Sadece o 
da değil / Bu güfteler ağlıyor” 2000.

Kütüphaneniz hakkında konuşabilir miyiz? Neler var bu bahçede, neler 
birikti? Kitaplar, musikişinaslar, şairler, hattatlar, akademisyenler, 
dostlar, öğrenciler, fotoğraflar… Ve kırk yıldan ne kaldı geride, kimler, 
hangi zamanlar ve mekânlar?

Elli yıldır kitap alıyorum, dergi alıyorum. Ders kitaplarım dahil hiçbir kitabı 
atmadım. Geçen yaz tam elli yıl önce okuduğum Türkçe kitabı ile köyde tekrar 
karşılaşınca oturdum bir yazı yazdım, “Eylül Sonu” diye. Bursa’da Zaman dergisinde 
yayımlandı. (Ekim 2015) Geçen yıl 1886-1986 yılları arasında yayımlanan üç 
yüzden fazla dergiyi fakültemizde sergiledim. Hedefim öğrencilerime iki kelime 
söylemek: Kullan atma, oku atma! Bendenize çekilen bütün telgraflar, davetiyeler, 
afişler, bayram tebrikleri, gönderilen mektuplar, resmî yazılar, aldığım kasetler, 
CD’ler, DVD’ler, plaketler, bilet kuponları, imtihan soruları, cevapları, kartvizitler, 
fotokopiler, gazete ve dergi kupürleri, plaklar…

Birkaç ay önce Hece dergisi “efemera” konusunu ele aldı. Orada okudum şu 
cümleyi: Dünyada basılı malzemenin yarısı kütüphane raflarındandır, yarısı çöp 
kutularındadır. İrkildim. Hemşehrilerimin ifadesiyle bu kivir - zivir olan şeyleri de 
birilerinin biriktirmesi gerekir. Biriktirdim; ama şimdi de tasnifinde zorlanıyorum. 
Hep kaçıyorum. Kolayı yok mu? Bir yıldan beri dergilerin birinci sayılarını 
biriktiriyorum. Bendeniz kütüphanemi gözden geçirdim. Siz de kütüphanenize 
lütfen bakınız. Çok kısa zaman sonra geri dönüşüme / çöpe gidecek birinci 
sayılarınıza talibim. Ne olur, gönderiniz. Koleksiyonlarınızı bozmanıza aslâ razı 
olamam. Onların birinci sayıları sizde kalsın. Ayrıca dergi koleksiyonunuz varsa 
haberleşelim. Fazla nüshaları size gönderirim. Fotoğraf konusu ise çok daha geniş 
ve derin… Kırk yıllık birikim ve yirmi farklı ülke… Çok değişik konularda fotoğraf 
koleksiyonlarım var. Klâsik makinemle. “Tabedilmeyen fotoğraf, fotoğraf değildir” 
sloganımızdır.

Bu özel sorulardan sonra, yıllardır çalıştığınız, alın teri döktüğünüz 
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi ile ilgili sormak istiyorum. Cumhuriyet 
döneminde tasavvuf kitabiyatına yeni bir tür ekleniyor: Tasavvuf ve 
Tarikatlar Tarihi. Daha önce böyle bir tür yok sanırım. Bu türün tarihî 
seyri konusunda, tekkelerin sükût ettiği dönem de dahil olmak üzere, 
neler söylersiniz?
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Tarih yazmak, tarihî olay ve şahsiyetleri tespit etmek İslâm medeniyetinin temel 
özelliklerinden biri. Kültür tarihimizde tasavvufla ilgili farklı dillerde yüzlerce, 
binlerce eser kaleme alındığı bilinmektedir. Fakat tasavvuf tarihi adıyla bir dersin 
okutulması 1924’te çıkan Tevhid-i Tedrisat kanunundan sonra açılan Darülfünun 
İlâhiyat Fakültesiyle birlikte başladığı için söz konusu eserlerin de yaklaşık yüz 
yıllık bir macerası olduğu söylenebilir. Tasavvuf Tarihi ismiyle ilk eser bu fakültenin 
hocası Mehmet Ali Ayni’ye aittir. (İstanbul 1925) Fakülte 1930’larda kapandı. 
1949’da Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılan İlâhiyat Fakültesinin dersleri 
arasında böyle bir ders yoktur. Bu sene yayımlanan Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun 
Tasavvuf Tarihi Notları, 1953-54 ders yılında ilk defa müfredatta yer alan tasavvuf 
tarihinde okutulan notlardır. (Neşreden Yusuf Turan Günaydın)

İşte bazı kitaplar:

İslâmiyetin Getirdiği Tasavvuf, Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1948.

Tasavvuf, Tarikatlar Silsilesi, Reşit Paşa, İstanbul 1965.

Tasavvuf, Mahir İz, İstanbul 1969.

Tasavvuf ve Tarikatler, Selçuk Eraydın, İstanbul 1981.

Kur’an-ı Ker’im ve Sünnete Göre Tasavvuf, Y. Nuri Öztürk, İstanbul 1979.

Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, H. Kamil Yılmaz, İstanbul 1985.

Tasavvuf, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1969.

Bu sahada telif ve tercüme olarak çokça eser neşrettiniz. 
Araştırmalarınız arasında Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler konusunun 
önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Neden Bursa? Bursa’yı diğer 
şehirlerden farklı kılan nedir Tasavvuf ve Tekkeler Tarihi’nde?

Ömrümün kırk yılı Bursa’da geçti. Bursa, Tasavvuf tarihinin de en mühim 
şehirlerinden biri. Osmanlı medeniyetinin mayalandığı şehir. İlk başkent olması 
sebebiyle “ilk”lerin şehri.

Hayatın her alanıyla ilgili kurumlara sahip: Cami, medrese, tekke, han, hamam, 
kervansaray, çarşı, bedesten…

Bizi ilgilendiren ise dergâhlar. Geldiğim gün Yadigâr-ı Şemsi’nin peşine düştüm. 
Şemseddin Mısri’nin mahdumu Fehameddin Efendi’ye Safiyyuddin Efendi 
vasıtasıyla ulaştım. Eserin neşrinin mümkün olmadığı anlaşılınca Bursa’da 
Tarikatlar ve Tekkeler’in temeli atıldı. Yazılan makaleler bir araya getirildi. 
Uludağ Yayınları sahibi kadim dost Cahit Çollak’ın himmetiyle 1990’da birinci 
cildi çıktı. Bütün eserlerim ithaflıdır. Bu eserimi iki gönül adamına ithaf ettim: 
Bandırmalı Ali Ağabey, Hataylı Emin Işık Bey. Genişletilmiş üçüncü baskısı 
dostlarımın, öğrencilerimin destekleriyle çıktı.
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Bursa’nın bir ruhaniyeti de Emir Sultan’ın, Davud-ı Kayseri’nin, Eşrefoğlu 
Rumi’nin, Niyazi-i Mısri’nin, Üftade’nin, İsmail Hakkı Bursevi, Mehmed Emin 
Kerkuki... gibi şahsiyetlerin yaşadığı bir şehir. Yadigâr-ı Şemsi’yi ise 1997’de 
neşretmek nasip oldu. Böylece bu şehrin tasavvuf tarihi aydınlanmış oldu. 
Şemseddin Efendi ve arkadaşlarının eserleri olmasaydı Osmanlı medeniyetinin 
birçok konusu karanlıkta kalacaktı. Biz hâlâ İbnülemin’in Sadeddin Nüzhet 
Ergun’un, Hüseyin Vassaf’ın... kadr u kıymetini anlamış değiliz. Şemseddin 
Mısrî’nin bu şehirle ilgili bütün eserlerinin neşredilmesi lâzım. Bu görev kimindir?

Bir diğer ehemmiyet arz eden telif çalışmalarınızdan biri; Din - Hayat 
- Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler. Bu kitabı ne zaman yazdınız 
ve sebeb-i telifini öğrenebilir miyiz? 

İstanbul İmam Hatip Okulu’nu 1970 yılında tamamladıktan sonra yüksek 
tahsil için Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’ne kaydoldum. Bir müddet sonra 
Ezel Ağabey’den bir mektup aldım. (Bu mektubu şu anda bulamadım. Bir gün 
bana sürpriz yapacak.) Mektupta çalışma konum daktilonun kırmızı harfleriyle 
yazılmıştı: Tekkeler. Enstitü birinci sınıfta besmeleyi çektim. İmam hatip 
yıllarında üç dergiyi düzenli olarak takip ediyordum: Hareket, Büyük Doğu, 
Diriliş. Her üçünün de ortak bir yönü vardı: Tasavvufi kültürle iç içe olmaları. 
Âdeta bu üç dergi şu üç kişiye denk düşüyordu: Kutuz Hoca, Nureddin Topçu, 
Süleyman Uludağ. Konumuzu araştırmaya başladım. Peşine düştüğüm ilk eser 
Osman Nuri Ergin’in Türkiye Maarif Tarihi. Koca Kayseri şehrinde bulamadım. 
Hocam Halis Ayhan’ın Konya’dan getirttiği eseri geçici olarak kullandım. 
Tekkelerle ilgili araştırmalarım öğrencilik hayatı boyunca devam etti. Tamamlanan 
makaleler Hareket dergisinde 1972’den itibaren yayımlanmaya başladı. 1974’te 
mezuniyetten hemen sonra başlayan uzun dönem askerlikte de eksiklikler ikmal 
edildi. 1976’nın yaz ayında hepsi daktilo edilerek -Süleyman Uludağ hocam 
da uzun bir takriz lütfetti- Güneyce’den İstanbul’a gönderildi. İlk eserim Mayıs 
1977’de Dergâh Yayınları / Hareket Kitapları arasında neşredildi. İlk sayfada 
Topçu Hoca’nın cümleleri: “Cihadımız fikir ve ruh cephesinde, ahlâk ve iman 
cephesinde yapılacaktır. Mektebimiz ve devletimizle, hukukumuz ve ahlâkımızla, 
ilmimiz ve sanatımızla bizim benliğimizin mimarı olacak güzide ve fedakâr bir 
zümrenin mektepleşmesinin zamanı gelmiştir. Yarınki Türkiye’nin kurucuları…”

Bununla birlikte sanat açısından tekke ve zaviyelerin medeniyetimize 
katkısı ve günümüze kadar gelen mirası üzerinde biraz daha ayrıntılı 
konuşabilir miyiz hocam?

1925 yılının ilk ayında patlak veren Şeyh Sait olayında iki kurum mesul tutulmuştu: 
İlk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve tekkeler. Parti çok 
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kısa bir süre sonra kapatıldı. Tekkeler zamana bırakıldı. Yıl sonunda onların 
da defteri dürüldü. Bin yıllık bir gelenek donduruldu, durduruldu. Toplumun 
en itibarlı insanları bir anda en menfur şahsiyetleri hâline geldi. Beş yıl sonra 
ortaya çıkan Menemen olayı ise yaraların tuzu biberi oldu. Dolayısıyla kimse 
tekkeden söz edemez, dergâhtan bahsedemez oldu. Otuzlu yıllarda yayımlanan 
Türkiye Maarif Tarihi dikkatli bir üslûpla konu hakkında bilgi veren ilk eser oldu. 
1942’de yayımlanan Vakıflar Dergisinde İktisat Fakültesi Profesörü Ömer Lütfi 
Barkan’ın meşhur, zaviyelerle ilgili makalesi arşiv belgelerini konuşturan önemli 
bir araştırmadır. Hâlâ değerini korumaktadır. Ellili yıllardan sonra tasavvuf ve 
tarikat kültürü ile ilgili bazı çalışmalar gün ışığına çıktıysa da tekkeler üzerine 
müstakil çalışma 1977 yılına kadar yoktu. Bu bendenize nasip oldu. O eserimde 
de ifade ettiğim gibi tekkeler bizim güzel sanatlar fakültemizdir. Onlar olmasaydı 
edebiyatımız gibi musikimiz de garip kalacaktı. Yunus Emre’mizi o yetiştirdiği gibi 
Dede Efendimiz de o atmosferden beslendi. Sanatlar ise Allah’ın bize sanatkârlar 
vasıtasıyla açtığı lütuf pencereleridir. O pencerelerden bize başka âlemlerden 
“kulak, göz ve gönlümüze” hikmetler ve kandiller sunulmaktadır.

Tekkeler ayrıca ilim, irfan, fikir, felsefe, sanat, ahlâk hayatımızın vazgeçilemez 
kurumlarından biri idi. Tekkeler zannedildiğinin aksine hayatın bütününe 
hitap ediyordu. Ahi zaviyeleri iktisadi hayatla ilgilidir. Güreşçiler tekkesi, 
atıcılar tekkesinin konusu belli. Peki, miskinler tekkesi neyin nesidir? Tekkeleri 
kötülemek, tekke mensuplarını tahkir etmek için kullanılan bu terim bambaşka 
bir gerçeğe işaret etmektedir. Miskinler tekkesi bir sağlık kurumudur. Cüzam 
hastalığına yakalananların barınağıdır. Gerçekleri bu derece saptıranların utanma 
zamanı gelmedi mi? Onların kapısına kilit vurulması bütün bu alanları menfi 
olarak etkilemiştir. Hâlbuki bu ve benzer kurumları kapatmaktan değil, ıslahından 
söz edilmeliydi. Döndük dolaştık, 90 sene sonra “geleneksel irfan kurumları”ndan 
bahsetmeye başladık. Geçen zamanın hesabını kim verecek. Yazık değil mi?

14 asırlık bir tasavvuf tarihine ve onun etrafında oluşan geleneğe 
baktığımızda çok ciddi bir birikim söz konusu. Sufiler, kitaplar, sanat 
eserleri, şiirler, mekânlar, kurumlar… Bugünün modern zamanlarında 
bu zengin tarihî tecrübeden ne kadar haberdarız ve yolumuza ne kadar 
kandil oluyor bu tarihsel tecrübe. Modern insan gönül dediğimiz şeyi 
ve gönül insanını anlamıyor mu? Ya da şöyle; gönül insanını ve gönül 
insanlarının sözlerini bugün değersiz kılan engeller nedir? Çok mu 
dünyevileşti insan?

Tasavvufi kültürün önünde eskiden beri bir engel vardı. Bazen taassup, bazen 
selefilik, bazen vehhabilik denen dinin farklı yorumlarından meydana gelen bir 
baskı grubu vardı. 1925’te çıkan 677 sayılı kanunla birlikte bambaşka bir engel 
daha ortaya çıktı. Bu kültürün sacayağını üç “k” ile ifade etmek mümkündür: 
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Kişiler, kitaplar, kurumlar. Yani tasavvufi şahsiyetler, tasavvufi kitaplar, tasavvufi 
kurumlar. İlgili kanun üçünün de ümüğünü kesiyor. Tekkeleri kapatmak, 
şeyh  - mürit kelimelerini yasaklamakla insanda var olan “damarlar”dan birini 
tıkatıyordu. Hâlbuki bazı kurumlar kanunla kurulmaz, kanunla kovulmaz. Orada 
tabii kanunlar geçerlidir. İnsanların manevi ihtiyaçları da böyledir. Doğal su 
vermezseniz “serap”lar peşinde koşar durur. Temiz olanı sunmazsanız pis olanı 
kullanır. Dost insanlar yetiştirmezseniz “kurt” insanlar bayram eder. Bugün 
insanlığın önünde üç büyük engel var: Materyalizm, kapitalizm, sekülerizm. 
Biri maddeye, diğeri paraya, üçüncüsü dünyaya tapıyor: Lat, menat, uzza. Güçlü 
hoparlörleriyle diğer bütün tabii sesleri bastırıyorlar. Astığı astık, kestiği kestik. 
İnsan hiç bu kadar zebun düşmedi. Güçlü hoparlörlerin reklâm zırıltıları insanımızı 
“sağır, dilsiz, kör” hâline getirdi. “Öz yurdunda garip” duruma düşürdü. Riya ve 
gösterişin peşine düşürdü. Tam Muhammed Esed’in Tekâsür Suresi’nin birinci 
ayetine verdiği mana gibi, “Bir açgözlülük saplantısı içindesiniz.” Bu açgözlülük 
dengeleri alt üst etti. Gerçekleri tepe taklak etti.

Bir de şu var hocam: Anadolu yüzyıllardır tasavvuf ile mayalanmış. 
Nice arifler, âşıklar, hakimler bu toprakların dinî hayatına ruh katmış. 
Son yüzyılımıza baktığımızda bu zatların temsil etiği o yüksek seciyeli 
ruh ve maneviyat çekilmiş hayattan ya da sükût etmiş. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz? Şair, “Bülbül hâmuş, havz tehî, gülsitan harâp” 
sözünde haklı mı?

Bu ve buna benzer sorularla muhatap olduğumda hep o meşhur Farsça beyti 
hatırlarım ve okurum. Türkçesi şöyle: Gönül ehli insanlar göçtü gitti, aşk şehri 
boş kaldı deme! Dünya Şems-i Tebrizîlerle doludur; fakat Mevlana gibi mürit 
nerede? Olumsuzlukları görmek başka şeydir, umutsuzluğa düşmek başka şeydir. 
Umutsuzluk mahallesine hiç gitmemek gerekir. Çünkü onun getirisi yüzde sıfırdır. 
Ayrıca sufiler “celal içre cemal” olduğuna inanırlar. Gül ve diken meselesi. Şunu 
da unutmamak gerekir: “Bülbül hâmuş, havz tehi, gülsitan harâp” düşüncesi her 
asırda vardır. Fakat bu asırda dikkatimizi “abur - cubur” konulara çeken daha fazla 
“şey” var. Şehvet, şöhret ve servetin şaha kalkması var. Bunlara kafa tutmanın 
yollarını bize öğretecek insanların da çoğu aynı fasit dairede dolanıp duruyorlar. 
İlâhiyat ve diyanet camiasında bazı meslektaşların kulağına şu ayet ne zaman 
ulaşacak: “Ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi âlemlerin rabbi 
verecektir.” Tasavvufi cemaatlerin holdinglerinden bahsediliyorsa kapitalizmin 
başarısını, önce alkışlamak gerekir, sonra da bu perişan hâlimize ağlayan gönül 
adamlarıyla birlikte oturup ağlamak…
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Bu soru ile bağlantılı olarak şunu da sormak gereği duydum: Düşünce 
ve edebiyat sahasına baktığımızda, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, 
Sezai Karakoç gibi son devrin önemli sanatkâr ve mütefekkirlerinin 
eserlerinde, tasavvufi düşünce çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 
günümüzün birçok edebiyatçısında tasavvufi düşüncenin izlerini 
görmek mümkün. Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? 
Tasavvufi hayat ve tasavvufi düşünce yeniden keşfediliyor diyebilir 
miyiz? Yoksa dar bir çevrede, tasavvuf daha çok kültür veçhesi içinde, 
biraz da akademik hayat içinde mi yaşıyor?

Tasavvufi hayatın derinliklerine dalabilmek için usta hocaların yanında özel 
aletlerle “dalgıçlık” eğitimi almak gerekir. Şüphesiz tekke hayatı legal olduğu 
zamanlarda da her tekkelinin irfan basamaklarını kat ettiğini söylemek mümkün 
değildir. Usta kadar istidat da önemlidir. Zaman kadar mekân da mühimdir. 
Gönül dünyası sonsuzluğa açıldığı için bu âlemin ne kadarını algılayabildiğimiz 
konusu da hassas bir konudur. Meşhur “fil” benzetmesinde olduğu gibi herkes 
eliyle dokunduğu bölgeye göre tarifini yapıyor. Dalgıçlık örneği bana üç boyutlu 
resmi hatırlattı. Dinî hayatın derinliğini, merhalelerini onunla izah ediyorum. 
Birinci boyutu görmek kolay. Ama ikinci boyutu görmenin şartları var. Önce sakin 
bir zeminde rahatlıkla görülebilecek bir mesafede olacak. Sonra sabırla birinci 
boyut üzerinde yoğunlaşılacak, başka hiçbir şeyle ilgilenmeden dikkat teksif 
edilecek. Bir müddet sonra ikinci boyutun canlı renkli fotoğrafı zuhur edecek. 
Eğer sabretmesini bilirsek, hedefe kilitlendirilirsek üçüncü boyut da kendini 
ele verecektir. Akademik çevre gibi kültür çevresi de iyidir, güzeldir. Fakat ana 
hedefe hizmet etmiyorsa insan-ı kâmil olma yolunda bize yardımcı olmuyorsa 
fanteziden ve ego tatmininden başka bir şey değildir. Kitap taşıyan mahlûklar 
gibi. Akademisyenlerden, isimlerinin önünde yer alan birkaç harfle veya papaz 
kıyafetinden bozma cübbesiyle “hava atanlar” henüz kayıtlar kapanmadan 
sıbyan mektebine başvurmalıdırlar. Tasavvuf gönül işi olduğu için bu okyanusun 
derinliklerinde aşkla kulaç atanlar da vardır. Az önce bahsedilen tuzaklara 
düşmeden. Allah sayılarını çoğaltsın! Onlara çok ihtiyacımız var. İlaç onların 
sohbetlerinde, tebessümlerinde, rehberliklerinde…

Bununla beraber tasavvufa dair eleştiriler de oluyor. Bu eleştiriler 
yapılırken “uydurulmuş din”, “indirilmiş din” yahut “Kur’an İslam’ı”, 
“Kur’an’a dönelim” gibi sözleri çokça duyuyoruz. Yahya Kemal; “Çok 
insan anlamaz eski musikimizden / ve ondan anlamayan bir şey 
anlamaz bizden” derken, “Kur’an İslâm’ı” diyen biri “Osmanlı’yı yıkan 
musikidir” diyebiliyor. Öğrenciniz olan Doç. Dr. Fatih M. Şeker’in 
ifadesi ile “koskoca bir tarihî tecrübenin üzerine kibrit suyu döküyor” 
bu zevat. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz hocam?
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İnsanoğlunun dini anlama ve algılama problemi her dönemde ve her coğrafyada 
vardır. Dinî metinlerin tahrifi, kendini âdeta Allah’ın yerine koyarak “tek yol 
” iddiaları, küçücük aklıyla vahyi eşit görürcesine egoizmin tuzağına düşme 
manzaraları ve bildiği bazı kelimelerin içine hakikati sığdırma sığlığına düşenler 
konu ile ilgilidir. Mezhep ve tarikat tabiidir. İnsanda var olan yorum gücünün 
tabii neticesidir. Bunları putlaştırmadan herkese hakkını vermek gerekir. Bize 
göre mezheplerin en doğrusu bile insanoğlunun elinde en zararlı hâle gelebilir. 
Müslümanların çoğunun şikâyetçi olduğu Tâliban kök itibariyle Hanefi’dir. 
Suriye’nin baş belası hâline gelen insanların, mezhep hanesinde Sünni kelimesi 
var. Taassup insanı süratle cinnet noktasına sürüklemektedir. Olup bitenler o 
hâlin fotoğrafıdır. Güzel sanatlar ise cinnet hâlinin panzehiridir. Allah’ın kitabını 
savunma numarası yaparak, Ehl-i Sünnet inancını müdafaa rolünü üstlenerek 
şöhret ve makam basamaklarına tırmananlar bir müddet sonra servet putunun 
ayaklarını öpmekte, şehvetle sarmaş dolaş olmaktadırlar. Onlar gününü gün 
ederken olan saf müminlere olmakta. “Dimyat’a pirince giderken evdeki 
bulgurdan” olmaktadırlar. Bu dünyada çaldıkları davulun sesi hoş gelmektedir. 
Fakat öte dünyada ellerinde patlamış davuldan başka bir şey kalmayacaktır. 
Çünkü onlar haddi aşmışlardır. Allah haddi aşanları sevmez.

Bu çağın getirdiği şartlarda tasavvufi hayatı yaşama noktasında ortaya 
çıkan sıkıntılar var o konuda neler söylenebilir?

Tabii hayata dönememek… Ana problem budur. Olmamız gereken yerde 
değiliz. Bize ait olmayan sahillerde oyalanıyoruz. Bize ait olmayan sahalarda 
top koşturuyoruz. Kandırılmış göçmenler gibi tanımadığımız bir ülkedeyiz. 
Vücudumuz dahi kendisine verdiğimiz hiçbir gıdayı tanımıyor. Çünkü hiçbiri tabii 
değil. En tehlikeli hastalıklar beslenme ile ilgili değil mi?

Tabii hayata, sade, basit hayata, toprağa bağlı, mütevazı hayata, ekip biçtiğiyle, 
eleyip kuruttuğuyla, üretip paylaştığıyla, kurduyla kuşuyla iç içe olan bir hayata 
talip olmak gerekir. Bunun için tüketim ejderhası hâline gelen insanı / bizleri önce 
tabii sınırlarına çekmek gerekir. Sonra bu ejderhalara gıda yetiştirmek için toprağı 
tarım ilaçlarıyla, içindeki canlılarla birlikte öldüren fabrikaları ortadan kaldırmak 
gerekir. Köyündeki toprağı bırakıp asgari ücretle başkalarına kul, köle olmak için 
koşan insanları uyandırmak gerekir. Hepimiz sarhoş hâldeyiz. Ne yaptığımızı 
bilmiyoruz. Bu mümkün değil diyenlere sormak gerek: Bu gidiş nereye? Er geç 
geriye döneceğiz. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bu yol çıkış yolu değildir. 
Minarelerle fabrika bacalarını yarıştıran yol, yol değildir. Çünkü tabii değildir, 
tabii olmayan insani de olamaz. Tasavvufun birinci şartı tabii hayattır. Onun için 
tekkede verilen ilk ders riyazetle ilgilidir. Ana ilkeleri şunlardır: Az ye, az uyu, az 
konuş, zikret ve düşün! Bu kadar.
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2015 YILI MÜZİK ENVANTERİ 
KAYIPLAR VE KAZANÇLAR
Nebahat Konu Yılmaz

Bir yılı daha geride bıraktık. Müzik sektörü için geçen yıllara göre kazandıklarıyla 
değil, kayıplarıyla anılacak bir yıl 2015 yılı. Kazanç konusunda söz açılmışken yeni 
bir kazanç alanından bahsetmemiz gerekecek: Ses Yarışmaları. Ancak şimdilik 
özellikle 2015 yılının en kayda değer yönünün Abdulkâdir Merâgî yılı ilan edil-
miş olmasıydı. Bir dehâya adanan bir yılın onun adına son derece sönük geçmesi 
oldukça üzücü bir durum olarak kayda geçti. Birbirinden ünlü ve değerli sanatçı-
larımızı kaybettiğimiz bir yıldı 2015 yılı. Belçika’da 25. Europalia Sanat Festivali 
çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin odağında Türkiye vardı ve bu etkinliklerde 
Kültür Bakanlığı hemen hemen tüm yönleri ve imkânlarıyla pek çok etkinliğe imza 
attı. Yıllardır sanatçı alımı yapmayan TRT Kurumu, 2015 yılında tüm branşlardan 
150’ye yakın sanatçı aldı.

Müzik iklimimizin yeni sanatçılara ve yeni yeteneklere antipatisi popüler kül-
türün temsilcileri tarafından hırpalanıyor. Her ne kadar bu yeteneklerin ortaya 
çıkışında jürilerin bilgi ve derinlikleri etkin olsa da yine de ülkemizin en ücra nok-
talarından gelen yetenekleri izlemek bile bu kısır ortamda bir nimet gibi duru-
yor. Bu yönüyle kısmen de olsa takdir ettiğimiz bu yarışmalar ortaya çıkardıkları 
kabiliyetlere bir gelecek sunmada yeteri kadar etkin değiller. Bu başarısızlığın en 
önemli sebebi ise yapılan yarışmaların daha ziyade bu yarışmaların yapımcılarına 
büyük maddi kazançlar sağlamasında aranmalı. 4 saatlik bir yarışma maratonun-
da bir saat içerisinde en az iki reklam kuşağı alan yarışmaların 20 dakikalık rek-
lam sürelerinde aldıkları reklamlar göz önüne alındığında elde ettikleri kazanç-
ların çok büyük olduğu tahmin edilebilir. Tamamıyla popüler ve rahat tüketile-
bilir olan bu programların mevcut müzik algısını nerelere taşıdığı ise başka bir 
yazımızın konusu olabilir. Bugüne kadar ekrana gelen yarışmaları bir hatırlayacak 
olursak: Popstar-Türkstar-Popstar Alaturka, Akademi Türkiye-Star Akademi, 
Rising Star, O Ses Türkiye, X Factor, Kapışma, Şarkı Söylemek Lazım, Bir Şarkısın 
Sen, Benzemez Kimse Sana, Veliaht, Korolar Çarpışıyor, Hayalin İçin Söyle, Sıra 
Sende, Anadolu Ateşi-Türkünü Söyle, Rapstar, Süperstar Aile, Sesi Çok Güzel, 
En Sevdiğim 3 Şarkı, Genç Mikrofon, Strana Xwe Beje (TRT 6), Profesyonel, Kır 
Zincirlerini, Sing Your Song, Star Avı, Powerturk Popstar Yarışması… bu yarışma-
ların pek çoğunu eminim ki hatırlamamız bile imkânsız. Bugüne kadar bu yarış-
malardan müzik kültürümüze kimler kaldı dersek bu sorunun da cevabı çok zor. 
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Yine de bir zorlayalım hafızamızı: Akademi Türkiye, Barış Akarsu’yu dinleyicilerle 
buluşturmuş, star adayı olarak addedilen Akarsu genç yaşında trafik kazası ile ha-
yatını kaybetmişti. Yine O Ses Türkiye’nin şimdiye kadar kazandırdığı en büyük 
yıldız ise şüphesiz İrem Derici oldu. Çıkardığı her şarkı hit olan Derici yarışma-
da Hülya Avşar’ın takımında yarışmış; ancak elenerek yarışmaya veda etmişti. 
Yarışmanın bir diğer birincisi Elnur, Eurovision’da ülkesi Azerbaycan’ı temsil et-
mişti. Yine bu yarışmalardan aklımıza kalan sesinden çok sabıkasıyla Bayhan’dı.

Sanırım bu yarışmalarda yarışan yüzlerce yarışmacının ve finale kalan onlarca 
yarışmacıdan elimizde kalan yukarıda saydığımız isimlerden daha fazla ve nitelikli 
olmalıydı. Jürilerin seçimlerinde hiçbir kriter olmayışı ise bir başka mesele olsa 
gerek. Bir diğer tartışmaya açık konu ise bu jürilere seçilen isimlerin müziğimize 
ya da müziğe ne kadar hâkim oldukları konusudur. Müziğimizin ve sektörünün 
durumu içler acısıdır. Bu ortamda başarı yakalamış ve bu başarıları mehaz göste-
rerek o koltuklara oturan jürilerin nitelikleri yerine kazandıkları maddi kazançları 
tartışmak daha somut olacaktır sanırım. Anlaşılan o ki bu konu daha çok su kaldı-
racaktır. Şimdi en iyisi 2015 yılının müzik envanterine bir göz atalım.

Etkinlikler

•	 8-10 Şubat 2016 Bakü’de düzenlenen Türk Gecesi Etkinliğine İstanbul Devlet 
Türk Halk Müziği Korosu katıldı.

•	 3 Mart 2015 Ali Rıfat Çağatay ölümünün 80. yılında İTÜ TMDK Müzik Teorisi 
Bölümü tarafından bir panel ve dinleti ile anıldı.

•	 04 Mart 2015 Yunus Emre Yılı Projesi kapsamında Ankara Devlet Klâsik Türk 
Müziği Korosu Ankara Haymana’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

•	 4-5 Mart 2015 İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 10. Türk Müziği 
Günleri’ne katıldı.

•	 3-6 Mart 2015, 2015 Türkiye Katar Kültür Yılı Açılış Programı, Katar’ın baş-
kenti Doha’da gerçekleşti. Etkinliklere, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu ve İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 
sanatçıları katıldı.

•	 UNESCO, Türk mûsıkîsinin zirvelerinden, bestekâr ve âlim Abdülkâdir 
Merâgî’nin eşsiz kitabı Makasıdü’l Elhan’ı telif etmesinin 600. yılı münasebeti 
ile 2014 ve 2015 yıllarını Uluslararası Merâgî Yılı olarak kabul etti.

•	 17-18-19 Nisan 2015 10. Antalya Türk Müziği Günleri, Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı.

•	 01-31 Haziran 2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
TRT Katkılarıyla, Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim konulu 22. İstanbul 
Türk Müziği Günleri gerçekleşti.
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•	 25 Mayıs 2015, uzun zamandan beri sanatçı alımı yapmayan TRT Kurumu, 
Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında istihdam edilmek üzereTürk Halk 
Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzik dallarında 144 Stajyer Ses ve Saz 
Sanatçısı ile 6 Tonmayster kadrosu unvanlarında personel alımı için sınav açtı. 
Yaklaşık 5000 kişinin başvurduğu sınav sonunda kazanan sanatçı adayları 31 
Ağustos 2015 tarihinde açıklandı.

•	 21 Haziran 2015 TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Dünya Müzik 
Günü Özel Konserini Beyoğlu Tünel Meydanı’nda verdi.

•	 15-26 Haziran 2015 II. Omar Uluslarası Türk Müziği Yaz Okulu başladı. 
Önemli bilim adamları ve sanatkârların seminerlerini de ihtiva etmekte olan 
bu etkinlik Ülkemizde bu alanda tek Türk Müziği Master Class’ı olma niteliğini 
taşımakta.

•	 6 Eylül 2015 Brüksel’de, 25. Europalia Sanat Festivali açılış etkinliği gerçek-
leşti. Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olan ve iki yılda bir düzen-
lenen Europalia Sanat Festivali’nin konuk ülkesi bu yıl Türkiye oldu. Festival 
açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kralı Filip gerçekleştirdi. Festival 
kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarınca, Türk halk dansları ve 
müzik gösterileri icra edildi. Festivalde 4 ay boyunca Anadolu kültür mirasını 
tanıtan yaklaşık 300’e yakın etkinlik gerçekleşti.

•	 13 Ağustos 2015 Artvin’in Borçka ilçesi Camili köyünde kurulan, Macahel 
Yaşlılar Çok Sesli Korosu, UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi olarak 
tescillendi.

•	 04 Eylül 2015 Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan 11 bestecinin Çanakkale 
Savaşları’nın 100. yıl dönümü anısına hazırladığı Gelibolu Senfonisi’nin dünya 
prömiyeri Aya İrini Müzesi’nde yapıldı.

•	 09 Eylül 2015 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 70. yılını kutladığı 
sezonun ilk konserini, Aya İrini Müzesi’nde verdi.

•	 8 Ekim 2015, İstanbul Resitalleri 9. sezonunun açılışı Emirgân’daki Sakıp 
Sabancı Müzesi’nin The Seed adlı salonunda ünlü piyanist Saleem Ashkar ile 
başladı.

•	 11 Ekim 2015 Cumhurbaşkanlığı Klâsik Türk Müziği Korosu konser sezonunu, 
Şef Fatih Salgar yönetiminde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açtı.

•	 OMAR geniş bir dijital arşiv oluşturma ve bu kapsamda 1900’lerin başından 
yazı devrimine kadar olan süredeki yaprak nota (Müntehâbat, Nevhât, Gıda-
yı Ruh, Chant Turc gibi) ve fasıl mecmualarını (Udî Arşak, Onnik Zaduryan, 
Şamlı Selim ve İskender Fasılları gibi) latinize etmek üzere 2015 yılı boyunca 
çalışmış ve hâlâ çalışmaktadır.

•	 06 Kasım 2015 Fırat Kızıltuğ’a Saygı Gecesi, İBB Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

•	 5 Kasım 2015 İş Sanat, Açılışı 5 Kasım’da Sacha Goetzel yönetimindeki, 
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Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile yaptı.

•	 19 Kasım 2015 Tahran Senfoni Orkestrası’nı yeniden kurması için görevlendi-
rilen ünlü İranlı şef Alexander Rahbari, 25 şef arasından Türk şef Erol Erdinç’i 
seçerek, orkestra ile İran’da dört konser vermesini, master class derslerine gir-
mesini ve turnelere eşlik etmesini istedi.

•	 19 yıldır devam eden Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klâsik Müzik 
Etkinlikleri kapsamındaki konserlerde, Ekim ayından Mayıs ayına kadar 23 
dinleti yer aldı. 

•	 Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Klâsik Türk 
Müziği Korosu ortaklığı ile düzenlenen Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri 2015 yılı 
boyunca devam etti.

•	 Prof. Dr. Ruhi Ayangil yönetimindeki koro ile Kutb-ı Nâyî Osman Dede 
Efendi’nin Miraciye’si 90 yıl sonra ilk kez Galata Mevlevihânesi’nde tam ola-
rak seslendirildi.

•	 25 Kasım 2015 Zorlu Performans Sanatları Merkezi açılış konserini Ajda 
Pekkan ile yaptı. Konserler MFÖ, Bülent Ortaçgil - Birsen Tezer ve Şebnem 
Ferah ile devam etti.

•	 07 Aralık 2015 4.Müzik Biliminde Gençler Buluşması İ.T.Ü. Dr. Erol Üçer 
Müzik İleri Araştırma Merkezi’nin (MİAM) öncülüğünde, İTÜ Maçka Kampüsü 
Sosyal Tesisleri Salonunda gerçekleşti.

•	 Prof. Dr. Ruhi Ayangil yönetimindeki Acapella Ayangil Topluluğu, Besteci 
Yalçın Tura’nın büyük mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî’nin şiirlerinden oluşan 
Niyâzî-i Mısrî koro suiti’nin ilk seslendirilmesini gerçekleştirdi.

Festivaller

•	 32.Uluslararası Ankara Müzik Festivali 04-30 Nisan 2015 tarihleri arasında 
başkentlileri müzikle buluşturdu.

•	 5. Uluslararası Pera Müzik Festivali 08-11 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşti.

•	 14. Afyonkarahisar Klâsik Müzik Festivali 7-13 Nisan 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşti.

•	 14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 28 Nisan-24 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sında gerçekleşti. Festivalde dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar ile or-
kestralar sahne aldı.

•	 10. Uluslararası Pera Piyano Festivali 04-10 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleşti.

•	 6. Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali 15-22 Mayıs 2015 
tarihlerinde Dinar ve Afyonkarahisar’da düzenlendi. Festival bünyesinde 3. 
Marsyas Uluslararası Flüt Yarışması da yapıldı.
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•	 43. İstanbul Müzik Festivali 31 Mayıs-29 Haziran 2015 tarihlerinde Kültürel 
Manzaralar temasıyla gerçekleşti.

•	 14. One Love Festival 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde Lifepark’ta gerçekleşti.

•	 29. Uluslararası İzmir Festivali 26-Mayıs-2 Temmuz 2015 tarihlerinde İzmir 
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)katkılarıyla gerçekleşti.

•	 53. Uluslararası Bursa Kültür ve Sanat Festivali 7-11 Haziran 2015 tarihle-
ri arasında gerçekleşti. Festivalde Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu ve 
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserler verdi.

•	 6. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 11-18 Haziran 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşti.

•	 22. İstanbul Caz Festivali 27 Haziran-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlendi. Festival 15’i aşkın 
farklı mekânda 35 konser, 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 
gerçekleşti.

•	 3. Uluslararası Ayvalık Müzik Festivali AIMA (Ayvalık Müzik Akademisi) 8-10 
Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

•	 3. Çanakkale Korolar Festivali 7-12 Temmuz 2015 tarihlerinde, 100.Yıla Barış 
Şarkıları temasıyla 30 Koro ve 1200 katılımcı korist ile gerçekleşti.

•	 Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali 25 Temmuz 2015 tari-
hinde gerçekleşti. Festivalde Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Bolu 
Mudurnu’da konser verdi.

•	 Yunus Emre Festivali 9 Ağustos 2015 tarihinde Karaman’da gerçekleşti. 
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu festivalde konser verdi.

•	 11. D-Marin Turgutreis Uluslararası Klâsik Müzik Festivali 5-19Ağustos 2015 
tarihlerinde gerçekleşti. Festivalde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kon-
serler verdi.

•	 22. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5-24 Eylül 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

•	 4. Uluslararası Klarnet Festivali 10-20 Eylül 2015 tarihlerinde, İstanbul Nefes 
Alıyor temasıyla Serkan Çağrı’nın sanat direktörlüğünde gerçekleşti.

•	 12. Uluslararası Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül 2015 tarihleri arasında, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

•	 2. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu 2-4 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde gerçekleşti.

•	 1. Korolar Festivali 7 Kasım 2015 tarihinde Sakarya Üniversitesi tarafından, 
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

•	 4. Uluslararası Antalya Gitar Festivali 10-12 Aralık 2015 tarihlerinde, ODTÜ 
Mezunlar Derneği ve Muratpaşa Belediyesi işbirliği ile düzenlendi.



274 / MÛSİkÎ

Konserler

•	 14 Ocak 2015 Fazıl Say, İstanbul Kültür Üniversitesi içerisi Akıngüç 
Oditoryumunda özel bir konser verdi.

•	 19 Ocak 2015 Operanın Kralı olarak bilinen dünyaca ünlü İspanyol tenor 
Placido Domingo Ülker Sports Arena’da konser verdi.

•	 11-17 Şubat 2015, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında 
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları Avustralya’da konser verdi.

•	 21 Şubat 2015 Yeşilçam’ın 100. Yılı münasebetiyle Şef İpek Dereli yönetimin-
deki Çargâh Türk Müziği Topluluğu Yeşilçam Şarkıları adlı bir konser verdi.

•	 27 Şubat 2015 James Blunt, Ülker Sports Arena’da bir konser verdi.

•	 7 Mart’ta 2015 Karsu, Zorlu Center PSM’de sahneye çıktı.

•	 6 Mart 2015 TRT İstanbul Radyosu Mes’ut Cemil Stüdyosu’nda Şef Aydın 
Varol yönetiminde, Salahi Dede, özel tasavvuf müziği konserini gerçekleştirdi.

•	 14 Mart 2015 Latin müziğinin yaşayan en büyük efsanesi Julio Iglesias, son 
dünya turnesi kapsamında Ülker Sports Arena’da bir konser verdi.

•	 20 Mart 2015 Francesco Tristano Indigo sahnesinde dinleyenlerine bir konser 
verdi.

•	 11 Mart 2015 Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul’daki Hatay Günleri kap-
samında Aya İrini Müzesi’nde konser verdi.

•	 16 Mart 2015 İBB Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu Çanakkale 
Şehitlerini Anma Konseri gerçekleşti.

•	 18 Mart 2015 Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Ordu ilinde Nevruz 
Bayramı Kutlamaları çerçevesinde bir konser verdi.

•	 19 Mart 2015 Brilliant Dadaşova / Alihan Samedov Cemal Reşit Rey Konser 
Salonunda Nevruz Konseri verdi.

•	 21 Mart 2015 Sivas Türk Halk Müziği Korosu, Iğdır ilinde Nevruz Bayramı mü-
nasebetiyle bir konser verdi.

•	 27 Mart 2015 Abdülkâdir Merâgî’nin ölümünün 580’inci yıldönümünde Cihat 
Aşkın, Serhan Aytan ve Derya Türkan, Küçükçekmece Belediyesi Halkalı 
Kültür ve Sanat Merkezinde bir konser verdi.

•	 17 Nisan 2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 
düzenlenen, II. KADEM Kutlu Medeniyetlerin Kadim Sesleri Kutlu Doğum 
Özel Konseri, Ankara MEB Şura Salonunda gerçekleşti. Yusuf Kayya’nın sanat 
yönetmenliğini yaptığı konserin ikincisi ise 19 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da 
Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda gerçekleşti.

•	 20 Nisan 2015 Viyana Çocuk Korosu Oliver Stech şefliğinde, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
gerçekleşti.
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•	 24 Nisan 2015 İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası Çanakkale’deki Tarihi Alan’da konser verdi.

•	 24-25 Nisan 2015 Nebahat Konu Yılmaz yönetiminde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki bayan ses ve saz 
sanatkârlarından oluşan Kadınlar Topluluğu, Altunizâde Kültür Merkezinde 
ve Eyüp Kültür Merkezinde, Burdur yöresinde yaklaşık 200 yıldır kadınlar ta-
rafından okunan, Cumhur Burdur Mevlidi’ni seslendirerek Kutlu Doğum Özel 
konserini verdi.

•	 29 Nisan 2015 İki Usta Bir Yöre etkinlikleri çerçevesinde Sivas’ın yetiştirmiş 
olduğu iki önemli şahsiyet Aşık Veysel ve Muzaffer Sarısözen, CRR Konser 
Salonu’nda anıldı.

•	 03 Mayıs 2015 Mükerrem Kemertaş solistliğindeki İki Usta Bir Yöre konseri 
CRR Konser Salonu’nda gerçekleşti.

•	 6 Mayıs 2015 TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Beşiktaş Meydanında, 
Radyo Günleri kapsamındaki özel konserini verdi.

•	 20 Mayıs 2015 Kemanın dâhi çocuğu olarak nitelendirilen David Garrett, Haliç 
Kongre Merkezi’nde bir konser verdi. 

•	 25 Mayıs 2015 CRR Türk Müziği Topluluğu, İnci Çayırlı’nın solistliğinde, III. 
Selim’in Makam Dünyası konserini gerçekleştirdi.

•	 30 Mayıs-1 Haziran 2015 Hugh Jackman Zorlu Center PSM’de 32 kişilik or-
kestrası ve dansçılarıyla doğaçlama bir gösteriye imza attı. 

•	 13-15 Haziran 2015 Kızıl Ordu Korosu,13 Haziranda İstanbul Zorlu Performans 
Sanatları Merkezinde, 15 Haziran da ise Ankara ATO Congresium’da konser 
verdi.

•	 4 Ağustos 2015 22.Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında TRT 
İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde 
bir konser verdi.

•	 14 Ağustos 2015 The Charlatans, Maçka Küçükçiftlik Park’taydı.

•	 3 Ekim 2015 Hardwell, United We Are turnesi kapsamında İstanbul, Küçük 
Çiftlik Park’taydı. 

•	 9 Ekim 2015 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Şef Howard Griffiths 
yönetiminde sezonun ilk konserini Aya İrini’de verdi.

•	 15-16-17 Ekim 2015 Lara Fabian Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde bir 
konser verdi.

•	 27 Ekim 2015 Kanadalı caz piyanisti ve şarkıcı Diana Krall, Zorlu Center 
PSM’de bir performans sergiledi.

•	 29 Ekim’de Erol Evgin Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell 
Sahnesinde, Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde temalı konserini verdi.

•	 10 Kasım 2015 Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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(OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
konser verdi.

•	 18 Kasım 2015 Hacı Arif Bey’in 130. sene-i devriyesi sebebi ile Hacı Arif Bey’in 
şarkı formundaki eserleri CRR Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi.

•	 19 Kasım 2015 Kemanı Ağlatan Adam, büyük keman virtüözü Farid Farjad, 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde konser verdi.

•	 21 Kasım 2015 Budapeşte Gypsy Senfoni Orkestrası, Ülker Sports Arena’da 
konser verdi.

•	 23 Kasım 2015 Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’ın yaptığı 
Bin Yılın Mirâsı konserler serisinin birincisi Üsküdar Tekel Sahnesi’nde ger-
çekleşti.

•	 23 Kasım 2015 David Helfgott, 23 Kasım’da İstanbul’da, 2 Aralık’ta İzmir’de ve 
4 Aralık’ta Ankara’da hayranlarıyla buluştu.

•	 30 Kasım 2015 Rengim Gökmen’in şefliğindeki CRR Senfoni Orkestrası, 
Geleneksel Osmanlı Müziği’nin Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri 
Üzerindeki Etkisi konulu konser verdi.

•	 30 Kasım 2015 Tekfen Filarmoni Orkestrası, İngiliz Konuk Şef James Judd 
yönetiminde, Yaşar Kemal’i anmak adına Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda bir 
konser verdi.

•	 6 Aralık 2015 İngiliz alternatif rock grubu Editors, yeni albümleri In Dream’in 
turnesi kapsamında İstanbul’da Volswage Arena’da konser verdi.

•	 7 Aralık 2015 Camerata Salzburg topluluğunun eşlik ettiği Charlie Siem’in kon-
seri, İş Sanat Merkezinde gerçekleşti.

•	 7-17 Aralık 2015 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi 
Anma (Şeb-î Arûs) Törenleri kapsamında sema gösterileri ile konserler verildi.

•	 12-17-18-19 Aralık 2015 Mohsen Namjoo Geleneksel İran müziğini jazz, blues 
ve rock türleriyle harmanlayarak kendine ait müzik türünü oluşturan Mohsen 
Namjoo Türkiye turnesi kapsamında, Ankara Congresium, Bursa BAOB, İzmir 
Cantainer Hall ve İstanbul Volkswagen Arena’da konserler verdi.

•	 11 Aralık 2015 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Hakk’a Vuslatının 742. yılı nede-
niyle Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı’nca MEB Şûrâ Salonunda bir konser ve 
sema töreni gerçekleşti.

•	 11 Aralık 2015 Richard Clayderman, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda mü-
zikseverlerle buluştu. Sanatçıya CRR Senfoni Orkestrası’nın yaylı sazlar üyele-
ri eşlik etti.

•	 19 Aralık 2015 Uğur Işık yönetiminde, Şeb-î Arûs’un 742. yılında Mevlânâ 
Celâleddîn Rûmî’yi anma konseri, Okan Bayülgen’in sesinden Zorlu Performans 
Sanatları Merkezinde gerçekleşti.
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•	 24 Aralık 2015 TRT Kurumunun 2015 yılında açtığı sınavı kazanan sanatçılar, 
Şef Elnara Kerimova’nın yönetiminde bir tanıtım konseri verdi.

•	 24 Aralık 2015 Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, şef müzikolog Gönül Paçacı yönetiminde, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bulunan yazma notalardan faydalanarak, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kâğıthane Binasında, Tarz-ı Kadîm başlıklı 
bir konser verdi.

•	 28 Aralık 2015 Flüt sanatçımız Şefika Kutluer, Prag Virtüözleri Orkestrası eşli-
ğinde Zorlu PSM sahnesinde bir konser verdi.

Müzikaller

•	 29 Ocak 2015 Buz Devri Canlı Müzikali, buz pisti koreografisiyle 6-7-8 Şubat 
tarihlerinde Volkswagen Arena’da çocuklarla buluştu.22 Şubat 2015 Kibritçi 
Kız Müzikali Zorlu Center AVM’de gerçekleşti.

•	 7 Nisan-17 Mayıs Operadaki Hayalet müzikali, Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde gerçekleşti.

•	 29 Kasım 2015 Güzel ve Çirkin Müzikali Ankara’da ATO Kongre Merkezinde 
gerçekleşti.

• 5-7 Aralık 2015 Lüküs Hayat Müzikali Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Kitaplar

•	 Ocak 2015 / Yalçın Çetinkaya / İhvan-ı Safa’da Müzik Düşüncesi / İnsan   
 Yayınları

•	 Şubat 2015 / Songül Karahasanoğlu - Elif Damla Yavuz /  Müzikte Araştırma  
 Yöntemleri / İTÜ TMDK

•	 Mart 2015 / Çeviri Editörü: Belir Tecimer / Piyano İçin İlk Bach Albümü /  
 Müzik Eğitimi Yayınları

•	 Mart 2015 / Süleyman Tarman - Yavuz Durak / Yeni Nesil Çocuk Şarkıları /  
 Müzik Eğitimi Yayınları

•	 Mart 2015 / Barry Green - W. Timothy Gallwey / Çeviri Editörü: Belir   
 Tecimer / Müziğin İçsel Oyunları - Sahne Başarısını Artırmanın Yolları  
 / Müzik Eğitimi Yayınları

•	 Mart 2015 / İrkin Aktüze / Müziği Okumak / Pan Yayıncılık

•	 Mayıs 2015 / Ece Karşal / Flüt Metodu Başlangıç Seviyesi / Pan yayıncılık

•	 Mayıs 2015 / Fırat Kutluğ - Uğur Türkmen / Müzik Nereye Gidiyor? /    
 Cambridge Scholars Publishing

•	 Haziran 2015 / Çeviri: Yaprak Melike Uyar / Müzik Atlası Tarih Boyunca   
 Müzik / Boyut Yayınları
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•	 Haziran 2015 / Salih Aydoğan - Ülkü Özgür / Gelenekten Geleceğe Makamsal  
 Türk Müziği / Arkadaş Yayınları

•	 Haziran 2015 / Erdem Çağlar / Yeni Başlayanlar İçin Ezgilerle Keman   
 Eğitimi  / Müzik Eğitimi Yayınları

•	 Ağustos 2015 / Murat Derin / Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk - İnci   
 Çayırlı’nın Anıları / Pan Yayıncılık

•	 Eylül 2015 / Saip Egüz / Çocuklarımıza Yeni Şarkılar / Başkent Müzikevi

•	 Eylül 2015 / Aysel Gürmen / Âşık Veysel - Uzun İnce Bir Yol / Pan yayıncılık

•	 Eylül 2015 / Aysel Gürmen / Kuğu Kuşunun Şarkısı - Cemal Reşit Rey / Pan  
 yayıncılık

•	 Eylül 2015 / Serhan Aytan / Cemil’in Gizli Konserleri - Tanburi Cemil Bey /  
 Pan yayıncılık

•	 Eylül 2015 / Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu, Yıldız Şenürkmez / Perpetuum  
 Mobile İlhan Usmanbaş’ın Yapıtı / Pan Yayıncılık

•	 Eylül / 2015 /  Hanefi Özbek - Göktan Ay / Uluslararası Sanat ve Sağlık   
 Sempozyumu Bildiri Kitabı / İstanbul Medipol Üniversitesi Basım-  
 Yayın Merkezi

•	 Ekim 2015 / Adnan Atalay / Camdaki Damlalar / Müzik Eğitimi Yayınları

•	 Ekim 2015 / Özgül Eroğlu Algan / Müzik Soru Bankası / Müzik Eğitimi   
 Yayınları

•	 Ekim 2015 / Abdurrahman Tarikci / Müzik Teknolojisine Giriş / Müzik   
 Eğitimi  Yayınları

•	 Ekim 2015 / Gökhan Aladağ / Solfej 1 / Kanon - Dikte - Ritim / Müzik   
 Eğitimi  Yayınları 

•	 Ekim 2015 / Fazlı Aslan / İslam Medeniyetinde Mûsıkî / Beyan Yayınları

•	 Kasım 2015 / Hilal Doğanay / Cihat Aşkın - Artık Melekleri Hissetme   
 Vaktidir / Pan yayıncılık

•	 Aralık 2015 / Fazlı Aslan / Vahitname: Mûsıkîşinas Halkbilimci Vâhit Lütfi  
 Salcı / Mavi Yayınları

•	 Aralık 2015 / Fazlı Aslan / Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı   
 Aydınları / Beyan Yayınları

•	 Aralık 2015 / Ülkü Özgür - Salih Aydoğan / Müziksel İşitme Okuma Eğitimi  
 ve Kuram 1 / Arkadaş Yayınları

•	 2015 / Saadet Güldaş / İTÜ Konservatuarda 22. Yıl / İTÜ TMDK

•	 2015 / Nilgün Doğrusöz Dişiaçık - Mustafa Erkan - Dilhan Konan /   
 Ölümünün 80.Yılında Arşivinden Ali Rifat Çağatay Besteleri /   
 OTMAG Yayınları - İTÜ TMDK Yayınları.

•	 2015 / Kubilay Kolukırık / Türk Müzik Tarihinde Darül-Elhan ve Darül-  
 Elhan Mecmuası / Barış Kitap
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Dergiler

•	 Vizyon Dergisi  /  TRT Aylık Radyo Televizyon Dergisi

•	 Orkestra Dergisi

•	 Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi

•	 Mûsikîşinas

•	 Mûsıkî Dergisi / e-dergi

•	 Rast Müzikoloji Dergisi / e-dergi

•	 Akob, Andante, Stereo Mecmuası, Blue Jean, Jazz, Sound

Çalıştay, Sempozyum, Seminer ve Konferanslar

•	 17. Yüzyıl Türk Mûsıkîsi Kaynakları, 2 Nisan 2015, Prof. Dr. Hakan Cevher’in 
Cumhuriyet Üniversitesindeki konferansı, Ekrem Zeki Ün Salonu’nda gerçekleşti.

•	 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi 6-7-8 Mayıs 2015 Dicle Üniversitesi, 
Bulgaristan Plovdiv Müzik ve Dans Sanatları Akademisi ile Azerbaycan Bakü 
Müzik Akademisi işbirliği ile düzenlendi. 

•	 16 Mayıs 2015 tarihinde Dr. Cenk Güray, Makam Kavramını Yeniden 
Düşünmek ve Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği adlı konferansını 
Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

•	 20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu ger-
çekleşti.

•	 Haziran 2015 İLEM Eğitim Kurumları Yılsonu Kapanış Konferansı, müzikolog 
Yalçın Çetinkaya’nın, İstanbul ve Mûsıkî konulu konferansı ile son buldu.

•	 Mevlevi Mûsıkîsi ve Mevlevi Bestekârları konulu konferans, 30 Eylül 2015, Hz. 
Mevlânâ’nın 808. Doğum Yılı Kutlamaları kapsamında, Selçuk Üniversitesi 
Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuarı işbirliğinde gerçekleşti.

•	 18 Kasım 2015 tarihinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 
Türkiye’nin Koro Festivalleri konulu Müzik Eğitimcileri Çalıştay’ını gerçekleş-
tirdi.

•	 20 Kasım 2015 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet 
Konservatuarında, Prof. Dr. M. Hakan Cevher’in verdiği, Türk Müziğinde 
Bilimsel Toplantılar konulu konferans gerçekleşti.

•	 Uluslararası Alâeddin Yavaşça Sempozyumu-14 Kasım 2015 -FSMVÜ 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzen-
lendi.
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Ödüller

•	 10 Şubat 2015, 3. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri yılın en iyi radyo, radyocu 
ve radyo programlarının ödülleri, Zorlu Center PSM’de düzenlenen törenle da-
ğıtıldı.

•	 11 Mayıs 2015 Ulusal Genç Yetenekler Yarışması’nın sonucunda, birincilik 
ödülü, Can Özhan (Keman) ve Onur Akalın (Keman), ikincilik ödülü, Sesim 
Bezdüz (Keman) ve Tuncay İpteş (Kontrbas), üçüncülük ödülü ise Kaan Baysal 
(Piyano) ve Faruk Kalaycı’nın (Piyano) olmuştur. 

•	 Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın verdiği 2015 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın 
Madalyası’nın sahibi besteci Yalçın Tura oldu.

•	 Aydın Gün Teşvik Ödülü, bu yıl 24 yaşındaki keman virtüözü Emre Engin’in 
oldu.

•	 4 Haziran 2015 tarihinde 43. İstanbul Müzik Festivali onur ödülü piyanist, 
müzikolog, müzik eleştirmeni ve yazar Prof. Filiz Ali’ye verildi.

•	 4 Haziran 2015 tarihinde Yaşam Boyu Başarı Ödülü müzikal yolculuklarında 
70. yılını bir dünya turnesiyle kutlayan, en eski yaylı çalgılar dörtlüsü Borodin 
Quartet’e verildi.

•	 11 Eylül 2015 8. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın sonucu, birinci Marigona 
Qerkezi, ikinci Jonathan Winell, üçüncü Hubert Zapior ve Dierdre Judith 
Angenent oldular. 

•	 17 Ekim 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri müzik alanın-
da Orhan Gencebay’a verildi.

•	 27 Kasım 2015 Kadem Kültür ve Mûsıkî Dergisinin yayıncı kuruluşu AKDEM’in 
verdiği Kadem Kültür Sanat Ödülleri mûsıkî alanında Prof. Dr. Ruhi Ayangil, 
Doç. Dr. Cenk Güray ve Yüce Gümüş’e verilirken, hayat boyu başarı ödülü ise 
vefatının 20. yılında merhum bestekâr Bekir Sıdkı Sezgin’e ithaf edildi.

•	 ESKADER, 2015 Kültür Sanat Ödülleri’nin müzik dalındaki ödülünü Yeni 
Şafak’taki müzik yazılarından dolayı Yalçın Çetinkaya’ya verdi.

•	 6 Kasım 2015 2. Ulusal Genç Sazendeler Yetenek Yarışması sonucu, Cafer Sami 
Erdoğan birinci, Enes Furkan Taşdemir ikinci, Muhammed Said Karabacak 
üçüncülük ödülünü kazandı.

•	 Savaşın 100. Yılında Çanakkale’de Barış konulu beste yarışması sonucu, Yakup 
Aksoy, Ali Seçkiner Alıcı, Yaşar Abrur, Göksel Baktagir, Şentürk Deveci, Gülçin 
Yahya Kaçar başarı ödülü aldılar.

•	 Afyon Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Ruhi Ayangil’in eserlerinden oluşun 
bir konser vererek, Yaşam Boyu onur ödülünü Ruhi Ayangil’e verdi.

Yarışmalar

•	 09 Nisan 2015 Star TV’de Kenan Doğulu ve Şebnem Ferah’ın jüri üyeliğini yap-
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tığı Ve Kazanan isimli şarkı yarışmasında Taylan, büyük ödülün ve albümün 
sahibi oldu.

•	 13-14 Haziran 2015 TRT Müzik ve TRT Avaz Kanalında yayınlanan, Sıra Sende, 
Türkiye - Avrupa Ses Yarışması sonuçlandı. Türk Halk Müziği dalında Emrah 
Koçak, Türk Sanat Müziği dalında Furkan Yavuz Avrupa’dan kazanırken, 
Türkiye’den Türk Halk Müziği dalında Hüseyin Balcı, Türk Sanat Müziği da-
lında Fuat Karayavuz yarışma birincileri oldu.

•	 12 Haziran 2015 TRT - Amasya Belediyesi işbirliği ile yapılan 11. Altın Elma 
Türk Sanat Müziği Beste Yarışması sonuçlandı. TRT Avaz tarafından canlı ola-
rak yayınlanan yarışmada, Güftesi N. Alper Tanrıverdi, bestesi Yılmaz Yüksel’e 
ait olan Ben Anadolu’yum isimli eseri birinci oldu.

•	 20 Haziran 2015 TRT popüler çocuk şarkıları yarışması finali Ankara ATO 
Congresium’da gerçekleşti. TRT Çocuk, TRT Müzik ve TRT Avaz kanalların-
dan canlı yayınlanan yarışmada, söz ve bestesi Yakup Aksoy ait Bilmece adlı 
şarkı birinci oldu.

•	 2015 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye ses yarışması devam 
ediyor.

•	 19 Aralık 2015, 3. Türkvizyon Şarkı Yarışması, Türk Müzik Birliği Televizyonu 
(TMB TV) yayıncılığı ile İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle Rusya’daki 
bazı ülke ve bölgeler yarışmaya katılamadığından yarı final düzenlenemedi. 
Yarışmayı Kırgızistan’dan Jiydeş İdirisova kazandı.

Müzik Yayını Yapan Radyo ve TV Kanalları

•	 TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Radyo 3,TRT FM, TRT Nağme, Kent Radyo 
Ankara, Kent Radyo İstanbul, Kent Radyo İzmir

•	 Kral TV, Kral Pop TV, Kral World Radio, Kral FM

•	 Power Türk Radyo - TV, Dream TV, Âlem FM, Show Radyo, Radyo D, Best 
FM, Radyo Alaturka, Vatan TV, Number 1 Türk, TMB TV, Yaşam Radyo, NTV 
Radyo, Açık radyo, Radyo Yankı, Slowtürk, Medya FM

Öne Çıkan Bazı TV Müzik Programları

TRT Müzik

•	 Akşam Sefası (TRT saz ve ses sanatçıları)

•	 Müzik Yolcusu (Serkan Çağrı) 

•	 Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan - Ömer Tuğrul İnançer)

•	 Anılarınla Gel (Zerrin Özer)
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•	 İstanbul Solistleri (Derya Türkân, M. Sâlim Tokaç, Yurdal Tokcan, Hakan  
 Güngör, Fahreddin Yarkın)

•	 Başucu Şarkıları (Işın Karaca)

•	 Sevdamız Türkü (Nazlı Öksüz ve Turgay Coşkun)

•	 Radyo Sanatçıları Konseri

•	 Türkü Yolu (Orhan Hakalmaz)

•	 Mekân ve Müzik (Ömer Tuğrul İnançer)

Öne Çıkan Bazı Radyo Müzik Programları

NTV Radyo

•	 Söz ve Müzik belgeseli (NTV program yapımcıları)

•	 Makam farkı (Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever)

•	 NTV Radyo Klâsik (Orhan İktu)

•	 Caz Tutkusu (Hülya Tunçağ)

•	 Cazın Büyüsü (Dr. Hakan Rauf Tüfekçi)

Açık Radyo

•	 Alla Turca (Ali Pınar ve Ersin Antep)

•	 Mûsıkî Arşivi (Bülent Aksoy)

•	 Vertigo Savrulan Şarkılar (Hilmi Tezgör)

•	 Notalarla Sohbet (Zerhan Gökpınar)

•	 Skala (Göktuğ Ülkar)

TRT Nağme

•	 Beşi Bir Yerde (Ahmet Kadri Rizeli - Ayda Çınar)

•	 Aşkın Nâmesi (Hüseyin İpek - Samih Uylaş)

•	 Mûsıkîmizi Yaşatanlar (Dilek Yüzlüer - Talat Er)

•	 Bir Aşktır Mûsıkî (Ceyda Okan ve Sefer Karabük. Sunum: İpek Dereli)

•	 Solistlerden Seçmeler (Sevtap Aksan, Ayda Kütük, Sevilay Tunalı, Gaye   
 Görkem)

•	 Arşivden Mikrofona (TRT İstanbul Radyosu)

•	 TSM Radyo Sanatçıları Konseri (Çiğdem Işık, Sevtap Aksan, Sevilay Tunalı)

•	 Akşamın neşesi (Neşe Öztaş - Ebru Özçengel - Alparslan Karaibrahimoğlu)

•	 Saz ve Söz Meclisi (Fikret Karakaya ve Asuman Aslım Görgün)
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TRT 1

•	 TRT Radyo 1 Müziklerarası (Yalçın Çetinkaya) 

•	 TRT Radyo 1 A’dan Z’ye Türküler (Özlem Demir - Mücella Ata)

TRT Türkü 

•	 Dillerdeki Ezgiler (Emine Yılmaz - Kerem Bulut)

•	 Kadın Ezgileri (Sevim Seçkin - Emine Yılmaz Sebat)

•	 Adım Adım Anadolu (Zeynep Geçer)

•	 Bu Toprağın Dili (Çiçek Karaca)

•	 Çat Kapı Türküler (Zehra Ganioğlu)

2015 Yılında Yayınlanan Albümler

•	 Erhan Bayladı “Derin Hikâyeler” 05.02.2015

•	 Mabel Matiz “Gök Nerede” 13.02.2015

•	 İTÜ Devler Konservatuarı 40. Yıl Özel Albümü “Meşk-i Safâ” 02.03.2105

•	 İTÜ Devler Konservatuarı 40. Yıl Özel Albümü “Pür Nida” 03.03.2015

•	 Dilek Türkan “Suya Söyledim” 18.03.2015

•	 Fazıl Say “Yeni Şarkılar” 27.03.2015

•	 Güzin Değişmez “Ah O Demler” 13.04.2015

•	 Yeşim Köksal “Avaz” 16.06.2015

•	 Şevval Sam “Toprak Kokusu” 04.06.2015

•	 Nilüfer “Kendi Cennetim” Haziran 2015

•	 Ruhi Su-Grup Yorum “Dünden Yarına Ustalarımız” 02.06.2015

•	 Selda Bağcan “40 Yılın 40 Şarkısı” 13.07.2015

•	 Cenk Eren “Repertuvar - Tanju Okan Şarkıları”

•	 Yavuz Çetin “İlk-LP” Eylül 2015

•	 Ruşen Güneş “Türk Bestecilerinden Viyola Parçaları” 12.10.2015 

•	 Alaturka Records “Meydan” 22.10.2015

•	 Cengiz Özkan “Hayâlmest” 06.11.2015

•	 Candan Erçetin “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” 25.11.2015

•	 Ece Demirci “Piyano Sonare” Kasım 2015

•	 Mustafa Ceceli “Aşk İçin Gelmişiz” 7.12.2015

•	 Türkan Şoray “Türkan Şoray Söylüyor” 14.12.2015

•	 Mehmet Erdem “Hepsi Benim Yüzümden” 18.12.2015 
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•	 İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu “Farklı Diller  
 Farklı Renkler 2”

•	 Ankara Devlet Çok Sesli Korosu “Gölgenin Sesi - Karagözüm”

•	 Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu “Azerbaycan Enstrümantal Müziği  
 CD + Kitapçık”

•	 İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu “Ermeni Bestekârlarımız    
 Kürdîlihicazkâr Fasıl”

•	 Cumhurbaşkanlığı Klâsik Türk Müziği Korosu “Klâsik Eserlerden Arazbar  
 Buselik - Gülizar Takım”

•	 İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu “Zerredeki  
 Okyanus - Ahmet Avni Konuk”

•	 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu “Beste-î Kadim”

•	 İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu “Doğumunun 150. Yılında Muallim  
 Hakkı Bey”

•	 İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu “Çanakkale  
 Savaşlarının 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen Beste Yarışmasında  
 ödüle lâyık görülen eserlerden oluşan CD çalışması + Kitapçık”

•	 2015 TRT - Arşiv Serisi - Solo Albümler Serisi Umut Akyürek

•	 2015 TRT - Arşiv Serisi - Solo Albümler Serisi Gökhan Sezen

•	 2015 TRT - Arşiv Serisi - Solo Albümler Serisi Aytaç Ergen

•	 Aylin Şengün Taşçı “Yahya Kemal - Nâzım Hikmet Şiirlerinden Bestelenen  
 Eserler” 25.12. 2015

•	 Ahmet Aslan “Na-Mükemmel” 18.12.2015

•	 Neşet Ertaş “Arşiv” 2015

Kaybettiklerimiz

Muharrem Timur (1964 - 28 Ocak 2015)

Ulviye Ayla Gürses (1946 - 7 Ocak 2015)

Behiye Aksoy (19 Eylül 1933 - 31 Mayıs 2015)

Erol Büyükburç(22 Mart 1936 - 12 Mart 2015)

Kayahan Acar (29 Mart 1949 - 3 Nisan 2015)

Müzeyyen Senar(16 Temmuz 1918 - 8 Şubat 2015)

Muzaffer Özpınar (1928 - 18 Mayıs 2015)

Muzaffer Akgün 1926 - 1 Ağustos 2015)

Seyfi Doğanay (4 Haziran 1964 - 30 Ocak 2015)

Erdem Siyavuşgil (29 Ekim 1946 - 7 Ağustos 2015)
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Gönül Ceylan Ece (1938 - 8 Ağustos 2015)

Ahmet Hatipoğlu (1933 - 22 Ağustos 2015)

Ankaralı Namık (Namık Uğurlu) (1976 - 10 Kasım 2015)

Münise Ünver (Türkiye’nin ilk kadın neyzeni) (1940 - 25 Aralık 2015)





sinema

Gülcan Tezcan





GÖRÜNÜRDE BAŞARI GERÇEKTE NİTELİK KAYBI
Gülcan Tezcan

Sinemamız, Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği ciddi destekler, yeni sinema-
cılar için fırsat eşitliği sağlayan TRT TV belgesel filmler projesi, ortak yapımların, 
yurtdışı fonlardan alınan desteklerin artışı ve yaygınlaşmasıyla hareketli dönem-
ler yaşamaya başladı. Her yıl yüzü aşkın film için “motor” deniliyor ve bir o kadar 
film de seyirci karşısına çıkıyor. Mars Sinema Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer 
Yıldırım, yıl sonunda yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sinema endüstrisinde 
Çin ve Rusya’dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü pazar hâline geldiğine dikkat çe-
kerken sektörde yüz binden fazla istihdamın söz konusu olduğunu kaydetti.

Vizyona giren yerli yapımların sayısındaki artış geçen yıllarla karşılaştırıldı-
ğında olumlu bir ivme yakalanmış gibi görünüyor. Bir önceki yıla göre 28 adetlik 
artışla 2015 yılında 137 yerli film gösterime girdi. Bunlardan 54’ü komedi yapı-
mı. Sektör son yıllarda ekonomisini çoğunlukla yüksek gişeli komediler üzerinden 
döndürüyor. Diğer türlere göre daha yüksek rakamlarda seyirci çekse de komedi 
filmlerinin gişesinde, geçen yıla göre çekilen film sayısı artsa da iki milyon kişilik 
seyirci kaybı var. Buna rağmen yıl sonunda açıklanan verilere göre komedi film-
leri toplam hâsılatın yüzde 60’ını almayı başardı. Yılın en çok izlenen filmi 5 mil-
yon 74 bin 778 izleyiciyle gösterimi devam eden Düğün Dernek 2: Sünnet oldu. 
Ülkemizin geçirdiği sancılı dönemler düşünüldüğünde komedi filmlerine gösteri-
len ilgiyi anlamlandırmak daha kolaylaşıyor.

Hatırda Kalanlar Abluka ve Sarmaşık 

Her hafta salonlarda komedi ve korku filmlerinin başı çektiği gişe yarışında yıl 
boyunca seyirciyle buluşan 137 yerli film içinde hedeflenen seyirci sayısına ula-
şabilenler bir elin parmaklarını geçmiyor. Üstelik çekilen filmlerin büyük bir ço-
ğunluğu zincir sinemaların tekeli ve “gişe kotası” yüzünden sinema salonlarında 
gösterim şansı bulamıyor. Pek çok film sadece festivaller aracılığıyla seyircisiyle 
buluşurken küçük bir bölümü de bağımsız sinema platformları üzerinden vizyon 
görebiliyor. Nitelik açısından bakıldığında ise 2015’in vizyon gören yapımları için-
de sinema dili, kurgusu, oyunculukları ile öne çıkan filmlerin sayısı neredeyse bir 
elin parmaklarını geçmeyecek. Bu açmaz, film festivallerinde hep aynı filmlerin 
ödüllendirilmesi ve “iyi” filmlerin azlığı ile de kendini gösteriyor.

Bu yıl aldığı ödüller ve politik duruşuyla dikkat çeken iki önemli film Emin 
Alper’in Abluka’sı ve Tolga Karaçelik’in Sarmaşık’ı. Her iki film de son dönemde 
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yaşanan toplumsal gerilimleri gündemine alıyor. 72. Venedik Film Festivali’nden 
jüri özel ödülüyle dönen film, sinemasal anlamda çıtayı yüksek tutuyor. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde dört ödül alan Sarmaşık hikâyesini metaforik 
bir dille anlatsa da artık klişeleşmiş bir bakışla ülkedeki politik gerilimlere dair 
net göndermeler yaptığından “iyi film” olarak alabileceği alkışı politik tutumuna 
kurban etmiş oldu.

Türk sinemasında nevi şahsına münhasır kişiliği ile alışılmışın dışındaki yö-
netmen portresiyle derin izler bırakan Ahmet Uluçay’ın sinema tutkusunu konu 
alan Güliz Sağlam’ın çektiği Tepecik Hayal Okulu da 2015’in nitelikli belgeselle-
rinden biri olarak kayıtlara geçti.

Nesimi Yetik’in Toz Ruhu yıl boyu katıldığı festivallerden ödüllerle döndü. 
Yılın en çok izlenilen filmlerinden Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize’si sinemasal an-
lamda Mert Turak’ın oyunculuğu dışında pek de dikkate değer bulunmadı.

Fransa’da yaşayan Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği ortak yapımcısı Fransız 
olan Mustang filmi Fransa’nın Oscar adayı olarak seçildi. Türkiye’nin de Oscar 
adayı filmleri arasında bulunan; ancak Türkiye’yi temsil etmeye değer bulunma-
yan film, ülkesine, toplumuna, inancına son derece yabancılaşmış bir bakışın ürü-
nü.

Başarı İçin İyi Niyet Yetmiyor

Sinemada kendi hikâyesini anlatmaya yeni yeni başlayan “sağ” bakışın 12 Eylül’e 
dair iki filmi Bizim Hikâye ve Kafes, 2015 yılında seyirci karşısına çıktı. Yasin 
Uslu’nun çektiği Bizim Hikâye gibi Mahmut Kaptan’ın yönettiği Kafes de iyi niyet-
li çabalar olmanın ötesinde belli bir çıtanın üzerine çıkamayan yapımlardı. Geçen 
yıl vizyona giren bir başka 12 Eylül filmi Kanlı Postal, Diyarbakır cezaevinde ya-
şanan işkenceleri anlatırken, sinemanın bütün kurallarını hiçe sayan, belgesel an-
latım ve hikâye örgüsünü kuramayan; ancak alenen serhildan çağrısı sahneleriyle 
PKK güzellemesi yapan bir “iş” olarak özgürce Türkiye sinemalarında gösterildi. 
Sezonun en kârlı yapımları komedilerde ise Kocan Kadar Konuş, Kara Bela ve 
Düğün Dernek Sünnet kaliteli mizah örnekleriydi. Yılın en merakla beklenen ko-
medilerinden Cem Yılmaz’ın çektiği ve rol aldığı Ali Baba ve 7 Cüceler beklenenin 
çok altında bir ilgi gördü ve 1 milyon 825 bin 981 kişilik gişesiyle Cem Yılmaz’ın 
Hokkabaz’dan sonra en az izlenen filmi olarak kayıtlara geçti. Türkân Şoray, 34 yıl 
sonra ilk kez yönetmenlik yaparak Uzaklarda Arama adlı filmi çekti. Kızı Yağmur 
Ünal’ın ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı film, eleştirmenler tarafından beğenil-
mezken seyirciden de beklenen ilgiyi göremedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kredi desteği verdiği 26 filmin vizyona girdiği 
2015 yılında toplamda 1 milyon 338 bin 824 kişi tarafından izlenmesi ise apayrı 
bir tartışma konusu olarak orta yerde duruyor. Elbette sanat sineması ve ticari 
sinema ayrımı dikkate alındığında bakanlığın bağımsız filmleri desteklemesi bu 
sanatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Ancak yönetmenlerin de 
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seyredilmeyen filmleri için bakanlığın imkânlarını heba etmeleri kabul edilebilir 
bir durum değil.

Bakanlık Destekleri Artarak Devam Ediyor

2015 yılının ilk Destekleme Kurulu toplantısında 49 uzun metrajlı film projesine 
rekor destekleme kararı çıktı. Sinema Destekleme Kurulu 159 proje arasında 49 
uzun metrajlı film projesine toplam 22 milyon 250 bin destek kararı aldı. Türkân 
Şoray’ın yönettiği Eski Köye Yeni Adet ile Dünyayı Kurtaran Adam’ın yönetmeni 
Yılmaz Atadeniz’in yıllar sonra çekeceği İkimize Bir Dünya filmine 500 bin lira 
destek çıkarken rekor desteği 900’er bin lirayla Semir Aslanyürek (Kaos) ve Bilal 
Kalyoncu (Hanife Bacı) aldı.

Yapım desteği alan uzun metrajlı film projeleri şöyle:

1. 6, Melisa Fatma Önel Tecimen, 450.000 TL
2. Ak Ejder, Güven Yalçınkaya 400.000 TL
3. Anabasis - Onbinlerin Yürüyüşü, Hakan Kuvvetli, 200.000 TL
4. Anons, Mahmut Fazıl Coşkun, 750.000 TL
5. Bambaşka, Bahadır Abşin, 500.000 TL
6. Bana Adını Sor, Murat Taner Gündöner, 600.000 TL
7. Baytar Kibar, Ghazi Albuliwi, 500.000 TL
8. Beyaz Güvercin, Emre Yılmaz, 500.000 TL
9. Bir Annenin Feryadı, Mustafa Attila Gökbörü Büncü, 500.000 TL
10. Bu Kâbuslar Neden Cemil, Barış Sarhan, 400.000 TL
11. Erkekler De Ağlar, Baran Seyhan, 750.000 TL
12. Eski Köye Yeni Adet, Türkân Şoray, 500.000 TL
13. Hanife Bacı, Bilal Kalyoncu, 900.000 TL
14. Hasret Bitti, Ayhan Özen, 500.000 TL
15. İkimize Bir Dünya, Yılmaz Atadeniz, 500.000 TL
16. Kan Parası, Ali Adnan Özgür, 450.000 TL
17. Kaos, Semir Aslanyürek, 900.000 TL
18. Koca Dünya, Reha Erdem, 750.000 TL
19. Kök ve Dal, Hilmi Zübeyr Şaşmaz, 500.000 TL
20. Körfez, Emre Yeksan, 400.000 TL
21. Kronoloji, Ali Aydın, 450.000 TL
22. Mavi Gece, Ahmet Hoşsöyler, 450.000 TL
23. Miraç, Hakan Tokyay, 500.000 TL
24. Paranın Kokusu, Ahmet Boyacıoğlu, 450.000 TL
25. Paşa - Bir Anadolu Rüyası, Haluk Piyes, 500.000 TL
26. Pırdino “Süpriz Yumurta”, İffet Günay Köker Şahbazoğlu, 450.000 TL
27. Sarı Sıcak, Fikret Reyhan, 400.000 TL
28. Sofra Sırları, Ümit Ünal, 450.000 TL
29. Sol Şerit, Feride Kaytan, 750.000 TL
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30. Somuncu Baba “Aşkın Sırrı”, Kürşat Kızbaz 300.000 TL
31. Son Çıkış, Ramin Matin, 450.000 TL
32. Teuta Artık Burada Yaşamıyor, Murat Vela Derman, 500.000 TL
33. The Yetimler, Levent Türkân, 500.000 TL
34. Trileçe, Şenol Sönmez, 500.000 TL
35. Uğur, Ozan Açıktan, 500.000 TL

Festivaller

34. İstanbul Film Festivali

Ülkemizin en prestijli festivallerinden biri olan İstanbul Film Festivali 2015’te çok 
ciddi bir krizle sekteye uğradı. Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yönettiği, 
PKK’lıların dağlardaki yaşamını anlatan Bakur adlı belgeselin gösterimi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı eser işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bunun 
üzerine tepki gösteren sinemacılar ortak bir bildiri yayımlayarak 22 filmin festi-
valden çekildiğini duyurdu. Ardından festivalde yarışmalar ve kapanış töreni ip-
tal edildi. Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Uluslararası Yarışma, İnsan 
Hakları Yarışması, Yarışma Dışı ve Yeni Türkiye Sineması bölümlerinde gösterile-
cek filmlerin yönetmenlerinin büyük çoğunluğu filmlerini göstermeme kararı aldı.

Toplantıda, festivallerde gösterilecek Türkiye’de üretilmiş yapımların kayıt 
tescil belgesi almış olmasını zorunlu tutan “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi 
ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in değişmesi 
ve yerli ve yabancı filmler arasında gözetilen farklı uygulamanın kaldırılmasının 
sağlanması için tüm sektöre, festivallere, meslek birliklerine dayanışma içinde 
olma çağrısı yapıldı. İstanbul Film Festivali, festivalde filmlerini göstermeme ka-
rarı alan film ekiplerini de gösterim saatlerinde sinema salonlarına gelerek, kendi-
lerine ait olan bu süreyi bir tartışma alanına çevirmeye davet etti. Yönetmen ve ya-
pım ekiplerinin bir kısmı bu çağrıya uydu. Ancak ilginç olan Bakur filmi yurtdışın-
dan gelen sinemacılar ve sektör temsilcilerine Nadir Öperli’nin davetiyle Boğaziçi 
Üniversitesi Mithat Alam Merkezi’nde gizli ve özel bir gösterimde izletildi.

24 Ağustos’ta İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), dokuz yıldır festivalin di-
rektörlüğünü yürüten Azize Tan’ın Ekim ayından itibaren görevini yardımcısı 
Kerem Ayan’a devredeceğini duyurdu. İstifanın arka plânında festival döneminde 
Bakur filmi sebebiyle yaşanan krizin çözülemeyişi, sinemacının mağduriyetinin 
giderilmesi için gerekli adımların atılmamış olmasının yattığı konuşuldu. İstanbul 
Film Festivali’nde başlayan sözde “sansür” krizi sonrası bir grup sinemacı Kültür 
Bakanlığı Eser İşletme Belgesi zorunluluğuna dair bir düzenleme yapılana kadar 
diğer festivalleri de boykot etme çağrısında bulundu. Ankara’da kısmen karşılık 
bulan çağrı Altın Koza, Malatya ve Antalya Film Festivali’nde yankı bulmadı. Pek 
çok yönetmen için hem maddi, hem manevi prestij ve getiri sağlayan, hepsinden 
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önemlisi filmleri için gösterim şansı veren festivalleri “sözde muhaliflik” uğruna 
işlevsiz hâle getirmeye dönük çabaların sinemamıza verdiği zararlar ise nedense 
hiç konuşulamadı.

Altın Koza Film Festivali Ödülleri

Adana Büyükşehir Belediyesince 4-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 22. 
Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun 
Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü”ne, yönetmenliğini Emin Alper’in 
yaptığı Abluka lâyık görüldü. Terör olayları nedeniyle geleneksel açılış ve kapanış 
törenleri ile konserlerin iptal edildiği festivalde ödül alanlar, bir otelde düzenle-
nen basın toplantısıyla açıklandı. Kimi sinema çevreleri, Festival yönetiminin bu 
tercihini tepkiyle karşıladı.

Adana Film Festivalinde ödül alanların açıklandığı toplantıya, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Altın Koza AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Avşar, Festival Direktörü Candan Yaygın, Festival Sinema Programları Direktörü 
Kadir Beycioğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ümit 
Ünal, jüri üyeleri yönetmen Deniz Akçay Katıksız, oyuncular Ali Düşenkalkar ve 
Selen Uçer, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, Eurimages Türkiye temsilcisi 
Mehmet Demirhan ve müzisyen Rahman Altın katıldı.

Adana’nın İyisi Abluka Oldu

Festivalde “En İyi Film Ödülü”ne lâyık görülen, yönetmenliğini Emin Alper’in 
yaptığı Abluka, ekibe aynı zamanda “En İyi Sanat Yönetmeni”, “En İyi Kurgu”, 
“Umut Veren Genç Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandırdı. Film, “Adana İzleyici 
Ödülü”nün de sahibi oldu. Diğer ödüller ise şöyle sıralandı:

Yılmaz Güney Ödülü: Kar Korsanları (Faruk Hacıhafızoğlu)

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Sarmaşık)

En İyi Senaryo Ödülü: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nihal Koldaş (Ana Yurdu)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)

En İyi Müzik Ödülü: Demircan Demir (Kasap Havası)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Vedat Özdemir (Ana Yurdu) - Türksoy Gölebeyi 
(Kar Korsanları)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Hülya Böceklioğlu (Yarım)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Özgür Emre Yıldırım (Eksik)

Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Yüksel (Nefesim 
Kesilene Kadar)

Jüri Özel Mansiyon Ödülü: Ece Atay (Yarım)
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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü: Ana Yurdu (Senem Tüzen)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

Jüri Özel Mansiyon Ödülü: Ece Atay (Yarım)

Malatya Film Festivali 

6. Malatya Uluslararası Film Festivali 6-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi.

Ülkede yaşanan terör olayları ve şehitler sebebiyle festivalin hem açılış, hem 
kapanış gecesinde konuklar kırmızı halı yerine siyah halıdan geçerek tören alanı-
na geldiler.

Uluslararası En İyi Uzun Film Ödülü, Free in Deed‘e verildi. Ulusal Kısa Film 
Yarışması’nda Kristal Kayısı En iyi Kısa Film Ödülü’nü ise Guneh ve Salı filmleri 
paylaştı. Ulusal Uzun Film Yarışması En İyi Film Ödülü ise Kar Korsanları‘na 
gitti. Altısı yerli olmak üzere 16 filmin rekabete katıldığı 6. Malatya Uluslararası 
Film Festivali NETPAC Ödülü ise Nefesim Kesilene Kadar filmine lâyık görül-
dü. 6. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD 
En iyi Film Ödülü Emin Alper imzalı Abluka‘nın olurken, Ulusal Uzun Film 
Yarışması Kemal Sunal Halk Ödülü’nü ve Ulusal Uzun Film Yarışması Jüri Özel 
Ödülü’nü de Yarım aldı. Ulusal Uzun Film Yarışması Kristal Kayısı En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü ise Nefesim Kesilene Kadar filmindeki rolü ile Esme Madra’nın 
ve Çekmeceler filmindeki rolü ile Ece Dizdar’ın oldu. Ulusal Uzun Film Yarışması 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise İnanç Konukçu (Kasap Havası) ve Özgür Emre 
Yıldırım (Eksik, Sarmaşık) arasında paylaşıldı.

Antalya Film Festivali 

Ülkenin seçim gündemi sebebiyle 2015’te 1-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen 52. Uluslararası Antalya Film Festivali bu yıl da ünlü konukları ve artık 
rutinleşen ödül törenindeki politik selâmlama konuşmaları ile kayıtlara geçti. 
Festivalin açılış gecesinde Catherine Deneuve, Jeremy Irons ve Kathleen Turner’a 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Gecede Ayşen Gruda, Erden Kıral, Kayhan 
Yıldızoğlu’na da Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Yıldırım Önal Anı Ödülü ise 
Tijen Par ‘a takdim edildi.

Ulusal yarışmanın en iyisi Tolga Karaçelik’in yönetmenliğini yaptığı Sarmaşık 
oldu. Film geceden En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek 
Oyuncu ödülleriyle ayrılırken filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan 
Nadir Sarıbacak’ın “Bizi ancak kardeşlik ve muhabbet kurtaracak. Bir duble rakı 
ya da bir demlik çay” diye başladığı konuşmasının bir kısmı töreni yayımlayan 
televizyon kanalının “garip” tutumu sebebiyle canlı yayına verilmedi. Böylece bir 
festival daha sinemadan çok, skandalların konuşulduğu bir törenle tarihe geçmiş 
oldu. Gecede Uluslararası kategoride En İyi Film ödülü ise bir Kürt filmine Taşa 
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Yazılmış Hatıralar’a gitti. Üçte birlik bölümü Antalya’da geçen senaryo aşama-
sında yapımlara verilen 100 bin lira para ödüllü Antalya Film Destek Fonu Ödülü 
Kar’la Emre Erdoğdu’nun oldu.

Uluslararası Ödül Kürt Filmine

Fridrik Thor Fridriksson’un Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, 50 
bin euro ödüllü En İyi Film ödülüne 1988 yılında İran’da gerçekleşen El-Enfal 
operasyonu sırasında gerçekleşen Kürt soykırımını filme alan iki arkadaşın anla-
tıldığı Taşa Yazılmış Hatıralar lâyık gördü. Ödülü alan filmin yapımcısı Mehmet 
Aktaş, ödülünü Yılmaz Güney gibi Kürt ve Türk halkının kardeşçe yaşamasını 
isteyen barış elçilerine, başta Tahir Elçi’nin eşi Türkân Elçi olmak üzere, adadı. 
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndan En İyi Yönetmen Ödülü Idol’le 
Hany Abu Assad’ın oldu. Jüri üyesi Nesrin Cavadzade’nin açıkladığı En İyi 
Kadın Oyuncu ödülü ise Yeminli Bakire’deki rolüyle Alba Rohrwacher’e verildi. 
Uluslararası yarışmada En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Kalandar Soğuğu’ndaki 
rolüyle Haydar Şişman aldı. Kayıp Kızlar festivalde En İyi Senaryo ödülüne lâyık 
görülürken Şef Gürer Aykal’ın takdim ettiği En İyi Müzik Ödülü ise Kuşatılmış 
filmine gitti. Bu kategoride İzleyici Ödülü, Türkiye, Fransa, Almanya, Gürcistan 
ortak yapımı Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı Rüzgârın Hatıraları filminin 
oldu. Uluslararası yarışmada Jüri Mansiyon Ödülü Rusya yapımı Devrimciler fil-
mine gitti.

Yönetmen Ömer Vargı başkanlığında Şerif Sezer, Şebnem Bozoklu, Naz Erayda, 
Mirsad Herovic, Tarık Tufan ve James Ulmer’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması Jürisi, 100 bin lira ödüllü ‘En İyi Film’ ödülü için Sarmaşık’ı seçti.

“Rakı ya da Çay, Bizi Muhabbet Kurtarır”

Festivalde En İyi Erkek Oyuncu ödülü geceye damgasını vuran Sarmaşık’taki 
rolüyle Nadir Sarıbacak’ın oldu. Ödülünü Jüri Üyesi Sezer’den alan Sarıbacak, 
“Bizi ancak kardeşlik ve muhabbet kurtaracak. Bir duble rakı ya da bir demlik çay. 
Sadece muhabbet etmek kurtaracak bizi” dedi. Sarıbacak, canlı yayına yansıma-
yan ödül konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir 60 saniyenizi alacağım. Tolga 
(Karaçelik) sağol, böyle bir rolü bana teklif ettiğin için. Bütün ekibe, jüri üyelerine 
teşekkür ediyorum. Sağolun. Çok kısa bir hasbihal etmek istiyorum. Çok kısa, 30 
saniye. Memlekette ilgili dertlerim var. Bu filmden de hareketle çok güzel arka-
daşlarım var. Farklı dinden, dilden, ırktan, meşrepten, mezhepten. Hepsini aşk 
derecesinde seviyorum. Bizi ancak kardeşlik ve muhabbetin kurtaracağına inanı-
yorum. Muhabbet gerçekten. Belki bir duble rakıyla ya da bir demlik çay. Sadece 
muhabbet etmek kurtaracak bizim dertlerimizi. Buna inanıyorum. Çünkü vücu-
dun organları gibiyiz. Kulağın ağza, elin ayağa nasıl muhalif olmayacağına göre, 
birisi kesildiği zaman bütün vücut acıyacağına göre, kader bağımız var memleket-
te. Bütün kardeşlerimi seviyorum ve onların dertlerimizi kurtaracağına inanıyo-
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rum. Her duygudan,  düşünceden, ortak birlik. Çok teşekkür ediyorum, sağolun.”

Direnen Karadeniz Kadınlarına Adadı

Gecede En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Kalandar Soğuğu’ndaki rolüyle Nuray 
Yeşilaraz’ın oldu. Jüri üyesi Şebnem Bozoklu’nun takdim ettiği En İyi Müzik ödülü 
bu yıl iki filme birden verildi. Rüzgârın Hatıraları ve Kalandar Soğuğu bu ödülün 
sahibi oldu.

Ulusal Film İzleyici Ödülü, Ufuk Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı Kümes’e 
verildi.Gecede Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında çekilen, 
Antalya Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin anlatıldığı Uzun 
İnce Bir Yoldayım kısa filmi dolayısıyla filmin engelli oyuncuları ve yapım ekibine 
özel ödül takdim edildi.

Antalya Film Festivali’nin gelenekselleşen ödüllerinden Emek Ödülü sayısız 
filmde set amirliği yapan Sonay Kanat’ın oldu.

Veda Ettiklerimiz

Yılmaz Köksal (23 Ekim 2015)

Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından Yılmaz Köksal 23 Ekim’de 
vefat etti. Uzun süredir kanserle boğuşan Yılmaz Köksal, film ve dizi oyuncusuy-
du. 15 Temmuz 1939 yılında Kırşehir’de doğdu. İlkokulu bitirerek Osmaniye’den 
İstanbul’a geldi ve Tophane Sanat Enstitüsünde okudu. Bir süre gemilerde çalışa-
rak Avrupa’yı dolaştı.

Tunç Başaran’ın sinemaya uyarladığı, Orhan Kemal’in Murtaza eserinde 
“Dubara” rolünü oynayarak sinema tarihine geçti. Yılmaz Köksal uzun bir süre 
ikinci derecede rollerde oynadıktan sonra 1970’de Çetin İnanç’ın yönettiği Çeko 
filminde başrole yükseldi. Filmin başarısıyla halkın beğenisini kazanıp macera 
filmlerinin aranan oyuncusu ve sinema tarihinin sevilen oyuncularından biri oldu.

Senaryosunu Mehmet Arslan’ın yazdığı ve başrollerini Canan Perver ile pay-
laştığı Aybiçe Kurt Kız, o dönem Türk sinemasının ürettiği ender kült filmler 
arasındadır. 1965’ten 2005’e kadar 182 filmde oynamıştır. Birçok film senaryo-
su yazmıştır. Özel televizyonların çoğalmasıyla birlikte sinema ve dizi filmlerin-
de oyunculuk hayatına devam etti. Mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle 22 
Ekim 2015 Perşembe günü 76 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuz Oktay (22 Ocak 2015)

Yalova’da 1939 yılında dünyaya gelen Oğuz Oktay, oyunculuk kariyerine 1955’te 
Kabataş Erkek Lisesi öğrencisiyken başladı. Oktay ilk olarak Plautus’un Esirler 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 297

adlı yapıtında sahne alırken, eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde devam etti. Birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde 
rol alan Oktay, 22 Ocak 2015’te 75 yaşında hayatını kaybetti.

Filmlerinden bazıları: Seni Bekleyeceğim (1966), Abdülhamit Düşerken 
(2002), Kurbanlık (2008), Ona Melek Deme (Baba) Kısa Film (2006), İncir 
Çekirdeği (Mustafa) Sinema Filmi (2008), Yüzleşme (Baba) Kısa Film (2009), Bir 
Medeniyet Rüyası (Mimar Sinan) Sinema Filmi (2010), Şenlikname: Bir İstanbul 
Masalı... (Sultan) Sinema Filmi (2010), Mahpeyker Kösem Sultan (Sadrazam 
Nasuh Paşa) Sinema Filmi (2010), Fetih 1453 (Osman Bey) Sinema Filmi (2012), 
Ukde, Kısa Film (2014), İksir: Dedemin Sırrı, Sinema Filmi (2014).

Hakkı Kıvanç (30 Ocak 2015)

1931 Adana doğumlu olan Hakkı Kıvanç’ın gerçek adı Hakkı Güvenç’dir. 
Oyunculuk hayatına 1955 yılında Kızımla Beraber Ağladık filminde figüran ola-
rak başladı. Yeşilçam filmlerinin değişmez yardımcı oyunculardan biri olan Hakkı 
Kıvanç mafya adamı, polis, kahveci gibi karakterleri canlandırdı. Filmlerin yanın-
da 1980’li yıllardan başlayarak bazı televizyon dizilerinde de rol aldı. 84 yaşında 
vefat eden Hakkı Kıvanç 1950’li yıllarda küçük rollerle başladığı oyunculuk kari-
yerine figüranlıktan karakter oyunculuğuna kadar yüzlerce film sığdırdı. Kıvanç, 
en son Arka Sokaklar, Kalp Gözü gibi dizilerde rol almıştı. Filmlerinden bazıla-
rı: Vurun Kahpeye (1964), Vesikalı Yârim (1968), Boş Çerçeve (1969), Seven Ne 
Yapmaz (1970), Hz. Ömer (1973), Şekerpare (1983), Minyeli Abdullah (1990), 
Garip Bir Koleksiyoncu (1994).

Ayla Arslancan (29 Mart 2015)

1936 yılında doğan Ayla Arslancan, oyunculuğa 1961 yılında tiyatro ile başladı. 
Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda birçok oyuna imza attıktan sonra sinema ve tele-
vizyon sektörlerine yöneldi. Türk sinemasının unutulmaz filmleri Züğürt Ağa, 
Uçurtmayı Vurmasınlar, Selamsız Bandosu gibi yapımlarda yer aldı. Son ola-
rak, Entelköy Efeköy’e Karşı (Koca Ana), Sihirli Annem (Peri Nine), Romantik 
Komedi 2 (Mürvet) gibi film ve dizilerde oynadı.

Aytaç Yörükaslan (26 Şubat 2015)

Tiyatro ve sinema oyuncusu Aytaç Yörükaslan, 1937 yılında doğdu. Tiyatro, si-
nema ve dizi oyuncusu olan Yörükaslan, önce Cep Tiyatrosu’nda, daha son-
ra İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çalıştı. 2002 yılında Şehir Tiyatrosu’ndan emekli 
olan Aytaç Yörükaslan, mimarlık mesleği gereği, pek çok tiyatro binasının yapımı-
na da imza attı.

Süper Baba’nın millî piyangocusu ve Sıcak Saatler dizisinin marangozu, mi-
mar, oyuncu ve yönetmen Aytaç Yörükaslan, Şubat Soğuğu (2004), Yusuf Yüzlü 
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(2003), Kimsecikler (1999), Sıcak Saatler (1998), Mektup (1997), 80. Adım (1996), 
Kurtuluş (1996), Kız Kulesi Âşıkları / Hera ile Leandros (1993), Süper Baba 
(1993), Kuş Sayfaları (1990), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Sis 
(1988), Zalimler (1966), Ay Yıldız Fedaileri (1966) gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Zeki Alasya (8 Mayıs 2015)

Türk sinema ve tiyatrosunun en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Zeki Alasya 
karaciğer hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 18 Nisan 
1943 doğumlu olan Alasya 72 yaşındaydı. Robert Koleji’nden mezun olan Alasya, 
sanat hayatına amatör olarak 1959’da MTTB tiyatrosunda başladı. Arena, GENAR 
ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve 
Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer 
aldı. Sinema hayatına 1973’ten sonra başlayan sanatçı, Metin Akpınar ile birlikte 
Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdu. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, 
Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi bir-
çok filmde rol alan Alasya 1998 yılında Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unva-
nına lâyık görüldü. Son dönemlerde televizyon dizilerinde rol alan Alasya, Akasya 
Durağı ve Küçük Ağa dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

Memduh Ün (16 Ekim 2015) 

Sinemamızın usta yönetmenlerinden Memduh Ün Bodrum’da hayata gözlerini 
yumdu. 14 Mart 1920 yılında İstanbul’da doğan Memduh Ün, tıp öğrenimini ya-
rıda bırakıp futbolcu olmaya karar verdi. 1940’lı yılların başında Beşiktaş’ı şam-
piyon yapan kadroda yer aldı, 1947 yılında sinemaya başladı. İlk deneyimlerini 
oyunculuk alanında gerçekleştirdikten sonra sinemanın hemen her kolunda ak-
tif olarak boy göstermeye başladı. 1951 yılında ortağı Arşavir Alyanak ile birlik-
te Yakut Film’i kurdu, 1950’li yıllarda yönetmenlik alanında üretkenlik gösterdi. 
Eşzamanlı olarak işin yapımcılık ve senaristlik ayağında da aktif kalarak üretken-
liğini sürdürdü. Kendini kanıtladığı dönem kendi şirketi Uğur Film’i kurdu. 70’li 
yıllarla birlikte yapımcılık alanına ağırlık vermeyi tercih edip yönetmen olarak 
daha az projede yer almaya başladı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 
Yönetmen Ödülü, Namusum İçin (1966), Antalya Altın Portakal Film Festivali, En 
İyi 3. Film Ödülü, İnsanlar Yaşadıkça (1969), 3. Ankara Film Şenliği, İkinci Film, 
Bütün Kapılar Kapalıydı (1990), 3. Ankara Film Şenliği, En İyi Kurgu, Bütün 
Kapılar Kapalıydı (1990), 27. Antalya Film Şenliği, Jüri Özel Ödülü (1990), 35. 
Antalya Film Şenliği, Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998), Türk Filmleri Yarışması, 
En İyi Yönetmen, Kırık Çanaklar (1961) ödüllerini aldı.
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2015 Türkiye’si habercilik açısından çok hareketli geçti. 7 Haziran ve 1 Kasım se-
çimleri yapıldı. Terör çok can aldı. Çok şehit verdik. İki eski Cumhurbaşkanı vefat 
etti. Güney sınırımızın güvenliği tehdit edildi. Mülteci dramı devam etti… Bütün 
bu yoğunluk ekrana yansıdı. Münakaşa, şiddet, vahşet, siyasilerin sert konuşma-
ları vaka-i adiyeden oldu.

Haber alma ve verme özgürlüğü iyice çığırından çıktı. O kadar çıktı ki üvey 
anneden işkence gören çocukların görüntülerini yayınlayan medyaya, çocukların 
avukatı, ağlayarak seslendi: “Haberciliği, insanlığın önüne geçirmeyin.”

Sadece haberciliği değil, reyting denilen canavarı da insanlığın önüne geçirme-
mek gerekiyor. Diziler ve yarışmalar, aile kurumuna zarar veriyor. Siyasetin dili, 
haberler, tartışma programları nezaketten uzak. Reyting uğruna dizilerde, entri-
ka, tecavüz, cinayet vs. konular, hız kesmeden devam ediyor. Her suç, yavaş yavaş 
normalleşiyor. Reklamlar, tüketimi körüklüyor.

Artık televizyon ailenin bir ferdi. Evin kurallarına uymadığı gibi kuralları bo-
zan bir ferdi. Eskiden çözüm için “Kumanda elinizde” denirdi. Şimdi ise kuman-
danın elinizde olması çözümsüzlüğün en mühim sebebi. En büyük tehlike. Seyirci, 
seyretmeme hürriyeti olduğunu unuttu.

Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Dizilerde işlenen menfur konular, gerçekte 
yok mu?

Elbette var. Sorun işlenmelerinde değil, işleniş biçimlerinde. Acının hissedil-
mesi ile vahşetin anlaşılması arasında fark vardır. Her şeyi ortaya koymak, ayrın-
tıya girmek hisse götürecek bağlantıyı koparabilir.

Şiddeti, vahşeti ayrıntılı bir şekilde vermek, seyircinin görsel algı eşiğini yük-
seltir. Acılara hassasiyetini azaltır. Hissi kayboldukça daha fazla vahşet görme is-
teği ortaya çıkar. Yani, tekrar ile tatmin olmaz. Sürekli korku filmi seyreden birisi, 
korku dozu yüksek filme yönelir. Sürekli cinayet seyreden birisi, daha fazlasını 
ister. Tecavüz sahnelerine alışan gençlerin, Irak’ta çekilen gerçek taciz görüntüle-
rini paylaşması çok acı bir örnektir.

Dizilerdeki vahşet veya şiddet, bir süre sonra seyirciyi kesmediği için sena-
ristler, sürekli olarak seyirciyi ekrana çekecek entrika, vahşet ve şiddet konuları 
işliyorlar. Seyircinin zihni, görsel ayrıntı ile işgal oluyor. Sezerek, aklederek, his-
sederek kavramak yok oluyor.
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Nihayetinde, sorunları dizilere taşımak çözüm olmadığı gibi daha da sorun 
üretiyor. 

Sorunların, dizilerde sunuluş biçiminin acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Bu sunuş biçimine verilen cezaların, ne kadar âdil ve caydırıcı olduğu üzerinde 
ciddiyetle çalışılmalı.

Suç ve Ceza

Malum olduğu üzere, RTÜK diye bir kurumumuz var. Radyo ve TV yayınlarını 
takip edip denetliyor. Kuralların ihlâl edildiğini tespit ederse gerekli cezayı ve-
riyor. Bu yayın durdurma, belgesel yayınlatma, erteleme, özür veya para cezası 
olabiliyor.

2015 yılında RTÜK’ün verdiği cezalara ve sebeplerine, şöyle bir göz gezdirelim:

TV2 - Ah Biz Kadınlar dizisindeki “Tanrı” diyalogu. (“Biz Müslümanız, tek ilah 
Allah’tır.” gerekçesi ile ceza verildi.)

STV - Derin Bakış programında bölücülük ifadeleri.

FOX TV - İnadına Aşk dizisindeki öpüşme sahnesi.

Kanal D - Kara Kutu dizisine alkol cezası. (Dizide, alkolün gündelik hayatın 
bir parçası, gündelik hayatın sıkıntılarını hafifletici ve başa çıkmayı kolaylaştırıcı 
olduğu mesajı verilmiş. Ayrıca, aynı dizide, astsubaylık mesleği ve ailelerini küçük 
düşürücü, aşağılayıcı bir tutum sergilenmiş.)

TRT - Diriliş Ertuğrul’un şiddet sahneleri.

CNBC-e - Vikingler dizisinde, ciğerleri sökerek öldürme sahnesi.

FOX TV - Unutma Beni adlı dizide oyuncak bir maymuna “Ali” ismi verilmesi.

FOX TV - Kadın İşi Banka Soygunu adlı Türk filmindeki argo sözler.

Bu cezaların verilmesindeki en önemli gerekçelerden birisi şu: Çocuk ve genç-
lerin fiziksel, zihinsel veya ahlâki gelişimine zarar verebilir.

Bir dizide çocuk ve gençlerin, alkol ve uyuşturucuya özendirilmesi suça girer-
ken, ATV’de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, uyuşturucu 
kullanma suçundan içeride yatan bir şarkıcının oynatılmasına ceza verilmedi.

RTÜK, Kanal D’de yayımlanan Ulan İstanbul dizisindeki argo ifadeler için de 
ceza verdi. “Ebenin örekesi”, “gebeş” ile “eskort evlâdı” gibi hakaretleri affetmedi. 
Fakat aynı dizideki gizli kamera rezaletini görmedi. Dizide, bir baba, 12-13 yaşla-
rındaki kızının odasına gizili kamera koydu. Üstelik arkadaşları ile seyretti. Bu du-
rum çok normalmiş gibi sunuldu. Bu konuyu bizzat şikâyet ettim. Fakat RTÜK’ün 
hassasiyetleri arasına giremedi.

Dizi Çöplüğü

2015’de ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, STV, Kanal 7, TV 8 ve 
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Kanaltürk olmak üzere toplam 10 ulusal kanal yerli dizi yayımladı.

2014-2015 sezonunun başladığı Eylül ayında, ekranda, 83 yerli dizi vardı. 
2015’in Ocak ayında, son beş yılın en düşük yerli dizi sayısına ulaşıldı. 10 kanalda 
sadece 49 yerli dizi yayımlandı. Bu sayı yıl içinde artış ve eksilme gösterdi.

Dizilerin ömrünü reytingin belirlemesi devam edince ekranların dizi çöplüğü 
hâline gelmesi devam etti. Hiç başlamadan veda eden dizi olduğu gibi 2 bölüm 
veya 4. bölümde yayımdan kalkan diziler oldu. Urfalıyam Ezel’den kanal değiştir-
mesine rağmen çöpe gitti.

İki üç bölüm sonrası ne olur hesap edilmeden, toplumun beğenileri ve tepkileri 
dikkate alınmadan yazılan senaryolar reyting yapamadı.

Dizi sürelerinin çok uzun olması hem seyirciyi, hem senaristleri tüketti. Bir 
saat dizinin özetini verdikten sonra saat dokuzda başlayan diziler, gece yarısına 
doğru bitti. Seyircinin ilgisini ayakta tutmak için müziğin sesi o kadar yükseli-
yor ki bazen konuşmalar anlaşılmadı. Bazı dizilerin başrolünde müzik vardı dense 
abartı değil.

Dizi bombardımanına maruz kalan seyircide dizi yorgunluğu başladı. Reklam 
arası dizi seyretmek gerçekten işkenceye dönüştü. Eski dizleri tekrar yayımlamayı 
çare olarak gören TV’ler vardı. Son beş yıl içinde, her yıl ortalama 13 ile 18 arasın-
da eski dizi tekrarı yayımlanırken, bu yıl sayı tam 23’e yükseldi.

Seyircinin bir kısmı kendisini yabancı dizilerin huzurlu kucağına bıraktı. ABD 
ile aynı gün ya da bir gün sonra internetten yabancı dizileri izleyen son derece 
geniş bir izleyici topluluğu oluştu. 

Muhteşem Yüzyıl’ın reytingine güvenerek yola çıkan Muhteşem Yüzyıl Kösem, 
aynı başarıyı yakalayamadı. ATV’nin Kırgın Çiçekleri, sosyal sorumluluk projesi 
olarak dikkat çekti. Seyirci, yetimhane çocuklarının sesine, iyi bir reytingle cevap 
verdi.

 

Hayat Devam Ediyor

Çocukluğumuzda, bir akraba vefat etse veya mahalleden biri ölse televizyon kapa-
tılırdı. Cenazeye ve cenaze sahiplerine saygı vardı. Artık böyle bir şey yok. Ölümün, 
tadımızı kaçırmasına izin vermiyoruz. Daha doğrusu, ölüme kafa tutuyoruz. 

2015 yılında, terör sebebiyle çok şehit verdik. Her nedense şehit haberleri TV 
programlarının hızını kesmedi. Bu konuda ilginç bir misal vermek istiyorum. Bir 
güldürü programı başlarken sanatçı, şehirlerimize rahmet diledikten sonra, “Ne 
yapalım, hayat devam ediyor” diyerek programa başladı. Bu sözler, bir hayli alkış 
aldı. Bir süre sonra, salondan kahkahalar yükseldi.

Eylül ayında, Dağlıca’da 16 şehit verdiğimizde, TV yayınları aynen devam etti. 
Nihayet, 10 Ekim’de Ankara’daki terör saldırısında yüzden fazla vatandaşımızı 
kaybedince, üç gün yas ilan edildi. Hâl böyle olunca mecburen, eğlence program-
larına ve dizilere, üç gün ara verildi.
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Aptal Romantik Aşk Dizileri

Dozunda romantizm zarar etmez; doz aşımı iflâh etmez. Bu yaz ekranını, romantik 
aşk dizileri kapladı. Aşk Zamanı, Kiralık Aşk, İnadına Aşk, Acil Aşk Aranıyor, Çilek 
kokusu... Kahramanlar ve konular aynı. Komik kızlar, pazarcılar gibi yaka bağır 
açık playboylar, bir karış etek giymiş telekız kılıklı şirket personeli, kuzenler, taciz 
ile başlayan tanışmalar… Bunun adı da aşk.

Yaz boyunca, bu doz aşımına ve romantik zehirlenmeye maruz kalan gençlerin, 
hayatın gerçekleri ile nasıl başa çıkabileceğini düşünen yok. Sosyal hayatta veya 
işyerinde tacize uğrayan genç kızların, nasıl tepkiler vereceği veya ne tür romantik 
beklentilere girebileceği belli değil.

İmamın Dönüşü

Birkaç sene önce, Timur Savcı yapımı Çalıkuşu dizisi yayımlandı. Osmanlı düş-
manlığı yapmaya bayılanların en çok didikledikleri konulardan birisi kadılardır. 
Çünkü kadılar, şeriatı; yani İslâm’ı temsil ederler. Dizide menfur bir kadı tipi çi-
zilmişti. Çalıkuşu’nu yeniden yorumluyormuş gibi yapıp esasen dini ve dindarı 
karalamayı hedefleyen bu yapım çok şükür tutmadı.

TRT dizisi Filinta’daki Kadı Gıyasettin için senaristleri tebrik etmek lâzım. 
Yıllardır, hep kötü örnekleri öne çıkarıp iyi örnekleri ısrarla zikretmeyen diziler-
den sonra, Osmanlı polisiyesi Filinta ilaç gibi geldi.

Bugüne kadar, imama iade-i itibar eden pek çok film ve dizi yapıldı. Küçük 
Ağa, The İmam, Kurtar Beni aklıma ilk gelenler.

TRT ekranında, yazın başlayan bir dizi var. Son Çıkış. Senaryosu, gerçek bir 
hikâyeye dayanıyor. İstanbul Esenler’de bir cami imamı olan Ömer Faruk Yazar, 
uyuşturucu bağımlısı gençleri etrafına toplayarak bağımlılıktan kurtarmak için 
elinden geleni yapmış ve bir hayli başarılı olmuş. Bir imam, tek başına, onlarca 
genci kurtarmış.

Son Çıkış dizisinde, mahallenin imamı Yusuf, gençlerin bağımlılıktan ve so-
kaktan kurtulması için bir spor salonu açtı. Bunu tek başına değil, lisenin reh-
berlik öğretmeni ile birlikte yaptı. İmam ve öğretmen el ele vererek mahallenin 
gençlerine şifa olmaya çalıştı.

Dizinin örnek bir imam sunması yanında, öğretmen - imam dayanışması üze-
rine kurgulanması çok mühim bir hâdise. Memleketi aydınlatmaya çalışan öğret-
meni taşlayan imamdan, öğretmenle işbirliği yapan imama geldik. Aslında bu bir 
tekâmül değil, aslına rücu etmektir. İmam, budur. İmam mahallelinin dert ortağı-
dır. Liderdir, hakemdir.

Karadayı’nınVasiyeti
Deli Yürek dizisinin yapımcısı Osman Sınav ve senaristi rahmetli Ömer Lütfi 
Mete, milliyetçi, dürüst, ilkeli mahalle delikanlısı Yusuf ile ekranı fethetmişlerdi. 
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Nasıl bir karakterdi Yusuf? Bana göre, bir zamanların Türk filmlerindeki mafya 
babası Kadir İnanır’ın ıslah edilmiş hâliydi. Karı kız ile işi olmayan, içmeyen, 
fakir fukara babası ve kendi yöntemi ile adalet dağıtan yiğit bir delikanlı. Dizi 
boyunca ülkücü olduğuna dair bir söz edilmedi; ama biz onun ülkücü olduğunu 
biliyorduk. 

İşte Deli Yürek ile gönüllere taht kuran bu delikanlı, solu anlatan dönem dizi-
leri ile paçavraya çevrildi.

Paçavraya çevrildikten sonraki aşama ise onu, öteki mahalleye, öteki isimle 
taşımak oldu. Karadayı, son derece başarılı bir projeydi doğrusu. Deli Yürek’teki 
Yusuf’un adı Mahir oldu. Kabadayı rolü aynı sanatçıya verilince de seyircinin sağ-
dan sola yumuşak geçişi çok kolay oldu.

Diziler ile algıların değişmesi böyle oluyor işte. Seyircinin zihninden Yusuf si-
lindi. Varsa yoksa Mahir. Eh, buradan memleketin güzide evlâdından olan Mahir 
Çayan’a geçiş zor olmaz artık. Mahir isminin neden seçildiği de yerine oturdu sa-
nırım. Deniz tamam; sıra Mahir’de.

Dizi nihayet Haziran ayında ekrana veda etti. Kara ailesi, şöyle Rusya’ya nazır 
bir Karadeniz yaylasına yerleşti. Nazif Dede, Nâzım Hikmet’in dilinden torunu-
nu Rusya’ya götürme sözü verdi: “Biraz ileride dağların ardında. Yârenime nasip 
olmadı; ama seni götüreceğim oraya çocuk. Birlikte denizle ağaçların buluştuğu 
yerde kuşlara şiirler okuyacağız. Motorları maviliklere süreceğiz…” 

Sonra vasiyetini açıkladı: “Şimdi sen varsın çocuk. Bütün yitirdiklerimin 
selâmısın sen. Benim yaşama sevincimsin. Yârenimsin. Dalyan Rıza’yı götüreme-
dim; lâkin seninle güneşe yürüyeceğiz. Bizim kaldığımız yerden sen devralacaksın. 
Annenle babanın tahayyül ettiği dünyayı kuracaksın. Sevgi anayasa, vicdanın pu-
sula, adaletin tek hakikatin olacak. Düşlediğimiz özgür dünyayı sen kuracaksın. 
Bizim elimizden gelen bu kadardı; bundan sonrası size vasiyetimiz olsun.”

Karadayı, 7 Haziran seçimleri sonrası final yaptı. Acaba, yapımcı ve senaristleri 
bu kadar coşturan ve Nâzım Hikmet’in dilinden umut aşılatan heyecan, HDP’nin 
aldığı yüzde on üç oy oranı mıydı diye düşünmemek elde değil.

2015’te Bunu da Gördük

ATV’de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 14. bölümüne, 
uyuşturucu suçundan içeride yatan Deniz Seki, konuk oyuncu oldu. Sahneler, 
Adalet Bakanlığı’nın izniyle, Seki’nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’nda çekildi. Bu bölüm, reyting patlaması yaptı. Yer yerinden oynadı. 
Deniz Seki’ye, ağıtlar yakıldı.

Cezaevine kâğıt kalemi zor sokanlar, birçok yasağı aşamayanlar, haklı olarak 
cezaevine dizi setinin nasıl kurulduğunu sordular. Adalet Bakanlığı, tepkiler üze-
rine bir açıklama yaptı.

Ceza infaz kurumları, sadece cezanın infazının yapıldığı bir yer değilmiş. Gerek 
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eğitim, gerek sosyal ve kültürel, gerekse meslek edindirme adına yapılan çalışma-
larla kişilerin “yeniden topluma kazandırılması” noktasında çok önemli çalışmala-
rın yapıldığı kurumlarmış. Kurumda bulunan hükümlülerin gönüllü olmaları şartı 
ile dilekçeleri alınarak dizilerde rol almalarına “sosyal faaliyet” kapsamında izin 
veriliyormuş.

Ayrıca, daha önce defalarca haber, belgesel, dizi ve film çekimi için izin verilme-
sine rağmen, ilk defa izin veriliyormuş gibi algı oluşturulmasına yönelik maksatlı 
ve gerçeğe uygun olmayan haber ve yorumlar yapılması, üzüntüyle karşılanmış.

Deniz Seki, sadece uyuşturucu kullanmaktan içeride yatmıyordu. Uyuşturucu 
ticareti yapma suçunu da işlemişti. Devletin, bir yandan uyuşturucu ile mücade-
le için plân proje yapıyor olması, bir yandan da uyuşturucu ticareti yapan birini 
“masum kız” olarak sunan dizinin çekimine izin vermesi, duyarlı vatandaşlarca 
üzüntü ile karşılandı.

Kokain kullanmayı ve başkasına temin etmeyi masum bir şeymiş gibi gösterme 
gayreti, uyuşturucu ile mücadelenin nesiyle örtüşüyordu? Nasıl bir sosyal faaliyet 
çeşidiydi?

Hâl böyle iken reyting sarhoşu olan yapımcı ve senaristler, “Reyting rekorları 
kırdık. İlk biz yaptık” diye açıklama yaptılar.

Yarışma Programları

Adı ister müzik, ister izdivaç ya da moda programı, ister ıssız adada yaşama olsun, 
her türlü yarışmayı reyting uğruna, “gergin bir reality show”lara dönüştürme kabi-
liyetimiz var. Bu Tarz Benim yarışmasındaki jüri, yarışmacılara hakaretin mikta-
rını o kadar arttırdı ki insan onurunu ayaklar altına aldığı gerekçesiyle RTÜK’ten 
ceza aldı. Reytinge yenildi ve İşte Benim Stilim adıyla TV8’e geçti. Survivor efsa-
nesi devam etti ve Survivor All Star, reytingleri alt üst etti.

Kim Milyoner Olmak İster, Selçuk Yöntem’in usta sunuculuğu ile devam eder-
ken ATV’nin iddialı başlayan Cevap Sende yarışması, reyting yarışını kaybetti.

TRT ise bir kurumsal sosyal sorumluluk örneği olarak 2014 sonunda başlattığı 
Ana Ocağı yarışmasını sürdürdü. Reyting kaygısı olmayan, birden çok kazananı 
olan yarışmada, yarışmacılar kendi kendileriyle yarıştılar. TRT, sevgi, saygı ve 
hoşgörü ortamında, “ez, geç” değil, “kazan, kazan” prensibi ile de yarışılabilece-
ğini ispat etti.

TRT’nin Dirilişi

TRT 2015 yılında, Diriliş Ertuğrul, Filinta, Yunus Emre - Aşkın Yolculuğu, Baba 
Candır gibi dizilerle büyük atılım yaptı. Diriliş, Osmanlı Devleti’nin kuruluş öncesi 
olan Ertuğrul Gazi dönemini anlatırken Filinta Osmanlı’nın son yüzyılını polisiye 
dizi formatında anlatıyor.
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İddialı başlayan MİT dizisi Milat, erken veda ederken, bir zamanların Süper 
Babası Fikret karakteri, Baba Candır dizisindeki Salih Baba ile dönüş yaptı.

Bu yıl, TRT’nin bir uygulaması da paket dizi oldu. Diğer kanallarda “Diziler, en 
az on üç bölüm olsun” kuralı uygulanmaya çalışılırken, TRT geçmişte olduğu gibi 
bölüm sayısı belli dizileri başlattı. 2015’in sonunda, Büyük Sürgün Kafkasya, dört 
bölüm olarak çekilip yayımlandı.

TRT Belgesel ve TRT Çocuk kanalları da kaliteli yayınlara imza attı.

Kısmetse Olur

Gündüz kuşağının vazgeçilmez evlilik programları Esra Erol’la, Evleneceksen Gel, 
Zuhal Topal’la serisine, yeni bir evlilik programı eklendi: Kısmetse Olur.

Türk örf ve âdetlerine göre evlilik yolunda adım attıkları iddiası ile yola çıkan 
yarışmada, örf ve âdetlerimizle alâkası olmayan tartışmalar yaşandı.

Yarışmanın bir tuhaf yanı da seyirciyi sürek avına çıkarması. Belirlenen 
mekânda 12 saat kalan aday çiftlerin, dışarıda bir araya gelmeleri yasak. Bunun 
tespiti için kollarında bileklik taşıyorlar. Böylece, onları dışarıda bir arada gören-
ler, ihbar edebiliyorlar. Çiftleri dışarıda buluşurken fotoğraflayan izleyicilere ise 5 
bin lira ödül var.

“Her şey evlilik için” algısı oluşturan yarışmada, yarışmacıların ajanslardan 
toplanan oyuncular olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen, seyirci bu kurguyu izleme-
ye devam etti.

Tarih Programları

Tarihi sevdiren program olarak meşhur olan Tarihin Arka Odası, ekrana veda 
ederken, çılgın tarihçi Heredot Cevdet, TRT ekranına geri döndü.

An ve Zaman, Tarih ve İrfan ise seyircisi çok olmasa da nitelikli tarih program-
ları arasındaydı.

TYB Ödülü Her Kişi Niyetine Verildi

Bu yıl, TYB’nin Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları ödüllerinden sadece birisi, beyaz 
ekrana gitti. Ülke TV’de yayımlanan Her Kişi Niyetine, TV Kültür Programı dalın-
da ödüle lâyık görüldü.
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Türkiye’de basınla ilgili yaşanan temel sorunların başında bir gazetenin haber ve-
rip vermediğinden başlayan tereddüt, gazetenin yönlendirme yapıp yapmadığına 
varmaktadır. Gazetelerin o meşhur 4. kuvvet tanımlamasını aştığı, televizyon ve 
internet haberciliği ile artık birinci güç olma konusunda büyük bir araçsallık ifa 
ettiği dillendirilmektedir. Ancak son birkaç yıldır, özellikle gazetelerde yaşanan 
itibar ve kan kaybı, gazeteleri âdeta kartvizit konumuna geriletmiştir. Kâr etme-
yen gazeteler neden çıkmaktadır, şeklindeki soruya verilebilecek cevap, ekonomi 
ve siyasi çevrelerle kurulacak ilişkide gazeteler üzerinden bir güç toplama, aynı 
zamanda güç olarak kabul edilme düşüncesi yatmaktadır.

Gazeteler bugün haber ile bir amaca matuf haber arasındaki ayrımları silmiş 
durumdadır. Gazetelerin yine yıllardır ifade edilen bir tanımlama ile gazeteci pat-
ronlarla değil, iş adamı patronlarla yönetiliyor olması büyük sorunlara kaynaklık 
etmektedir. Ekonomik hayatın farklı sahalarında büyük bir oyun kurucu olan veya 
olmak isteyen iş adamlarının sahip olduğu gazetelere güvenebilir miyiz? Kimi 
Avrupa ülkelerinde (örneğin Almanya’da) gazete patronlarının iş sahası yine med-
yanın farklı alanları veya yeni türlerindedir. Bir gazete sahibi bir sosyal ağ veya 
benzer bir sektörde görev alıyor. Bizdeki dev enerji, finans, maden vb. alanlarda 
faaliyet yapan gazete patronlarının yaptıkları haberlere ne kadar güvenebiliriz, 
yine bunların siyaset ve diğer ekonomi çevreleriyle ilişkileri bizler için ne kadar 
bağlayıcıdır? Bütün bu sorular elbette bir amaca matuf. O amaç da gazetelerin 
büyük bir güven kaybına uğradığını ortaya koymaktır. İnsanlar artık açık açık ta-
rafını, ideolojisini ortaya koyan yayınlara daha fazla güvenebiliyor. Yani tarafsızlık 
masalı son buldu.

Diğer yandan gazetelerin ekonomi iktidarıyla olduğu kadar siyasi iktidarla 
ilişkilerindeki karmaşık ilişkiler de yine tarafsızlık ve güven konusunda soru işa-
retleri uyandırmaktadır. Ya da olaya tersten bakalım, muhalefet partilerinin parti 
bültenleri gibi yayın yapan gazeteler çok mu itibarlıdır?

Bazı mesleklerin kendi kurallarının işletilmesi önem arz eder, bu olmadığında 
artık meslek zarar görür. Gazetecilik böyle bir meslektir. Gazeteciliği cemaat, ide-
oloji veya siyasi parti üyeliği çerçevesine indirgediğinizde artık bir verim alınama-
dığı gibi, itibar da kalmaz. Bugün Türkiye’de gazeteler cemaat, ekonomi ve siyaset 
arasına sıkışmış durumdadır. Bunun açılım sağlaması ise belli bir süre daha zor 
görünmektedir. En çok bağıranın ve tekrar edenin doğru kabul edileceğine dair 
gazetelere bir şeyler fısıldanmışçasına bir yol ve yöntem izleniyor. Diğer yandan 
vurgulanması gereken bir husus ise gazetelerin artık internet sitesi ve sosyal med-
ya alanında aktif olmadan var kalmalarının, etki doğurmalarının giderek zorlaş-
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tığıdır. Yani gazete sadece gazete değil, aynı zamanda internet haber sitesi ve sos-
yal medya hesaplarıdır. Bu da giderek gazeteleri parçalı, tekrarlı, o dile uygun bir 
konuma getirmektedir. Gazetelerin epey zamandır daha özgün ve yoruma dayalı 
dile kayacaklarına dair öngörüyü koruyabiliriz. Gazeteler bu bakımdan şimdilik 
bu durumdan, yani bu derin ve analiz gerektiren dilden, sosyal medya ve internet 
haberciliğinin pansumanı ile kurtuldular. 

Belli Konulara İlişkin Değerlendirmeler

1. Basın Özgürlüğü

2015 yılı içerisinde basın ile ilgili olarak sanıyoruz en çok tartışılan konu basın 
özgürlüğü çerçevesinde oldu. Bu kapsamda ilk olarak önceki yıl Zaman gazete-
si genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu TV genel müdürü Hidayet 
Karaca’nın gözaltına alınmaları ile başlayan süreç seri bir şekilde devam etti. 
Dumanlı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi; ancak 2015 yılı sonlarına doğ-
ru yurt dışına kaçtığı yazıldı. O tarihlerden sonra Zaman gazetesindeki yazıları-
na da ara verdi. Yine Mehmet Baransu, MİT tırlarıyla ilgili haberlerinden dolayı 
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmesi Can Dündar, Ankara temsilcisi Erdem 
Gül’ün tutuklanmaları, Bülent Keneş’in gözaltına alınması, çok sayıda gazeteciye 
farklı nedenlerle soruşturma açılması gibi birçok konu tartışıldı.

Kendilerini muhalif kesimden konumlandıran gazete ve gazetecilere göre, 
Türkiye ifade özgürlüğü özellikle de basın özgürlüğü bağlamında ciddi sorunlar ve 
geriye gidiş yaşıyor. Bu çevreler, bu ve benzer tezlerini yurt içinde işledikleri ve bu-
nun üzerinden bir muhalefet havası oluşturma çabasına girişirlerken, yurt dışında 
da uluslararası güç ve odaklar nezdinde de lobicilik ile kendilerine destek aramayı 
sürdürdüler. Bunlara göre, özellikle 2015 seçimlerinden önce, iki seçim arasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi bilerek kaos ve kargaşaya götür-
mektedir. Toplumda ve siyasette ciddi bir yozlaşma bulunmaktadır, yargılamalar, 
açılan soruşturmalar tamamen gerekçesiz bir şekilde talimatla yapılmaktadır. Bu 
tür açıklama ve gerekçelerle yıl içerisinde önceki yıldan kalan hareketlenmeler, 
yeni ittifaklar ve ittifak arayışları sürdü. Örneğin iki “ezeli düşman” Cumhuriyet 
ve Zaman gazetelerinin aynı çizgide buluşmaları, yine Zaman’ın giderek sert bir 
muhalefet dilini yüklenmesi, 1 Kasım seçimlerine kadarki süreçte Doğan grubu ve 
Hürriyet’le özel çizgisel kesişmeleri ibret ve şaşkınlıkla okundu. Daha iki yıl önce 
eleştirilecek yanları olan Ak Parti iktidarını yerlere göklere sığdıramayan gazete 
ve grubun diğer yayınları ile yazarlar, bu defa yüz seksen derece bir dönüşle tüm 
yazdıkları daha gazete arşivlerinde dururken iktidarın en büyük muhalifi olup çık-
mışlar, o muhalif sinerjiyi kendi etraflarında toplamaya çalışmışlardı.

İktidar çevresinde ise olay bir millî güvenlik olayıdır. Bu bağlamda paralel çete 
olarak nitelendirilen Fetullah Gülen merkezli hareketlerin ülke aleyhine büyük bir 
komploda yer aldıkları, sırf iktidarla olan bağlarının bitmesinden dolayı hem ik-
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tidara, hem devlete, hem de ülkeye ölümcül darbeler indirdiği kanaati hâkimdir. 
Üstelik iktidara yakın çevrelere göre Gülen, hem Cumhuriyet gazetesi gibi derin 
Kemalist çevrelerle, hem TÜSİAD gibi sermaye çevreleriyle, hem de Doğan gibi 
gruplarla ittifak hâline girdi. Bu çevrelere yakın polis, yargı ve askeriye mensubu 
isimler önemli olay ve konularda devleti âdeta sabote ettiler. Gülen bugün ulusla-
rarası belli güçlerin etkisinde ve kontrolünde bir güçtür. Üstelik Gülen’in vazettiği 
din algısı İslâm’a hem itikadi, hem de amelî anlamda tezatlıklar taşıyor. Siyasal 
anlamda da Gülen çevresi CHP ve HDP’yi desteklemek suretiyle İslâmi kesim-
den gelen bir çevre olarak ilk defa net bir biçimde sol partileri desteklediler. HDP 
desteği ile bu partinin ülkenin bölünmesi yolundaki çalışmalarına destek oldular. 
Üstelik daha önce sert politikalar uygulayan bu konuda hükümeti sık sık sıkıştı-
ran, KCK operasyonları ile âdeta bir çuval inciri berbat eden paralel yapı artık bu 
ülkeden silinmelidir. Bu çerçevede oluşan düşünceler gazete ve basın organlarının 
temel hareket noktalarını oluşturdu. Bu kapsamda sık sık Gülen ve çevresiyle ilgili 
haberlere özellikle Sabah, Star, Yeni Şafak, Yeni Akit gibi gazeteler sert üslûpla 
haber yaptılar.

Diğer yandan MİT tırları haberleri ile tutuklanan Cumhuriyet yöneticileri, yine 
Koza İpek grubuna mahkeme kararıyla kayyım atanması basın özgürlüğü bağla-
mında tartışıldı. Yine özellikle gazeteciler hakkında başlatılan cumhurbaşkanı-
na hakaret gerekçeli soruşturmalar, yoğun bir algı oluşturma çabasına dönüştü. 
Tartışmanın bir diğer boyutu da tutuklu gazeteciler konusuydu. Gazete ve gazete-
cilere yapılan saldırılar da basın özgürlüğü çerçevesinde tartışıldı.

MİT tırlarıyla ilgili olarak görüntülerin yayımlanması ardında Cumhuriyet 
gazetecileri gözaltına alındı. Konuyla ilgili daha önce tartışma “devlet sırrı” kap-
samında ele alınmış, konunun ise yetki aşımından dolayı yargı ve güvenlik men-
supları hakkında farklı bir çerçeveden ele alınması gerektiği basına yansımıştı. 
Yargı kaynakları ve iktidara yakın çevreler konunun “devlet sırrı” çerçevesinde 
bir millî güvenlik meselesi olduğu düşüncesinde hareket ettiler. Bu çevrelere 
göre, Türkiye’nin güneyinde Suriye’de büyük bir kaos var, buradaki Türkmenlere 
destek olunması gerekmektedir. Bu nedenle gönderilen yardımların mahiyeti ne 
olursa olsun, savcı gözetiminde jandarma tarafından araçların durdurulması, in-
celenmesi ve görüntülenmesi ayrı bir suç oluşturmaktadır. Konuyla ilgili olarak 
yılın sonlarına doğru gelişmeler yaşanmış, Rus ve Suriye askerleri Bayır Bucak 
Türkmenlerine yoğun saldırıya giriştiler. Bütün bunlar karşısında yer alan çev-
reler ise ki bunlar Cumhuriyet ve Gülen çevresine yakın yayınlardı, mesele basın 
özgürlüğüdür. Bir gazeteci önüne gelen haber ne olursa olsun yayımlamalıdır, bu-
nun aksi düşünülemez. Dündar’ın savcılıkta verdiği ifadede hiçbir terör örgütü ile 
bağının olmadığını söylediği basına yansıdı. Ancak diğer yandan, Dündar’ın ve 
Cumhuriyet’in bu görüntülere ulaşma imkânının olmadığı, bunlara bu materyali 
Gülenci isimlerin verdiği iddiaları yer aldı. Konuyla ilgili yargılama süreci yıl sonu 
itibariyle devam ediyor.

Koza İpek grubu yayınlarına mahkeme kararıyla kayyım atanması da büyük bir 
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tartışma çıkardı. İpek Koza Holding bünyesindeki medya şirketlerine “Fetullahçı 
terör örgütüne yardım” suçlamasıyla el konuldu. Meselenin hukuki mahiyeti ken-
dine özgü bir durum taşıyor, tam olarak bir el koyma değil, bir anlamda kayyım, 
daha iyi bir yönetim için yönetimi almaktadır. Grupla ilgili yine bir diğer iddia da 
“kara para aklama” iddiasıdır. Gülen “örgütü”nün topladığı kayıt dışı paralar İpek 
grubunda aklanıyor, özellikle altın madenlerinde işlem yapılarak bu paraların bu 
olmayan altınlarla aklandığı iddia edildi. Gülen çevresine yakın yayınlar ise “hükü-
metin muhalif sesleri kısmak için bu yola gittiği” iddiasında bulundular. Grubun 
sahibi Akın İpek sık sık diğer yayınlara çıkarak kendini savundu, hiçbir kanun-
suz işinin olmadığını iddia etti. İpek’in yurtdışında olduğunu da belirtmek gere-
kiyor. Kayyım atanmasının örneği olmadığını, hukuksuz olduğunu söyleyenlere 
karşı farklı çevrelerde, özellikle İngiltere’deki Murdoch örneği verildi. Türkiye’de 
Fox TV’nin de sahibi olan Murdoch grubunun sahibi Rupert Murdoch’ın adı te-
lekulak olayına karışmıştı. Bu gelişmenin ardından gazete ve televizyon kanalları 
hakkında İngiltere’de büyük bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sırasında 
Murdoch medyasına savaş açan İngiltere başbakanı Cameron, kameralar karşı-
sında Murdoch’u açık açık uyararak bir daha İngiltere sınırları içinde hiçbir TV 
kanalının hissesini satın almasına izin vermeyeceklerini duyurdu. İngiltere’de 
Murdoch’un Sun gazetesi hakkında dava açılırken iki televizyon kanalı uydudan 
atıldı. Dahası İngiltere’de hiçbir medya kuruluşuna hissedar olmasına ulusal gü-
venlik kapsamında izin verilmedi. Fox TV’nin İngiltere’de faaliyet gösteren med-
yasının yönetimi kayyuma devredildi. Murdoch’ın gazetesinin yayın yönetmeni 
Andy Coulson, olay gün yüzüne çıkınca istifa etmiş, yargılama sonucunda 18 aya 
mahkûm olmuştu. Mahkeme Coulson’ın yanı sıra davada yargılanan gazetenin di-
ğer eski dört çalışanına da ceza vermişti. Özellikle bu tür örneklerin görmezden 
gelinerek Türkiye’de bir basın özgürlüğü sorunu yaşadığını konusunda yoğun pro-
paganda yapılması karşısında millî güvenliğin önemine de dikkatler çekildi.

Bir diğer gündem de gazete ve gazetecilere saldırılar oldu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bir TV konuşması sırasında istikrar için tek parti ge-
rektiği vurgusu üzerine Hürriyet gazetesinin internet sitesinde haberin “imalı, 
maksatlı ve kışkırtıcı” şekilde verilişini bahane eden bir grup tarafından, gazete-
nin İstanbul merkez binası iki kez, Ankara matbaası da bir kez protestolara sahne 
olurken, protestocular içerisinden bir grup da binalara saldırarak taşladılar. Yine 
gazetenin yazarı Ahmet Hakan Coşkun dört saldırgan tarafından darp edildi ve 
hastaneye kaldırıldı. Somut örnek olarak bunlar gösterilirken diğer yandan gaze-
teciler ve gazeteler hakkındaki soruşturmalar özellikle uluslararası basın örgütleri 
tarafından sık sık gündeme getirildi. CPJ başta olmak üzere çok sayıda basın ör-
gütü harekete geçti, kınama metinleri yayımladılar.

Bunlara karşılık belli gelişme, durum ve bilgilerin hatırlatıldığını da belirtme-
miz gerekiyor. Gazete ve gazetecilere saldırı konusunda sadece muhaliflere değil, 
iktidara yakın duran basın organlarına da saldırılar olduğunu, ne yazık ki bunla-
rın gündeme bile gelmediğini belirtmek gerekiyor. Hürriyet gazetesine ve Ahmet 
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Hakan’a saldırı kadar, Star gazetesi önüne bomba konulması, Star’ın taşlanması, 
Sabah-ATV’nin milliyetçi gruplarca protesto edilmesi ve bina önünde toplanılma-
sı gündeme gelmedi.

Gazeteler hakkında açılan soruşturmalar ki Sözcü bununla ilgili bir manşet 
yapmış ve 67 dava açıldığını bildirmişti. Ancak Star gazetesi ve çalışanları hakkın-
da açılan dava sayısının 1500’ü geçtiği dikkatlerden kaçmış bulundu. Yine gaze-
te yazarları hakkındaki açılan davalarda 5 milyon liralık tazminat talepleri vardı. 
Dolayısıyla bir konunun tek taraflı bir şekilde ele alınması, yine diğer tarafta ola-
nın karartılması hiçbir şekilde bize hak ve özgürlükler ile ifade özgürlüğü bağla-
mında bir katkı sunmayacak. Soruşturmalardan bir kısmının rutin işlem olduğu-
nu belirtmek gerekiyor. Nisan ayı içerisinde İstanbul Adliyesinde Savcı Mehmet 
Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıda, savcının başına silah dayanmış şekilde bir 
propaganda fotoğrafının birçok gazetenin ya manşetinde ya birinci sayfasında ol-
duğunu gördük. Bu gazetelerle ilgili olarak soruşturmalar başlatıldı. Yine o dönem 
savcıya suikastı yapan örgüte destek amaçlı sosyal paylaşım sayfalarında payla-
şımda bulunan gazeteciler hakkında da soruşturmalar başlatıldı.

Bir tartışma başlığı da cumhurbaşkanına yapılan hakaretlerle ilgili başlatı-
lan soruşturmalardı. TCK 299’a göre cumhurbaşkanına hakaret suçları Adalet 
Bakanlığı iznine tâbi ve bakanlık izni ile soruşturmalar yapılabiliyor. Gazetecilerin 
özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarında eleştiri sınırlarını aşarak hakaret et-
tikleri gerekçesiyle soruşturmalar başlatıldı. Yazı ve haber dışındaki faaliyetlerin 
gazetecilikten sayılıp sayılmayacağı bir yana, soruşturmalara konu olan paylaşım-
ların çoğunun sınırı aşan bir hakaret taşıdığı ortadadır. Diğer yandan bir kısmı 
ise eleştiri ile hakaret arasında bulunan paylaşımlar olarak, yoruma bağlı bir ma-
hiyet taşımaktaydı. Çok azı belki eleştiri sayılabilirdi. Bunlarla ilgili olarak Adalet 
Bakanlığı Eylül aylarında yaptığı bir çalışma ile Avrupa ülkelerinin kanunlarında 
cumhurbaşkanına hakaret konusunu netleştirdi. Neredeyse tüm Avrupa ülkele-
rinde devlet başkanlarına hakaret suçu veya benzeri bulunuyor. Bunlardan bir kıs-
mında para cezası, bir kısmında hapis, bir kısmında da her ikisi bulunuyor. Ancak 
genel olarak hapis cezası uygulanmıyor. Cezalar para cezası şeklinde veriliyor.

Yabancı gazetecilerin Türkiye’deki çalışmaları da tartışma çıkardı. Zira 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “silahlı terör örgütüne yardım etmek” su-
çundan gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılan Hollandalı ga-
zeteci Frederike Hanneke Geerdink’in yaptığının gazetecilik mi yoksa terö-
re destek mi olduğu netlik kazanmadı. Benzer şekilde Alman, İngiliz ve di-
ğer ülkelerden gazeteciler sınır içinde ve dışında terör örgütü üyeleriyle doğ-
rudan temas kurmuşlar, mahiyeti belirlenemeyen görüşmeler yapmışlar. 
Netice olarak basın özgürlüğünün salt bir yalın tartışma konusu olduğu söylemek 
zor. İdeolojik ve siyasi ayrımlar çerçevesinde ele alınan belli konular, her çevrenin 
kendisiyle ilgili durumu öne çıkardığı, sonrasında da bunu propaganda etme for-
matında ilerlemiştir.
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2. İki Seçim Arası Gerginlikler

2015 yılın Türkiye için sadece iki seçimin geçtiği bir yıl olmadı, bununla bağlan-
tılı olarak gergin ve sıkıntılı bir yıl oldu. Her iki seçim öncesi yoğun bir gerginlik 
ile kamplaşma yaşandı. Muhalifler hükümeti diktatörlüğe niyetlenen Erdoğan’ın 
“taşeronu” olarak nitelendirirken, iktidara yakın duranlar ise diğerlerini hem bö-
lücülük, hem de ülkeye ihanet ile suçladılar.

Zaman, Cumhuriyet, Sözcü, Hürriyet, Bugün, Yurt, Yeniçağ gibi gazetelerin 
başını çektiği muhalif basında irili ufaklı birçok gazete yer aldı. Sabah, Yeni Şafak, 
Star, Yeni Akit, Türkiye gibi gazetelerin başını çektiği yine irili ufaklı çok sayıda 
gazete hükümete yakın bir çizgide durdular. Habertürk, Milliyet, Vatan gibi ga-
zeteler ise daha ortada bir çizgi izlemeye çalıştılar. Gazetelerin artık haberciliği 
bıraktığı net olarak bu ayrımlarda görüldü.

Türkiye’deki gazeteciliğin siyaset ve ekonomiden bağımsız olmadığı, son dö-
nemde artık olamayacağı görülmüş; her gazete (ve tabii diğer basın organları) 
kendine göre bir mevzi belirlemiş, bu mevziye göre bir strateji üzerinden ilerliyor. 
Bu bakımdan bilindiği ve görüldüğü gibi basın organlarının iyiden iyiye siyaset-
te araçsallık yüklendiği açık olmuştur. Eskiden siyaseti etkilemek üzerine kurulu 
olan sistem, şimdi siyaseti etkilemek için halkı etkilemek yoluna girmiştir; bu da 
artık yalan, düzmece, kurgu türü haberlerin şişirilmesi, var olan gerçeklerin algı-
sal oyunlarla değiştirilmesi gibi yöntemleri doğurmuştur.

Seçim sürecinde özellikle HDP konusunda belli basın çevreleri özel bir çaba 
sergilediler. Doğan medya kadar Gülen’e yakın basın organları da daha önce sert 
politikalar savunmalarına rağmen HDP üzerinde özel bir şekilde yoğunlaştılar. 
HDP’nin barajı geçmesinin Ak Parti iktidarının sarsacağını düşünen “muhalif”ler, 
7 Haziran’da amaçlarına ulaştılar; ancak Ak Parti yine birinci çıkmış, Ahmet 
Davutoğlu koalisyon kurmakla görevlendirilmişti. Süreçten bir koalisyon çıkma-
yacağı yasal süreler çerçevesinde anlaşıldıktan sonra Ahmet Davutoğlu başbakan-
lığında bir seçim hükümeti kuruldu. 

İki seçim sonrası gazetelerin attığı başlıklar siyasi duruşlarını da vermekteydi.

7 Haziran seçimlerinden bir gün sonra muhalif yayınlar; Bugün “HDP Barajı 
Yıktı”, Cumhuriyet “Al Sana Yeni Türkiye”, Hürriyet sürmanşette “Baraj Yıkıldı”, 
manşette “Üç İhtimal”, Sözcü “Çöküş”, Taraf “Geçmiş Olsun Türkiye”, Zaman 
“Millet Yeter Dedi” başlığını kullandı. Akşam “CHP’den HDP’ye Baraj Kıyağı”, 
Sabah sürmanşette “İktidarsız Sandık”, manşette Davutoğlu’nun “Omurga biziz, 
güvence biziz” sözünü, Star “Zor dönem”, Yeni Şafak “Erken Seçim” başlıklarını 
kullandı. Habertürk “Baraj Yıkıldı”, Vatan “Yeni Dönem”, Milliyet “Yeni Süreç” 
başlıklarını attı.

1 Kasım seçimlerinden bir gün sonra muhalif yayınlar; Cumhuriyet “Korkunun 
Zaferi”, Hürriyet sürmanşette “Sandığın kararı”, manşette “Mevlana mesajları”, 
Sözcü “Terör Arttı Döviz Arttı Oylar Arttı Saltanata Devam”, Taraf “Kaos Plânı 
Tuttu”, Zaman “Tek Başına İktidar” başlığını kullandı. Akşam “Kasım Devrimi”, 
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Sabah “Sandık Devrimi”, Star “Nerede Kalmıştık”, Yeni Şafak “Sınırları Aşan 
Sevinç.”, Yeni Akit “Ümmetin Gözü Aydın” başlıklarını kullandı. Habertürk “Söz 
Milletin”, Vatan “Ezdi Geçti”, Milliyet “Açık ara tek başına” başlıklarını attı. 
Kayyıma geçen Bugün ise “Türkiye kazandı” başlığı ile çıktı.

3. Kayıplar

2015 yılı içerisinde Çetin Altan, Cüneyt Arcayürek, Hasan Pulur, Leyla Umar, Tulu 
Gümüştekin, Hasan Karakaya gibi ünlü gazeteciler hayatlarını kaybettiler.

Çetin Altan 22 Haziran 1927 yılında doğdu. Türk basınında edebiyatçı köşe ya-
zarı kuşağının son temsilcilerinden olan Altan, dünyanın en çok köşe yazısı yazmış 
yazarları arasında kabul edilir. Roman, oyun, mizah yazısı, anı, fıkra, inceleme ve 
gezi yazısı türlerinde eserler vermiştir. Bir dönem aktif siyasetle de uğraşmıştır. 22 
Ekim 2015 günü hayatını kaybetmiştir.

Cüneyt Arcayürek 1928 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1947‘de yayın organı olan 
Ulus gazetesinde başlamıştır. Sırasıyla Ankara Akşam haberleri, Kudret, Vatan, 
tekrar Ulus, Anka Haber Ajansı, Akis, Hürriyet, Tercüman, Milliyet, Güneş ve 
Bugün gazetelerinde çalışmıştır. Milliyet gazetesinde ve Metin Toker‘in yayımla-
dığı Akis dergisinde hem yazarlık, hem de genel yayın müdürlüğü yapmıştır. Uzun 
yıllar Cumhuriyet gazetesinde yazmıştır. Aynı zamanda Süleyman Demirel‘in 
cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlığını yapmıştır. Arcayürek 23 Haziran 
2015’te hayatını kaybetmiştir.

Hasan Pulur 28 Mart 1932 İstanbul doğdu. Sırasıyla Son Saat (1954), Yeni 
İstanbul (1955), Vatan, Havadis, Akşam (1957), Milliyet (1 Mart 1958, YİM 
Yrd; 1968-79, YİM); Hürriyet (1979-86, Yayın Koordinatörü), Güneş (1986-88), 
Milliyet (Temmuz 1988) gazetelerinde çeşitli kademelerde çalışmıştır. Yazıları 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‘nin ve Türkiye Gazeteciler Sendikası‘nın yarışmala-
rında başarı ödülleri kazandı. Gazetecilikten başka herhangi bir yan işi olmadı. 
1961 yılında, Milliyet gazetesinde Olaylar ve İnsanlar adlı köşesinde yazılar yazan 
Pulur, aynı isimli köşeyi 1979-86 yılları arasında Hürriyet gazetesi, 1986-88 yılla-
rında Güneş gazetesinde sürdürdü. 1988’den beri ise Milliyet gazetesinde devam 
ettirdi. 29 Kasım 2015’te hayatını kaybetmiştir.

Leyla Umar 6 Temmuz 1928 Ankara doğumlu. Fidel Castro, Nelson Mandela, 
Liza Minelli gibi dünyaca ünlü isimlerle yaptığı röportajlar ile tanınmıştır. 1955 
yılında Milliyet gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıl-
lar boyunca Milliyet’teki tek kadın gazeteci olarak çalıştı. Bir yandan da Şevket 
Rado‘nun Hayat, Metin Toker‘in Akis, Yusuf Ziya Ortaç‘ın Akbaba dergilerinde 
de yazılar yazdı. 1958’de gazeteci ve oyun yazar Refik Erduran ile evlendi. Bir süre 
Londra‘da BBC’de çalıştı. Ardından ABD’ye yerleşti; Milliyet gazetesinin ABD tem-
silciliğini yaptı. Eşinden 1960’ta boşandı; ancak ortak yaşamaları devam etti; 1977 
yılında Erduran ile ilişkisini sonlandırıp Türkiye’ye döndü, emekli oldu. Emekli ol-
duktan sonra bağımsız gazetecilik yapan Leyla Umar’ın haberleri GAMMA ve Sipa 
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Press haber ajansları yoluyla pek çok ülkede duyuldu. Dünyaca tanınmış liderlerle 
röportaj yaptı. Bunlardan bazıları Fidel Castro, İdi Amin, Nelson Mandela, Carlos 
Menem, Yaser Arafat, Raissa Gorbaçov, Felipe Gonzales gibi siyasilerdi. Ayrıca 
Julio Iglesias, Kirk Douglas, Diana Ross ve Liza Minelli gibi dünyaca ünlü sanat-
çılarla da söyleşiler yaptı. Umar, 16 Kasım 2015’te İstanbul’da hayatını kaybetti.

Tulu Gümüştekin 1 Temmuz 1968 doğumlu. 1991 yılında İstanbul Hukuk 
Fakültesinden mezun olduktan sonra Brüksel’de Avrupa Birliği müktesebatı ko-
nusunda Avrupa Komisyonu’nda gerçekleştirdiği stajını takiben, şirket birleşme-
leri ve gümrük ve rekabet konularında çeşitli uluslararası firmalarda görev yaptı. 
1999 yılında kendi şirketi CPS’i kuran Gümüştekin, merkezi Brüksel’de olmak 
kaydıyla, İstanbul ve Washington D.C.’de CPS’in ofislerini açtı. Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından “Geleceğin 100 Global Lideri” ödülüne layık görüldü. Sabah 
gazetesindeki köşesinde özellikle Avrupa Birliği ve dış politika konularında maka-
lelere imza atmıştı. 3 Ağustos 2015 günü hayatını kaybetti.

Hasan Karakaya 1953 yılında Salihli‘de doğdu. Yeni Akit gazetesinde genel 
yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak görev yapıyordu. Lise eğitiminden sonra 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okudu. Öğrencilik yıllarında ga-
zetelere edebi yazılar yazdı. İlhan Bardakçı‘nın önerisi üzerine Barış gazetesinde 
yazdı, sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün gazetesine geçti. Daha 
sonra Başkent gazetesine geçti ve bir yıl sonra gazetenin yazı işleri müdürü oldu. 
2 yıl sonra Millî Gazete‘ye geçerek burada 8 yıl, Türkiye gazetesinde 9 yıl çalıştı. 
1995 yılında Akit (Anadolu’da Vakit, Yeni Akit) gazetesine geçti ve ölümüne ka-
dar ayrılmadı. Kalp rahatsızlığı bulunan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan‘ın Suudi Arabistan ziyaretine katıldı ve 30 Aralık 2015’te Medine‘de kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 1 Ocak 2016’da Edirnekapı Şehitliği‘nde 
defnedildi.

4. İnternet Haberciliği

Gazetelerin internet siteleri kadar bağımsız internet haber siteleri ve basın siteleri 
yayımlarını sürdürdüler. Gazetelerin internet siteleri arasında Hürriyet, Sabah, 
Milliyet, Habertürk önde sayılabilir.

İnternet haberciliğinde derin ayrımlar arasında ortadaki duruşuyla internet-
haber.com dikkati çekti. haber7.com, ensonhaber.com hız ve tıklanma açısından 
öndeydi. dunyabulteni.net ise ciddiyeti ile öne geçti. aktifhaber.com eski gün-
lerini ararken, bu çevreler daha çok rotahaber.com sitesini takibe başladı. Yine 
haberdar.com ünlü yazarları ile dikkat çekti. Haberdar.com sitesinin adı duyul-
mamış, tasarım ve haber açısından geri durumuna rağmen bu kadar ünlü yaza-
rı (Ahmet Altan, Ergun Babahan, Celal Başlangıç, Sedat Laçiner, Eser Karakaş, 
Yavuz Baydar, Cengiz Aktar, Ferhat Kentel gibi) bir araya getirmesi şaşırtıcı ve 
doğrusu soru işaretleri dolu. Sahibinin bir gazeteye verdiği röportajda evini, ara-
basını sattığını söyleyerek bu maliyeti karşıladığını söylemesi de soru işaretlerini 
gidermedi.
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serbestiyet.com, t24.com, diken.com muhalif yayınlar konusunda hem de bir 
kısım yazarların toplanması anlamında bir platform oldular. odatv.com, hurha-
ber.com, timeturk.com dikkat çeken yayıncılık yaptılar.

Medya siteleri arasında ise medyaradar.com açık ara önde yer aldı. medyatava.
com bir ara çok gerilere düşse de son dönemde biraz toparlandı. postmedya.com 
“paralel” konusunda angaje olduğu için artık eski seçici haber tavrını kaybetti. si-
vilmedya.com ise kendini bir türlü yenileyemedi. medyagundem.com ise dikkat 
çeken ve sansasyonel haberleri ile takip edildi.

2015 Yılında Gazetelerdeki Gelişmeler

Akşam - Güneş

2014 yılı sonlarına doğru Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet 
Ocaktan’ın görevine son verilmişti. 3 ay boş olan yayın yönetmenliği koltuğuna 
Murat Kelkitlioğlu oturdu. Güneş gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürü-
ten Kelkitlioğlu, yeni görevine başladı. Akşam’daki yeniden yazılanma sürecinde 
Güneş gazetesi haber koordinatörü Aydın Türkmen, Akşam gazetesi yayın koordi-
natörü, Güneş görsel yönetmeni Özgür Özkan, Akşam gazetesi görsel yönetmeni, 
ekonomi müdürü Onur Demirhisar da Akşam gazetesi yazı işleri müdürü oldu. 
Akşam gazetesinin yazı işleri müdürü Hakan Oktay ise haber koordinatörü olarak 
görevlendirildi.

Aydınlık

Aydınlık gazetesinde görev değişimleri yaşandı. Genel yayın yönetmeni Mehmet 
Sabuncu genel müdürlük koltuğuna otururken, gazetenin genel yayın yönetmen 
yardımcısı Deniz Yıldırım yeni yayın yönetmeni oldu. Ergenekon davasında 5 yıl 
tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Yıldırım, daha önce Aydınlık dergisinin 
genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Haber koordinatörlüğü görevini yürüten 
Önder Öztürk haber müdürlüğüne getirildi. İstihbarat şefliği koltuğuna ise Rulısar 
Şenoğlu oturdu. Gazete yazar takviyesi de yaptı. Profesör Yaşar Nuri Öztürk ile 
gazeteci ve televizyoncu Ümit Zileli, Aydınlık gazetesinin yazarları arasına katıldı.

Birgün

BirGün gazetesi genel yayın sorumlusu Barış İnce’nin gazetedeki görev alanı de-
ğişti. Yaklaşık 6 yıl BirGün’de sürdürdüğü göreviyle ilgili değişikliği kendisi sos-
yal medya hesaplarından duyurdu. Diğer yandan gazetenin yazarı Enver Aysever, 
yoğun gündem ve yazdığı bir roman nedeniyle yazılarına ara verdiğini duyurdu. 
Gazetenin kurulduğu günden bu yana köşe yazıları ile katkı veren yazar Şeyhmus 
Diken, son yazısını yayımlayıp okurlarına veda etti.
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Bugün - Millet

2015 yılı Bugün gazetesi ve yayın grubu için oldukça hareketli geçti. Fetullah 
Gülen merkezli yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar karşısında gazete(ler) 
uzun süre savunma amaçlı habercilik yaptık. Sonrasında ise gazeteye mahkeme 
tarafından kayyım atandı. Kayyım atamasının ardından Bugün gazetesi genel 
yayın yönetmeni Erhan Başyurt ve Millet gazetesi genel yayın yönetmeni Değer 
Özgergün görevden alındılar. Kayyım atanmasının ardından Bugün ve Millet ga-
zetelerinin çıkacak sayısı kayyum kararıyla geri çekilmişti. Sonrasında gazete üst 
yönetimindeki değişiklikle gazete tekrar yayına başladı. Ama tirajlar birden on 
binlerce rakam aşağı düştü. 2016 ile tirajlarda az da olsa bir toparlanma görül-
dü. Takvim gazetesinin iki numaralı ismi olan Ercan Demir, Bugün genel yayın 
yönetmeni oldu. Yayın koordinatörlüğünü Türkiye gazetesinden transfer edilen 
Aydoğan Kaçıra, haber koordinatörlüğünü ise daha önce TGRT ve Türkiye gazete-
sinde çeşitli görevlerde bulunan Engin Şenol yürütecek. Yazı işleri müdürlüğü gö-
revine Türkiye ve Takvim gazetelerinde görev yapan Reşat Şüphesiz’in, ekonomi 
müdürlüğüne yine Türkiye gazetesi kökenli Fevzi Güven Adalı’nın getirildiği ga-
zetenin haber müdürü ise daha önce İpek medya grubuna bağlı Millet gazetesinin 
yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten isimlerden Sezai Elgin oldu. Web yayın-
lar koordinatörü Oğuzhan Müezzino, Ankara temsilcisi Fatin Dağıstanlı, Ankara 
haber müdürü Star gazetesi yargı muhabiri Helin Şahin oldu. Ceyhun Bozkurt, 
Bugün gazetesi istihbarat birimine transfer oldu. Bozkurt, daha önce Aydınlık’tan 
ayrılmıştı. Millet gazetesine ise genel yayın koordinatörü olarak Hüseyin Yahya 
Şekerci atandı. Diğer yandan Bugün ve Millet gazetelerine kayyım atanmasının 
ardından Özgür Bugün ve Özgün Millet olarak başta “korsan” gazete olarak iki 
gazete hızlı bir şekilde yayına başladı. Ancak daha sonra mahkeme kararıyla bu 
gazetelere yasak kararı geldi. Bu gazeteler daha sonra Özgür Düşünce adıyla tek 
gazete olarak yayınını sürdürdü.

Cumhuriyet

2015 yılı Cumhuriyet gazetesi için de oldukça hareketliydi. Gazetenin MİT tır-
ları haberlerinin ardından genel yayın yönetmeni Can Dündar ve haber müdür 
Erdem Gül’ün tutuklanması hem Türkiye’de, hem de dışarda tartışıldı. İstanbul 
Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği ise tutuklama kararı verdi. Genel yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi tutuklanan Cumhuriyet manşetinde “Basının Kara Günü” ve 
“Türkiye bu utancı hak etmiyor” başlıklarını kullanırken, Can Dündar’ın eşi Dilek 
Dündar ile evlilik yıldönümlerini adliye koridorunda geçirdiği anların fotoğrafına 
yer verildi. Bütün bu gelişmelerin öncesinden başlamak gerekirse. 2015 yılının ilk 
günlerinde Cumhuriyet’te büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Cumhuriyet ge-
nel yayın yönetmenliğine gazetenin yazarlarından Can Dündar getirildi. Dündar 
twitter hesabından Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevine getiril-
mesi sonrasında attığı ilk tweetinde “Meslek hayatımın en gurur verici günü” yaz-
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dı. Aynı günlerde Cumhuriyet gazetesinin asıl sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’nda 
çok çarpıcı bir değişiklik yaşandı. Mustafa Balbay ve İbrahim Yıldız, Cumhuriyet 
gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın yönetim kurulundan çıka-
rıldı. Mustafa Balbay, kararla ilgili olarak, “7 Ekim Çarşamba günü vakıf toplan-
tısına katıldım ve İstanbul’daki arkadaşların oylarıyla tasfiye edildiğimi gördüm” 
diye konuştu. İbrahim Yıldız genel yayın yönetmenliği görevi sona erdikten sonra 
Habertürk grubuna geçti. Yönetim kuruluna giren isimlerden birinin Cumhuriyet 
bilgi işlem servis şefi Müslüm Özışık olduğu belirtildi. Mali işlere bakan üyenin 
de kendi isteğiyle ayrıldığı ve yerine bir üyenin getirildiği öğrenildi. Cumhuriyet 
Vakfı’nın hâli hazırda üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Akın Atalay, Orhan Erinç, 
Hikmet Çetinkaya, Güray Öz, Önder Çelik ve Nebil Özgentürk.

Dündar hızlı bir şekilde yapılanmaya giderek yazar ve muhabir takviyesi yap-
tı. Diğer yandan yıllardır sabit kalan gazetenin tasarımı da değişti. Bir süre önce 
Gazete Habertürk genel yayın yönetmen yardımcılığı görevinden ayrılan Doğan 
Satmış yazı işleri koordinatörlüğü görevini yürütmeye başladı. Cumhuriyet gaze-
tesinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Ayşe Yıldırım Başlangıç, haber ko-
ordinatörlüğü görevini Murat Sabuncu ile birlikte yürütmeye başladı. Başlangıç’ın 
yerine ise Bülent Özdoğan ve Baydu Can geçti. Gayrimenkul ve inşaat konusunda 
sektörde büyük tecrübesi olan başarılı iş kadınlarından Ceren Kumbasar ile anla-
şıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ramazana özel bir sayfa hazırlayarak okuyucu-
larının karşısına çıktı. Prof. Tayfun Atay’ın hazırladığı, ramazan ayı boyunca tam 
sayfa yayımlanan sayfada ilâhiyatçılarla röportajlardan fıkhi konulara kadar geniş 
bir yelpaze ve iftar ve sahur sofraları yer aldı. Milliyet gazetesinde muhabirlik, edi-
törlük, hafta sonu ekleri yayın koordinatörlüğü, yazı işleri müdürlüğü, son olarak 
Yurt gazetesi yayın yönetmeni yardımcılığı yapan İlke Gürsoy Cumhuriyet’e geç-
ti. Sanat dünyasının tanınan isimlerinden gazeteci Evrim Altuğ, gazetenin kültür 
sanat servisinin başına getirildi. Gazetenin yazar kadrosuna Nuray Mert, Ahmet 
İnsel, Fazıl Say, Semih İdiz ve Bağış Erten de katıldı. Bu yapılanma sürecinde 
eski çalışanlardan bir kısmıyla da yollar ayrıldı. 16 yıldır çevre ve belediye mu-
habirliği yapan Özlem Güvemli, 14 yıldır Pazar Dergi’de muhabirlik ve editörlük 
yapan Esra Açıkgöz, kültür sanat servisi muhabirlerinden Aslı Uluşahin görevle-
rinden istifa etti. Kültür servisi şefi Celal Üster de yöneticilik görevinden ayrıldı. 
Üster gazetede köşe yazılarına devam etti. Deneyimli gazeteci Neyyire Özkan’ın 
Cumhuriyet gazetesi eklerinin yönetimi görevini üstlenmesinin ardından 30 yıllık 
Cumhuriyet Pazar ekinin yeni adı “Sokak” oldu. Her pazar okuyucularıyla bu-
luşacak olan “Sokak” eki kadrosuna yeni isimler de eklendi. Daha önce Radikal 
kadrosunda bulunan Eray Özer ile bir süre Cumhuriyet’in hafta sonu eklerinde 
çalıştıktan sonra Marie Claire dergisiyle anlaşan Sinem Dönmez, “Sokak” ekibine 
dahil oldu. Daha önce Milliyet ve Hürriyet gazetesinde röportajlar gerçekleşti-
ren Zeynep Miraç Cumhuriyet’te yazmaya başladı. Zeynep Miraç Cumhuriyet için 
portreler yazıyor. Cumhuriyet gazetesi dış haberler müdürü Ceyda Karan göre-
vinden alındı. 2014 yılının Ağustos ayından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe 
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yazarlığı yapan Karan, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliği görevine getiril-
mesinin ardından dış haberler servisi müdürlüğüne atanmıştı. Dış haberler servi-
si müdürlüğü görevinden alınan Karan’ın serbest muhabirlik ve köşe yazarlığına 
devam edeceği açıklandı.

Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilci-
si Erdem Gül’ün tutuklanmasının yanı sıra, gazete maddi açıdan da zor günler 
yaşamaya başladı. Can Dündar’ın cezaevinden kaleme aldığı 28 Kasım tarihli ya-
zısında “Gazetenin en zorlu ekonomik dönemi” diye özetlediği durumun yansı-
maları başladı. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat da Twitter’dan yaptığı açıkla-
mada bu kararı okurlarıyla paylaşarak haftada 2 değil 1 yazı yazacağını duyurdu. 
Özgen Acar ve Mine Kırıkkanat’ın yanı sıra Ali Sirmen, Nilgün Cerrahoğlu ve Işıl 
Özgentürk’ün yazılarının da birer gün azaltıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Bilim ve 
Teknoloji dergisi kapatıldı. Gazetenin temellerinin atıldığı ve 49 yıllık bir geçmi-
şe sahip olan Cumhuriyet gazetesi İzmir bürosu kapatılarak 10 çalışanın göre-
vine son verildi. Cumhuriyet gazetesinde 33 yıldır kesintisiz görev yapan Türey 
Köse’nin gazetedeki görevine son verildi.

Gazetede Ağustos ayında Ahmet Şık ile gazete yönetimi arasında yaşanan “kan 
uyuşmazlığı” gerekçesiyle sorunlar ortaya çıktı. Bir yılı aşkın süredir Cumhuriyet’te 
görev yapan Ahmet Şık bu süre içerisinde Cemil Bayık röportajı, Savcı Kiraz’ı 
rehin alan DHKP-C’lilerin öldürülmeden yarım saat önce yaptığı açıklamalar, 
“JİTEM’in kanlı bıçağı” gibi konuşulan haberlere imza atmıştı. Ücretli izne ayrılan 
Şık’ın yeni bir kitap için çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetecilik açısından ibretlik bir olaya imza attı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın fotoğraflarını çeken Ara Güler hakkında “Ustayı ‘Ara’ ki bulasın” başlı-
ğıyla olumsuz ve karalayıcı bir haber yapan gazete daha sonra bu haberden dolayı 
özür dilemek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ara Güler daha sert bir çıkış yaparak 
“Cumhurbaşkanını çekmeyip de onları mı çekecektim” türü bir tepki verdi. Gazete 
ise açıklamada genel olarak “Dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısının ülkenin cum-
hurbaşkanının fotoğraflarını çekmek istemesi de, bu çekimin yapılmış olması da 
gayet anlaşılır ve doğal bir durumdur. Buna karşın, her gün şikâyetçi olduğumuz 
toplumun giderek kamplaştırılması, en insani ve doğal olayların, tutumların ve 
çalışmaların bile bu kamplaşma bağlamında değerlendirilmesi tuzağına, zaafına 
ne yazık ki biz de düştük. Bu nedenle Ara Güler’e açık bir özür borcumuz var. 
Yaptığımız bu yanlış nedeniyle özür dileriz.”

Gazetenin ideolojik köklerini hatırlatan popüler isimlerden Bedri Baykam’ın 
ise bir yazısı yayımlanmadı. Baykam bunun üzerine “sansür” nitelemesiy-
le bir açıklama yayımladı. Gazete bu açıklamaya bir açıklama ile cevap vererek 
Baykam’ın yazısının kurultay sürecinde CHP’de aktif siyaset yapması nedeniyle 
yayımlanmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkın-
da 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed ol-
duğu iddia edilen karikatürünü köşelerinde yayımladıkları gerekçesiy-
le Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkın-
da “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” su-
çundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 
 
Diriliş Postası

28 Şubat 2015 günü ilk sayısı çıkan Diriliş Postası, tirajı veya etkisiyle değil, daha 
çok gazetenin kurucu genel yayın yönetmeni Hakan Albayrak’ın yazı ve sözle-
ri ile gündeme geldi. Son gündeme gelişi yine Albayrak’ın gazeteden ayrılması 
oldu. İttihad-ı İslâm gibi bir söylemle çıkan gazetenin tasarımı ve tarzı oldukça 
farklıydı. Muhafazakâr kesimin gazetecileri arasındaki ayrımda bir alt ayrım da 
Albayrak gibi isimlerle yaşandı. “Gün tetikçilerin günüymüş” gibi gerekçelerle 
eleştirilerini sıralayan Albayrak iktidara açık desteğini sürdürürken, tetikçilik yap-
tığını iddia ettiği isimlerle ise ayrı yolda oldukları söyledi. Gazeteden Albayrak’ın 
ayrılmasının ardından Nevzat Çiçek, Adem Özköse, Nihat Nasır da ayrılık kararı 
alan yazarlar oldular. Hakan Albayrak’ın gazeteden ayrılmasından sonra gaze-
tenin genel yayın yönetmenliğini Erem Şentürk, genel yayın yönetmen yardım-
cılığını Fatih Mutlu, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Sercan Akkuzu sürdürdü. 
 
Evrensel

Evrensel gazetesinde yıl içerisindeki birkaç gelişmeden birisi de yeni yazarların 
katılımıydı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ceren Sözeri ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Suncem 
Koçer gazetede yazmaya başladılar. Evrensel gazetesi imtiyaz sahibi Arif Koşar 
ve sorumlu yazı işleri müdürü Vural Nasuhbeyoğlu cumhurbaşkanına hakaret 
iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih 
Polat, hakkında 7 sene önce başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Polat, 
hakkında 2008 yılında başlatılmış olan ve yeni öğrendiği soruşturma kapsamında 
“Roj TV muhabirliği yapmak”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “silahlı terör 
örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ifade verdi. Diğer yandan 24 Temmuz 
Basın Özgürlüğü Günü’nde Habertürk TV’de katıldığı bir programda gazeteleri 
hedef gösterdiği iddia edilen dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın sözleri 
mahkemeye taşındı.

Habertürk

2016 başından itibaren önemli yazarlarla (Fehmi Koru, Ruşen Çakır) yollar ayrıldı. 
Genel yayın yönetmenliğini Selçuk Tepeli’nin yaptığı Gazete Habertürk’te gelenler 
ve gidenler çoktu. Uzun yıllar gençlik ve spor genel müdürlüğü görevinde de bulu-
nan Mehmet Atalay, Habertürk gazetesinin yazar kadrosuna katıldı. HT Magazin 
yayın yönetmenliği görevini 2,5 yılı aşkın süredir sürdüren Kadir Kaymakçı bu 
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görevden alınarak yazı işleri müdürlüğü görevine atandı. Kuruluşundan bu yana 
HT Magazin’de görev yapan Bülent İpek ise magazin müdürü oldu. Habertürk ga-
zetesi yazar kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Tasavvuf konularındaki yazıları ve 
konuşmaları ile tanınan Fatih Çıtlak gazetede yazmaya başladı. 7 yıl Habertürk’te 
köşe yazıları yazan ve röportajlara imza atan Nazenin Tokuşoğlu ise gazeteden 
ayrıldı. Akşam gazetesinde magazin müdür yardımcılığı görevinde bulunan Önder 
Sarıahmetoğlu Habertürk kadrosuna katıldı. Ocak ayında aktif gazeteciliği bıra-
karak, iletişim dünyasına transfer olan Önder Sarıahmetoğlu, yazılarıyla haftanın 
3 günü haberturk.com’da olmaya başladı. Gazeteci Işıl Cinmen Habertürk’teki 
işinden ayrıldı. Cinmen daha sonra Yeni Yüzyıl’a geçti. Yeni Şafak gazetesi polis 
muhabiri Yusuf Doğan ile Milliyet gazetesinin özel haber muhabiri Arif Balkan 
gazeteleriyle yollarını ayırarak Habertürk’e transfer oldu.

Gazete Habertürk’ün politika sayfasındaki bir hata iki kişinin işinden olma-
sına yol açtı. 9 Şubat günü Gazete Habertürk’ün 17. sayfasında politika sayfa-
sındaki bir hata, sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Sayfanın üst tarafındaki 
kutunun içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Latin Amerika gezisi ile Başbakan 
Davutoğlu’nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için Ankara’da olduğu bil-
gilerine yer verilmişti. Ancak başkent gündemi kutusundaki bilgilerde vahim bir 
hata vardı. “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kolombiya’da” ve “Başbakan Tayyip 
Erdoğan Ankara’da” cümlelerine yer verilen satırlarda Recep Tayyip Erdoğan hem 
başbakan, hem de cumhurbaşkanı olarak yazılınca olanlar oldu. Ankara gece is-
tihbarat şefi Serhat Akkan ve İstanbul yazı işlerinde şef editör olarak görev yapan 
Tarık Dağlıoğlu “tazminatsız” olarak işten çıkartıldı. Diğer yandan ilginç bir geliş-
me de yaşandı. Bu gelişme haber konusunun ne kadar keskin bir bıçak üstünde 
yürüdüğünü de göstermektedir. Habertürk aile sayfasında yer alan bir “maden 
suyu” haberi 2 gazeteciyi işinden etti. Adana’dan bir profesörün maden suyuyla 
ilgili söyledikleri, “Fazla maden suyu içmek yüksek tansiyona zararlı” başlığıy-
la Habertük’ün aile sayfasında bir kutuda yer aldı. Deneyimli gazeteci Hüseyin 
Gündoğdu ile birlikte Adana’da haberi servis eden Neşet Karadağ da kovuldu. 
Maden suyu konusundaki hassasiyet sağlık meselesi değil, yine ekonomik ilişki-
lerle ilgiliydi.

Hürriyet

Hürriyet gibi gazetelerdeki hareketlilik bir devlet dairesindeki gibidir. Yavaştır; 
ama döneme ve zamanın ruhuna göre bir ton taşır. Ancak Hürriyet’teki yoğun 
hareketlilik yeni dönem için bir yeniden yapılanmanın da habercisi gibi durmakta. 
Hürriyet köşe yazarı Yalçın Doğan’ın ardından bu kez yaklaşık 28 yıldır gazetede 
görev alan Diyarbakır temsilcisi Faruk Balıkçı ile 26 yıldır gazetede hukuk muha-
biri olarak görev yapan ve ses getiren haberlere imza atan Ali Dağlar’ın çıkışı veril-
di. Yalçın Doğan T24 internet sitesinin yazar kadrosuna katıldı. Hürriyet’te Ömür 
Bali dijital ürün grup müdürü olarak bu fonksiyonun yöneticiliğine atandı. Dijital 
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medya grup koordinatörü Bülent Mumay ise bu görevinden ayrıldı. Sosyal medya 
trend ve trafik müdürü Şermin Terzi, dijital yan yayınlar içerik müdürü olarak ata-
nırken, Terzi’den boşalan koltuğa Can Tüzüner atandı. Hürriyet Daily News yayın 
koordinatörü Emre Kızılkaya dijital haber koordinatörü olarak atanırken, dikey 
portallar grup koordinatörü Nuray Kentli, tüm dijital içerik markaların geliştirme 
sorumluluğunu üstlendi. Hürriyet gazetesi İK ve Kampüs yayın yönetmeni Serdar 
Devrim ile gazetenin yolları ayrıldı. Türk yayıncılığının önde gelen isimlerinden 
olan eski Radikal gazetesi yazarı Hakkı Devrim’in de oğlu olan Serdar Devrim 
editör olarak başladığı Hürriyet’te yayın yönetmenliği görevine kadar yükselmişti. 
Hürriyet digital yayın koordinatörü Eyüp Can, Hürriyet çalışanlarının yanı sıra 
Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Hürriyet genel yayın yönetmeni 
Sedat Ergin’in de katıldığı bir toplantıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Önce 
Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi yardımcısı ve yazarı Şükrü Küçükşahin’in 
Hürriyet’teki işine son verildi. Yedi yıldır Hürriyet’te Ankara temsilci yardımcılığı 
ve yazarlık görevini birlikte yürütüyordu. Hemen ardından radikal.com.tr genel 
yayın yönetmeni Ezgi Başaran görevinden ayrıldığı açıklandı. En son olarak ise 
Hürriyet Web’in Ankara temsilcisi Zeynep Gürcanlı’nın işine son verildi. Başarılı 
gazeteci Ezgi Başaran, “dinlenmek istediğini” belirterek görevi Radikal’in internet 
sitesinin kültür sanat şefi Cem Erciyes’e bıraktı.

Gazete yazarı Ahmet Hakan’a fiilî saldırı yapıldı, saldırıda Ahmet Hakan yara-
landı. Bu saldırı yurt içinden ve yurt dışında oldukça tepki topladı. Yine Hürriyet’in 
protesto edildiği gösterilerden bir grubun gazete binasına saldırması da gündem 
olan gelişmelerdendi.

Milat - Yeni Söz

Milat gazetesi ile Gerçek Hayat dergisinin içinde bulunduğu medya grubu yeni 
bir günlük gazete ile okur karşısına çıktı. “Söyleyecek çok sözümüz var” sloganıy-
la yayın hayatına giren Yeni Söz gazetesi, “gündemin peşine takılan değil, kendi 
gündemini oluşturan gazete olmayı” hedefliyor. “Her şeyi bilen değil, kendi ko-
nusunda uzman” isimlerle yola çıkan Yeni Söz gazetesinde Prof. Mazhar Bağlı, 
cumhurbaşkanı danışmanı Cemil Ertem, PKK ile devlet arasında görüşmeleri sağ-
layan ve kamuoyunun “Balıkçı” olarak tanıdığı İlhami Işık, Vahdettin İnce, siber 
istihbarat ve istihbarat teknolojileri uzmanı Columbia Üniversitesi eski öğretim 
üyesi Dr. Hüseyin Kemal Bayazıt, Ermenice bilen az sayıdaki akademisyenlerden 
ve Türkiye’nin en önemli Ermeni uzmanlarından Kafkassam başkanı Dr. Hasan 
Oktay, yazar Sadık Yalsızuçanlar, farklı ekonomi tezleri ile ünlü akademisyen ve 
ANKA Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Dr. Mehmet Sağlam, illuminati uz-
manlarından Kemal Özer, Zihni Çakır, Ahmet Gemici, Prof. Vahap Coşkun, Prof. 
Rüstem Erkan, Ali Adakoğlu, Aslan Balcı gibi kendi alanlarının uzmanı olan isim-
ler yazmaya başladı. Hedefinin “haber ve yazıları ile Türkiye’nin ufuk dünyasına 
bir katkı sağlamak olduğu” belirtiliyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni ise Erdal 
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Şimşek oldu. Bu arada yılın sonlarına doğru Gerçek Hayat dergisi, Yeni Şafak’ın 
da bulunduğu yayın grubu tarafından yayımlanmaya başladı.

Milliyet - Vatan

Milliyet’te de işten çıkarmalar hareketliliğin genel ağırlığını oluşturdu. Deneyimli 
ekonomi yazarı Meral Tamer, köşe yazarları Mehveş Evin, Aslı Aydıntaşbaş ve 
Kadri Gürsel işine son verilen yazarlar oldu. Ankara bürosundan Kemal Göktaş, 
Evin Demirtaş ve Sertaç Koç’un, 4 yıl politika editörlüğü yapan Semra Pelek, 13 yıl-
lık adliye muhabiri Esra Aluş ile deneyimli diplomasi muhabiri Burcu Karakaş’ın 
işine son verdi. Kadri Gürsel, diken.com.tr’de yazmaya başladı. Washington tem-
silcisi Pınar Ersoy’la da yollarını ayırdı. Milliyet gazetesi hafta sonu ekler yayın 
yönetmeni Aslı Çakır’ın görevine son verildi. Aslı Çakır’ın ayrılığı sonrasında 
Milliyet eklerin yönetimi de Filiz Aygündüz’e bağlandı. TGS (Türkiye Gazeteciler 
Sendikası) Milliyet gazetesinde 2 gündür yaşanan işten çıkartmalarla ilgili bir basın 
açıklaması yayınladı. Milliyet gazetesi işten çıkarmaların nedeni olarak “tasarruf 
zorluluğu” ve “maliyete gelen zamları” gösterdi. Ocak 2015’te Milliyet Cadde’nin 
genel yayın yönetmenliğinden ayrılan Şirin Sever Posta gazetesi ile anlaştı. Cadde 
ekinin genel yayın yönetmenliği görevini 9 aydır yürüten Ali Eyüboğlu kendi iste-
ğiyle görevinden ayrıldı. Bu göreve kültür sanat servisi yöneticisi, Milliyet Sanat, 
Milliyet Kitap, Sedir ve Biz dergilerinin yönetmeni Filiz Aygündüz getirildi. 
Milliyet gazetesi Ankara bürosunun deneyimli ismi Tolga Şardan Ankara temsilci 
yardımcılığı görevine getirildi. 26 yıldır Milliyet gazetesinde ses getiren haberlere 
imza atan Şardan bundan böyle Milliyet Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan ile bir-
likte Ankara büroyu yönetecek. Diğer yandan ismi Milliyet ile özdeşleşen Hasan 
Pulur 29 Kasım günü hayata veda etti.

Özgür Düşünce

Koza medya grubuna mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından hız-
la toparlanan grup önce Özgür Bugün ve Özgür Millet gibi iki gazeteyi denedi. 
Sonrasında bunların birleşimi olan Özgür Düşünce’yi yayınladı. Daha önce Bugün 
gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yapan Mehmet Yılmaz yönetimindeki gazete ya-
yın hayatına başladı. Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Erhan Başyurt, Ergun Babahan, 
Yavuz Baydar, Orhan Kemal Cengiz ve Tarık Toros gibi Bugün gazetesinin eski 
yazarları var.

Sabah

Sabah gazetesinde son yıllardaki hızlı dönüşüm sonrası taşların yerine oturdu-
ğunu, bir dil üretimi anlamında mesafe kat edildiği söylenebilir. Gazete ile ilgili 
çok sayıda gelişme oldu. Ancak bize göre yıl içerisindeki en önemli gelişme Salih 
Memecan’ın ayrılmasıdır. 26 yıldır bir yandan Sabah gazetesinin ön sayfasında 
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yayımlanan Bizimcity karikatürlerini çizerken bir yandan da yine aynı gazete-
nin arka sayfasında günlük olarak yayımlanan Sizinkiler bant karikatürlerini çi-
zen Salih Memecan’la yolları ayırma kararı aldı. Sabah gazetesi uzun yıllar sonra 
ilk kez yeni yıla gelenekselleşen yeni yıl karikatürü olmadan girdi. Sabah gaze-
tesi Ankara haber müdürü olarak görev yapan Yahya Bostan, politika ve siyaset 
haberlerinden sorumlu yazı işleri müdürü olarak atandı. 2008 yılından bu yana 
Sabah gazetesinde görev yapan Bostan daha önceleri başbakanlık muhabirliği, 
aktüel.com.tr yazarlığı görevlerinde bulunmuştu. O atama bugün gerçekleşti ve 
Ankara’da siyasi haberlere imza atan Sabah gazetesi Ankara muhabiri Mehmet 
Ali Berber, Ankara haber müdürü oldu. Berber daha sonra bir bakanlıkta basın 
müşavirliği görevine başladı. Sabah gazetesi medyanın deneyimli isimlerinden 
Nebahat Koç ile anlaştı. Koç, Sabah gazetesinin ekler servisinde editör olarak işe 
başladı. Şaşırtıcı gelişme ise gazetenin popüler yazarı Sevilay Yükselir’in gazete ile 
ilişiğinin 7 Haziran seçimlerinden bir gün sonra kesilmesi oldu. Bu ani gelişme-
nin belli siyasi gelişmeler ve Yükselir’in bunlarla ilgi yazılarıyla (HDP’ye açıktan 
oy vereceğini yazmasıyla) bağlantılı olduğu iddia edildi. Türkiye’nin uluslararası 
platformdaki en genç gazetecilerinden biri olarak kariyerini sürdüren Oğuzhan 
Toracı, Sabah gazetesi Günaydın ekine özel röportajlar yapmaya başladı. Türkiye 
gazetesindeki köşesine Perşembe günü veda eden Melih Altınok ve Yeni Şafak’tan 
geçtiğimiz hafta ayrılan Hilal Kaplan Sabah gazetesinin yazarları arasına katıldı. 
Sabah yazarı Tulu Gümüştekin yıl içinde hayatını kaybetti.

Star

Star gazetesi de yıl içinde hareketliydi. Star gazetesinin yazar kadrosuna gazeteci 
Yakup Köse’yi dahil oldu. Yeni Akit gazetesi ile yollarını ayıran Ersoy Dede, haftada 
üç gün Star gazetesinde haftalık siyasi yazılarını kaleme almaya başladı. 12 Eylül 
1980 darbesi sonrasında yurt dışına çıkıp, 35 yıl yurtdışında yaşayan Selahaddin 
Eş Çakırgil, Türkiye’ye döndükten sonra Star yazarları arasına katıldı. Yeni 
Şafak’ta yazan Cem Küçük de yeni Star yazarları arasında yerini aldı. Zaman’dan 
ayrılan Hüseyin Gülerce de Star’da yazmaya başladı. Star gazetesinin logosu de-
ğişti. Star, yeniden kırmızı logoya döndü. 2014 Kasım ayında Ethem Sancak’ın 
sahibi olduğu TürkMedya’da şok bir medya operasyonu gerçekleşmiş, Star med-
ya grubunun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star gazetesi genel yayın yönetmeni 
Yusuf Ziya Cömert ve Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Ocaktan’ın 
görevlerine son verilmişti. Yusuf Ziya Cömert’ten boşalan koltuğa ise yayın ko-
ordinatörlüğü görevini yürüten Nuh Albayrak atanmıştı. Star gazetesi yönetimi 
yayın koordinatörlüğü görevini yürütecek ismi İhlas grubundan transfer etti. Star 
gazetesinin yeni yayın koordinatörü Yücel Koç oldu. Uzun süre Ankara’da diplo-
masi muhabirliği ile Brüksel ve Paris’te gazete ve televizyonların Avrupa temsilci-
liğini yapan Star gazetesi köşe yazarı Saadet Oruç, daha önce gazeteden ayrıldığını 
ve Anadolu Ajansı ile anlaştığını duyurmuştu. Gazetenin yazı işleri kadrosunda 
politika editörü olarak çalışan Muharrem Coşkun’un ayrılığıyla boşalan göreve iki 
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isim birden getirildi. Deneyimli gazeteci Şener Kılıç ile Fatih Tekcan yazı işleri 
kadrosuna politika editörü olarak transfer oldu. Star gazetesi, Filiz Güler’in yazı 
işleri müdürü olmasıyla boşalan haber müdürlüğü koltuğunu tecrübeli bir ismi 
transfer ederek doldurdu. TGRT ve Star televizyonlarında uzun yıllar haber mer-
kezi yöneticiliği yapan Ercan Seki, Star gazetesinin yeni haber müdürü oldu. Diğer 
yandan Star’ın parlamento ve politika muhabiri Hamza Erdoğan ile ekonomi ve 
savunma muhabiri Kıymet Sezer’in işlerine son verildi.

Sözcü - Korkusuz - Amk

Sözcü gazetesinin yayın organı Korkusuz yazar kadrosuna deneyimli gazeteci Can 
Ataklı’yı da dahil etti. AKUT’un kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Nasuh 
Mahruki Sözcü gazetesinde yazarlığa başladı. Gazeteci-yazar Ümit Zileli, Sözcü 
grubu bünyesinde çıkarılan Korkusuz gazetesinde yazmaya başladı. Uzun yıllar 
Aydınlık gazetesinde çalışan deneyimli yargı muhabiri Can Özçelik ve Hürriyet 
gazetesi internet sitesi Ankara temsilcisi Zeynep Gürcanlı Sözcü ile anlaştı. 
Gürcanlı, Sözcü gazetesi internet haberleri Ankara temsilcisi oldu. Sözcü gazetesi-
nin spor eki olan Açık Mert Korkusuz (AMK) sporda köşe yazarlığı yapan Mehmet 
Şehirli’nin gazeteyle yolları ayrıldı. 4 ay AMK’da genel yayın yönetmenliği, Sözcü 
sporda spor müdürlüğü görevlerini yürüten deneyimli gazeteci Cem Şengül, yayın 
koordinatörü Hasan Tankaya, yazı işleri müdürü Gürel Yurttaş, görsel yönetmen 
Şeref Bölükbaşı’nın görevlerine son verildi. AMK’nın başına geçici olarak editör 
Mustafa Kanarya getirtildi. Bir süre Sözcü gazetesinin mizah eki olarak Cumartesi 
günleri gazetenin yanında verilen Gırgır yeniden bağımsız bir dergi olarak yayın 
hayatına devam etme kararı aldı.

Taraf

Taraf gazetesi son iki yıldır neredeyse hiçbir özel ve önemli habere imza atmadı. 
Tirajdaki direnmesi ise sürdü (2016 başında bu kısmın hazırlık aşamasında 55 
binlik tirajı birden 9 binlere düşmüştü, yine ani bir şekilde sonraki hafta 75 bini 
geçmiş göründü). Gazetenin tutuklu muhabir yazarı Mehmet Baransu’nun cezae-
vinden yazdığı ve bir savunma ortaya koyduğu yazılar dışında, Ankara temsilcisi 
Hüseyin Özay’ın kulis haberleri biraz merak uyandırdı. Taraf gazetesi önemli ya-
zarlarında Amberin Zaman gazeteden ayrıldı. Zaman, twitter hesabından diken.
com.tr’de yazmaya başlayacağını duyurdu. Taraf gazetesi yazarı Hayko Bağdat 
köşe yazılarına ara verdiğini duyurdu. Çalışanların ücretlerinin ödenmemesi 
gelişmesin karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taraf gazetesi yönetimine 
seslendi. Ücret alacakları ödenmediği için eylem yapan Taraf gazetesi çalışanla-
rından 5’inin işine son verildi. İşten atmaya gerekçe olarak ise “İşyerinde verilen 
görevleri yerine getirmemek ve grev yapmak” gösterildi.
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Türkiye

Gazetenin durağanlığını zaman zaman Yıldıray Oğur köşe yazılarıyla bozdu. Ama 
genel olarak Türkiye gazetesi klâsik çizgisini bozmadı. 30 yıldır Türkiye gazetesin-
de köşe yazarlığı yapan isim Metiner Sezer gazeteden ayrıldı. Gazete diğer gaze-
telere kaptırdığı çalışanları ile de dikkati çekti. Star, Bugün gibi gazetelere giden 
isimler orada editörlük ve yöneticilik görevleri aldılar.

Vahdet

2014 sonunda yayınına başlayan Vahdet gazetesi el değiştirdi. Yener Dönmez yö-
netiminde Vahdet gazetesinin yazarları arasında Cübbeli Ahmet Hoca, Mehmet 
Şevket Eygi, D. Mehmet Doğan, Mustafa Özcan, Lütfü Şehsuvaroğlu gibi İslâmi 
ve milliyetçi camianın önde gelen isimleri ile Ak Parti genel başkan yardımcısı 
Selçuk Özdağ Vahdet gazetesinin yazarları arasında yer alıyor. Vahdet’in basın 
ilan hakkının Avrasya Energy, Analiz Medya, Turkuaz Grup, Has Organizasyon ve 
Vatoz Grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çakmak’a devredildiği 
yazıldı. Gazetenin marka hakkının ise spor hukuku alanında adından sıkça söz 
ettiren ünlü avukat Hüseyin Alpay Köse’ye satıldığı konuşuldu.

Yeni Akit

Akit gazetesi her zamanki çizgisini sürdürdü. Gazete için en büyük kayıp genel yayın 
yönetmeni Hasan Karakaya’nın vefatı oldu. 30 Aralık 2015 günü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisini takip için bu ülkeye giden 
Karakaya geçirdiği kalp krizi sonucunda 58 yaşında vefat etti. Yeni Akit gazetesi 
ekonomi editörü aynı zamanda sektörel ekler (otomotiv) sorumlu editörü Cevat 
Kışlalı bu görevinden ayrılarak Anadolu Ajansı’na geçti. Kışlalı Anadolu Ajansı 
ekonomi - finans servisinde başmuhabir olarak görev yapacak. Kışlalı, daha önce 
de Yeni Şafak gazetesinde görev yapmıştı. Yıllardır köşe yazarlığı yapan Ersoy 
Dede ise Akit’ten ayrılarak Star gazetesinde köşe yazmaya başladı.

Yeni Şafak

Yeni Şafak da etkili habercilik noktasında çaba gösteren gazeteler arasında yer 
aldı. Gazete yeni yazar takviyeleri ile kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. TV prog-
ramcısı Serdar Tuncer ve gazeteci Faruk Aksoy Yeni Şafak gazetesinde yazmaya 
başladı. Star gazetesinin Ankara bürosunda kurulduğu günden beri görev yapan 
deneyimli muhabir Kıymet Sezer Yeni Şafak’a transfer oldu. Yeni Şafak köşe yazı-
ları da yazan Prof. Dr. Ergün Yıldırım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine 
dekan olarak atandı. Gazetenin köşe yazarlarından Atilla Yayla, yaklaşık iki yıl 
sonra okurlarına veda eden bir yazı kaleme aldı. Yayla, Yeni Yüzyıl’da yazmaya 
başladı.
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Yeni Yüzyıl

2015 yılının sürprizlerinden birisi de Yeni Yüzyıl gazetesinin yeniden yayın ha-
yatına başlaması oldu. Türk basını için muhteva ve tasarım için önemli bir seviye 
demekti Yeni Yüzyıl. Gazete yayın hayatına 1999 yılında son vermişti. Yeni Yüzyıl 
gazetesinin 2003 yılından bu yana Okay Gönensin’de bulunan yayın hakları Haliç 
Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı avukat Mansur Topçuoğlu tarafından satın 
alındı. Yeni Yüzyıl gazetesi 5 Kasım’da yayınına tekrar başladı. Gazetenin genel 
yayın yönetmenliği görevine ise Aşkın Baysal getirildi. Ancak Baysal birkaç haf-
ta sonra görevden alındı. Baysal’dan boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna 
gazetenin kurucusu ve Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı avukat Mansur 
Topçuoğlu’nun oturacağı iddia edilmesine rağmen genel yayın yönetmeni unvanı 
boş bırakıldı. Murat Bereket’in haber müdürlüğü ve istihbarat şefliği ile yayına 
başlayan gazetede bir süre öncesine kadar Taraf’ta yazan Mücahit Bilici, Haber7 
yazarı Esra Elönü ve yakın bir tarihte Yeni Şafak’tan ayrılan Atilla Yayla isim-
leri öncelikle duyuruldu. Editör olarak Namık Özbek ve Halis Güler ile anlaşan 
gazete, üniversite bünyesinde foto muhabiri olarak çalışan Gökhan Güçkaya’nın 
yanına Eser Erenler ve Halit Kayacan’ı ekledi. Hakemliği bırakan Deniz Çoban, 
Yeni Yüzyıl gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Yazar olarak Erol Mütercimler, 
Levent Korkut, Mücahit Bilici, Ufuk Uras, Aziz Üstel, Kaan Ark, Tayyar Işıksaçan, 
İlyas Tüfekçi, Yılmaz Vural, Osman Tamburacı, Oğuz Tongsir, Sanlı Sarıalioğlu 
gibi isimler dikkati çekiyor. Gazetenin televizyon sayfasını ise ünlü yönetmen 
Sinan Çetin yönetiyor. Alin Taşçıyan sinema, Işıl Cinmen yaşam, Dr. Adnan 
Çoban sağlık, Elif Bereketli ve Sayım Çınar kitap, Rükzan Sağır moda, Kaan Kural 
dijital oyunlar ve sporcu portreleri, Elif Ekinci müzik, Melis Çalapkulu yemek ya-
zılarıyla yer alacak. Yeni Yüzyıl gazetesi internet sitesinin yazı işleri müdürlüğü 
görevine ekonomi basınının tanınmış ismi getirildi. Hakan Göksel görevine özgün 
bir başlangıç yaptı. İnternet sitesinin adı Türkçe karakterlerle yazılabiliyor. Yeni 
Yüzyıl gazetesi yayın danışmanlığı görevine ise Sabah, Vatan ve Milliyet gazete-
lerinde yöneticilik görevlerinde bulunan deneyimli gazeteci Atilla Güner getirildi. 
Yeni Yüzyıl P’de ise Mahir Ünsal Eriş güncel konulara farklı yaklaşımlar getirmeyi 
deniyor. Vedat Başaran yemek kültürünü, Özgür Emir dünya kitap trendlerini, 
Didem Şarman ise alışagelmiş burç kalıplarını kırarak sadece aşkı yazacak.

Yurt

Kaynayan kazan olmaya devam etti Yurt gazetesi. Yurt gazetesi genel yayın yö-
netmeni Merdan Yanardağ’ın veda yazısıyla istifa etmesinin ardından gazetede 
âdeta deprem oldu. Yanardağ’ın ayrılık haberinin ardından, Yurt’un yönetim ve 
yazar kadrosundaki çok sayıda isim gazeteden ayrıldı. Yurt gazetesi Ankara tem-
silcisi Nahit Duru, yayın koordinatörü Tekin Cebeci, yazı işleri müdürleri Gürsel 
Doğan, Cengiz Erdinç, Derya İzbul ile web yönetmeni Atakan Sönmez, spor müdü-
rü Alev Doğan, Ortadoğu muhabiri ve yazarı Ömer Ödemiş ile editörlerin tamamı 
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görevinden istifa etti. Ayrıca gazetenin yazar kadrosunda bulunan Ayşenur Aslan, 
Hüsnü Mahalli, Haluk Şahin, Haluk Yurtsever, Tuğrul Keskin, Hakan Gülseven, 
Ali Rıza Özkan, Doğan Yurdakul ve Fatih Yaşlı da Yurt gazetesinden ayrıldı. Bu ge-
lişmelerin ardından genel yayın yönetmenliğine Veysi Şahin, yazı işleri koordina-
törlüğüne Cengiz Erdinç, yazı işleri müdürlüğüne Sibel Köklü ile Emrah Sekendiz 
ve yazı işleri editörlüğüne Sevinç Akyazılı getirildi. Dilhun Gençdal istihbarat şefi, 
Serap Belovacıklı politika editörü, Süleyman Karan ise yazı işleri koordinatörü 
olarak göreve başladılar.

Zaman - Today’s Zaman

2015 yılı Zaman ve yayın grubu için hem zor, hem de hareketli geçti. İlk defa bir ik-
tidarla çatışmayı göze alan çevre, bu mücadelede oldukça kan kaybetti. Gazetenin 
devlet - iktidarla çatışmasının sonucunda hem tiraj, hem güç, hem de itibar kay-
bettiği söylenebilir. Gazete gücünü yine belli ittifaklar üzerinden yürütmeye ça-
lışırken de zorluklar yaşadı. Zira birkaç yıl öncesine kadar gazetenin güvenlikçi 
dili, gazetenin ve çevresinin yalnızlaşmasının temel nedenlerinden. Uzun zaman-
dır gazetenin genel yayın yönetmeliğini yürüten Ekrem Dumanlı 5 Ekim’de istifa 
ettiğini açıkladı. 22 Aralık 2014’te Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya or-
ganlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında, gözaltına alınan Ekrem 
Dumanlı yaklaşık 80 saat sonra ifade verebilmiş, ardından savcılık tarafından 
serbest bırakılmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Samanyolu medya grubu 
başkanı Hidayet Karaca ise tutuklanmıştı. Dumanlı’nın yerine Cihan Haber Ajansı 
genel müdürü Abdülhamit Bilici getirildi. Gazetenin yazar kayıplarının ardından 
2015 yılı içinde yeni takviyeler yapıldı. Yazar Emine Eroğlu, tarihçi - yazar Reha 
Çamuroğlu ve emekli diplomat Faruk Loğoğlu köşe yazmaya başladı. Abdullah 
Gül’ün başbakanlığı döneminde Ak Parti hükümetinin dışişleri bakanlığını ya-
pan Yaşar Yakış da Zaman’a yazar oldu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve sonra salıverilen Today’s Zaman genel 
yayın yönetmeni Bülent Keneş de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Keneş’in 
Today’s Zaman genel yayın yönetmenliğinden ayrılmasından sonra gazetenin 
yeni genel yayın yönetmeni Sevgi Akarçeşme oldu. Akarçeşme Zaman gazetesinde 
köşe yazarlığı yapıyordu. Daha önce ise Today’s Zaman yazarıydı.
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2015 YILI DERGİLERİNE GENEL BAKIŞ
Ulvi Kubilay Dündar & Yağız Gönüler & Ümit Güçlü

Muhammet Safa Karataş & Selçuk Küpçük

“İlk sayısını Mart 1990’da çıkardığımız Dergâh dergisinin yazı işleri gö-
revinden ayrılıyorum. Tanıyanlar bilir, uzun vedaları sevmiyorum. Bu 
görevi artık Ali Ayçil yürütecek. Ali Ayçil ismini Asım Elverdi’ye ben 
teklif ettim. Dergâh’la ilgili tüm sorumluluk bundan böyle ona aittir. 
Ürünlerinizi ve mektuplarınızı Ali Ayçil’e gönderin. Bu yirmi beş yıl na-
sıl geçti? Rüzgâr gibi. Geçen zaman içinde kimin kalbini kırdım, kimi 
üzdüysem hakkını helal etsin. Ben eğer varsa hakkım, helal ediyorum. 
Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun.” (MUSTAFA KUTLU, 17 Kasım 
2015; Dergâh, sayı 310, Aralık 2015,)

Bu, hüzünlü bir veda mı bilemiyorum; ama ben Dergâh’ta bu kısacık “veda”yı oku-
duğumda hüzünlendim. Neden, bilmiyorum. Geçtiğimiz yıl içinde Dergâh’taki, 
daha doğrusu dergiler âlemindeki en büyük haber bu oldu, sanırım.

Tanzimat ile başlayan gazete ve dergi faaliyetleri siyasi ve sosyal hayatın dönü-
şümünde / gelişiminde önemli rol oynamıştır. Selanik merkezli “Millî Edebiyat-
çıların” açtığı yolla Cumhuriyet dönemine erişilmiştir. İlk dönem Cumhuriyet’te 
ideolojik olarak dergiler daha ziyade seküler ve Batı endeksli hareket etmiş, bu 
süreç 1950’lilere kadar devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde Hareket (1939-
1953), Büyük Doğu (1943-1978) ile başlayan dava dergiciliği kırılarak Edebiyat 
(1969-1984) ve Mavera Dergisi (1976-1990) ile dava ve edebiyat hâlini almıştır. 
Bu dergilerin bir devamı olarak Dergâh, Yedi İklim, Hece dergilerinin bazı has-
sasiyetleri muhafaza etmekle birlikte artık edebiyatı merkez aldığı görülmektedir. 
Solda izlek Varlık ile başlayarak gelişen süreçte bugün pek çok varyanta sahip par-
çalı bir görünüm arz etmektedir. Solda edebiyat Varlık, Yasak Meyve, Duvar gibi 
edebi ürün dergilerinin yanında daha ziyade mizahi kanaldan devam ediyor görü-
nüyor. Yine günümüzde dergilerin işledikleri edebi verimler bakımından da müs-
takil bir türü ele alarak bir türde ihtisaslaştığı görülüyor (Postöykü, Japonya Şiir).

Dergicilik serüveni tüm meşakkatine rağmen Türk edebiyatının kurucu unsu-
ru olmaya devam ediyor. Türk Edebiyatı, Dergâh, Yedi İklim, Hece, Varlık gibi 
kült dergilerle birlikte sekizinci yılını tamamlayan Fayrap ve Aşkar dergisi, yayın 
hayatına 2011 yılında başlayan Mahalle Mektebi (Eylül) ve İtibar (Ekim) dergileri 
ile 2012 yılında ilk sayısını yayımlayan Karabatak dergisi de 2015 yılında çıkmaya 
devam ediyor. 2000’li yıllarda dergiciliğimiz açısından sevindirici bir gelişme ola-
rak kaydedilmesi gereken bir husus bu dergilerin edebiyat dergiciliği bağlamında 
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uzun ömürlü olmaları ve literatürde yer edinmeleridir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde 
yazın hayatında bulunan Melamet ve Japonya Şiir gibi dergiler de büyük beklenti 
uyandıran dergiler oldular. Yine ilginç çıkışlarıyla Cins ve İzdiham dergilerini de 
anıyoruz.

Geleneğimizden tevarüs eden dergicilik günümüzde de zenginliğini korurken 
dergilerin de ihtisaslaşması dikkat çeken ayrı bir özellik/zenginlik. Bu noktada 
editörlerin ürün seçme noktasında daha seçici ve dikkatli olmaları gerekiyor. Zira 
gelenekteki dergilerimiz bu konuda daha seçiciydi ve belirleyiciydi. Günümüz 
imkânlarının zenginleşmesi nedeniyle dergi çıkartmanın kolaylaşması piyasada 
bilirkişi! sayısının artmasına neden oluyor. Hâl böyle olunca herkes editör, herkes 
yazar! Dergilerin ayırt edici özelliği kalmıyor; zayıflıyor, kırılıyor.

Edebiyat tarih boyunca güzellikleri kadar kavgalarıyla da meşhur bir uğraştır. 
Bu yıl da camianın kavgası eksik olmadı. Keşke entelektüel boyutta tartışmalar 
sürdürülebilseydi demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Şu da belirtilmeli 
ki 2015 yılı çete faaliyetleri kadar karşısında duranların da görüldüğü bir yıl oldu. 
Köşe kapmaca, adam tutmaca, kuyu kazmaca oyunlarına çelme takılan bu yılın 
edebiyatımız için geleceğe dair umutlar besleyebileceğimiz veriler sağlayan bir yıl 
olduğu söylenebilir.

Aşkar

Lakaplarını sonuna kadar hak eden yiğitlerin diyarından koşup gelen Aşkar bu yıl 
da dört sayı çıkarıyor. Üç ayda bir yayımlanan dergi İ. Özel’in “Eve dön! Şarkıya 
dön! Kalbine dön!” mısrasını motto olarak kullanıyor.

Şiirler ile açılan derginin ağırlık noktası da şiir. Edebiyat vasatının üstünde 
bazı şiirler yer alsa da genel olarak dergide günümüz şiirini buluyoruz. Öyküler 
için de aynı şeyi söylemek mümkün. Dergide “Mesuliyet Meselesi” başlığını taşı-
yan ve meselesi olan yazıların yer aldığı bir bölüm ile poetik tartışmaların yapıldığı 
“Taarruzname” başlıklı bölümler dolu dolu işlenmiş ve oldukça dikkat çekici. Ayrı-
ca “Değini” başlığı altında naif yazılar bulmak mümkün.

Derginin deneme yerine değini kelimesini kullanması da özgünlük hanesine 
artı puan olarak yazılacak cinsten.

Aşkar dergisi gerek tasarımı, gerek içeriği bakımından Anadolu’nun büyük bir 
değeri olarak edebiyat dünyasında haklı bir yer edinmiştir. Düşünce, sinema, ti-
yatro vs. gibi diğer düşün ve sanat faaliyetleri ile arasını daha sıkı tutması dergide 
bu tür verimleri işlemesi belki daha faydalı olacaktır.

2015 yılında dergide; Adem Tekden, Aykut Ertuğrul, Aysun İlhan, Aziz Mah-
mut Öncel, Betül Aydın, Cemal Şakar, Dursun Göksu, Esma Koç, Hikmet Çamcı, 
Hüseyin Karacalar, İdris Ekinci, İrfan Dağ, İsmail Isparta, Metin Çalı, Mihriban 
İnan Karatepe, Muhammed Faruk Özcan, Muhammed Sarı, Musa Günerigök, 
Musab Kırca, Mustafa Çiftçi, Mustafa Melih Erdoğan, Mustafa Uçurum, Nermin 
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Tenekeci, Osman Cihangir, Osman Özbahçe, Özgür Ballı, Salim Nacar, Süleyman 
Unutmaz, Şafak Tarhan, Yağız Gönüler, Yakup Cihat Karahan, Yunus Emre Altun-
taş gibi isimlerin yazı ve şiirlerine yer verilmiştir.

BeyazBulut

BeyazBulut, 2013 yılından itibaren yayımlanan ve iki ayda bir okuyucuya ulaşan 
bir çocuk edebiyatı dergisi. Piyasadaki diğer çocuk dergilerinin aksine, yoğun bir 
çocuk edebiyatı içeriğine sahip olan dergi, öykülerden masallara, şiirlerden dene-
melere çocuk edebiyatı düzleminde nitelikli metinlere sayfalarında yer veriyor. Bu 
metinler dışında dergide sabit köşeler ve çizgi romanlar da yer alıyor.

İlk bakışta kapak kompozisyonu ile dikkat çeken BeyazBulut dergisi, bünye-
sindeki farklı ressamlar tarafından çizilmiş, ön ve arka kapağın birlikte panoramik 
bir görüntü oluşturduğu, arka kapakta ise her sayıda Türk edebiyatının önemli 
isimlerinden şiirlerin yer aldığı bir sunumla okuyucuya ulaşıyor.

2015 yılı BeyazBulut’un 8. sayısı ile başlıyor ve yıl boyunca dergi tam 6 sayı 
yayımlanmış. Dergide 2015 yılında 29 masal, 21 öykü, 19 şiir ve 5 denemeye yer 
verilmiş.

Dergide masal ve öyküleriyle; Bedrettin Karaçam, Bülent Ata, Doğukan İşler, 
Eda Dikdoğmuş Uzun, Erol Erdoğan, Fatih Turanalp, Fatma Beyza Tütüncüoğlu, 
Fatma Çağdaş Börekci, Gülçin Durman, H. Salih Zengin, Melih Tuğtağ, Meryem 
Uçar, Mustafa Ökkeş Evren, Pınar Başar Ünlüer, Sümeyra Turanalp, Ümit Elif 
Özkan ve Zekiye Çoban isimleri ön plana çıkıyor. Ayrıca derginin her sayısında 
sırasıyla Farsça, Arapça, İngilizce, Azerice, Osmanlıca ve Almanca dillerinde çeviri 
masal ve öyküler de yayımlanmış.

Şiirleriyle ise; Beyza Nur Demirci, Bülent Ata, Gökhan Akçiçek, Fatma Nur 
Yılmaz, Mustafa Ökkeş Evren, Mustafa Özçelik, Mustafa Ruhi Şirin, Rasim 
Demirtaş, Sevinç Şahin, Ümit Yaşar Özkan ve Vural Kaya isimli şairleri görüyoruz.

Denemeleriyle de Rabia Gülcan Kardaş, Fatih Turanalp ve Vural Kaya dergide 
yer alıyor.

Dergi, her sayısında kadrosundaki ressamların çizdiği özgün resim ve illüstras-
yonlarla okuyucuya ulaşıyor. Derginin çizerleri olarak Aynur Erol Özbay, Derya 
Işık Özbay, Dilek Gülcemal Değirmenci, Elif Nur Can, Fatma Betül Yıldız, Ferda 
Aydın, Fersude İklim, M. Ahmet Demir, Mahmut Arlı, Muhammed Ali Üzen, 
Mustafa Şahin, Mümine Yeşilmen, Nagihan Özkar, Nur Dombaycı, Özlem Yüce 
Aka, Sevgi İçigen, Sıddıka Tasa ve Yavuz Selim Baş isimlerini görmek mümkün.

Beyaz Mikrofon söyleşilerinde her sayıda bir çocuk edebiyatçısıyla yapılmış 
söyleşiler bulunuyor. Sırasıyla A. Vahap Akbaş, Melek Çe, Fatma Çağdaş Börekci, 
Mustafa Özçelik, Yusuf Dursun ve Bestami Yazgan, Beyaz Mikrofon’a konuk olu-
yorlar.

Dergideki metinlerin yanı sıra; Rabia Gülcan Kardaş’ın yazdığı denemelerin 
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yer aldığı Cicika, Nesibe Şahin’in kaleme aldığı ve Simo isimli bir kuşun macera-
larının bulunduğu Simo’nun Kuş Günlüğü, Melih Tuğtağ’ın hayvanların dilinden 
eğlenceli cümlelere yer verdiği Hayvanlık Hâli köşesi ve Beyza Nur Demirci’nin 
dil oyunlarıyla örülü Çıtır Pıtır bölümleri dikkat çekiyor. Ayrıca Merakettin Amca, 
her sayıda çocuklardan gelen sorulara kendi üslubuyla cevap verirken Kitapçının 
Kedisi Hurşit, Morkabak Kitabevi’nde çocuk kitaplarını kedi gözüyle ve kitabevin-
deki maceralarıyla birlikte anlatıyor. Dedektif Halis Muhlis ile Adım Adım Hikâye 
bölümünde ise her sayıda bir BeyazBulut yazarı, okurların farklı yollardan geçe-
rek şekillendirdiği, bir hikâyenin birden çok varyantını dergi sayfalarına taşıyor. 
Bulut Postası’nda çocuk okurlardan gelen ürünlere yer verilirken Beyaz Sözlük 
bölümünden de kelimelerin çocuksu anlamlarına ulaşılıyor. Bunların dışında 
Salyangozlar, Dünyayı Kurtaran Çocuk, Bizim Sınıf ve Ah Şu Dedem! isimli çizgi 
romanlara da dergi sayfalarından ulaşılıyor.

BeyazBulut dergisi, yoğun içeriğiyle çocuk edebiyatının her rengini okuyucula-
rına sunarken mottosunda da belirttiği üzere “her yaştan çocuklara edebiyat der-
gisi” olarak 7’den 70’e herkesin kendinden bir şey bulacağı geniş bir pencereden 
edebiyat dünyasına bakıyor.

Değirmen

Evvelki yıllarda arşivlik özel sayıları ile dikkat çeken Değirmen dergisi maalesef 
2015 yılı içerisinde çıkamadı. Türkiye’nin yüz yılını dikkate alarak toparlanan bu 
özel sayılarda çok önemli yazıların bir araya geldiğini söylemek gerekli. Yüzyılın 
Müziği, Yüzyılın Dergileri, Yüzyılın Sineması, Yüzyılın Kitapları gibi bütünüyle ar-
şivlik ve Türkiye’nin âdeta belleğini ortaya koyan bu toplam ile Değirmen dergisi 
hem yayıncılık tarihimiz, hem de düşünce dünyamıza sunduğu katkı açısından 
kıymetli işler kotardı. Bu yazının kaleme alındığı sırada Türkiye’nin felsefe biri-
kimi ile ilgili özel sayısını bitirmeye çalışan dergi muhtemelen 2016 yılı içerisinde 
yine arşivlik bir toplam sunacak.

Dergâh

İlk sayısını 1990 yılının Mart ayında çıkaran Dergâh dergisi 2015 yılının Şubat 
ayında 300. sayısını çıkarttı. Yirmi beş yılda Türk edebiyatının önemli kalemlerini 
doğuran, yetiştiren Türk akademisinin gelişimini sağlayan ve her kadroda eğitim-
ci yetiştiren tam bir dergâh olmuştur. Mustafa Kutlu’nun önderliğinde yıllarca de-
vam eden; Hareket çizgisinin naif dergisi Dergâh’ın başına 2015 yılında Ali Ayçil 
geçti.

Dergâh, orta sayfa sohbetlerinden, derkenarlara, sayfa düzeninden, sayfa sayı-
sına kadar şekil ve muhtevasını koruyarak çıkmaya devam ediyor.

Çok iyi şiirlerin yanında basit şiirleri, iyi öykülerin yanında kötü öyküleri de 
görebildiğimiz derginin bu hâlini dergâhlığından biliyoruz. Ancak edebiyatımı-
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zın bu muhkem kalesinin ürün seçimlerinde göstereceği hassasiyeti hepimiz için 
önemli buluyoruz.

Orta sayfa sohbetlerinde Teoman Duralı Hoca’dan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. 
Rahmi Yaran’a, çocuk edebiyatı çalışmalarıyla bildiğimiz Mustafa Ruhi Şirin’den, 
şair Şeref Birsel’e kadar geniş bir kültür yelpazesinden haberdar oluyoruz. Yine bir 
Dergâh klâsiği olan “Derkenar” köşesi için de benzer şeyler söylenebilir.

Kapak şiirlerinde (daha doğrusu genel manada şiirlerde) biraz verimsiz bir yıl 
geçirse de Dergâh, Atakan Yavuz’un 304’üncü sayıdaki “Şikeste Beste” iyi bir şi-
irdi ve Raymond Carver’i hatırlattı bana ve hemen aşağıya birkaç mısra alıyorum:

Biraz sessiz olur musunuz?

Belki bu sessizlik şehrimizi onarır

O bezgin park heykelleri

Gelir avcumuza sırlarını bırakır.

Arka kapak şiirleri Dergâh’ta bir başka ilgi noktasıdır. Yılın son sayısında 
Murat Çeşme’nin şiiri iyi bir örnek buna. İşte mısralar:

Çocuktum; kış olurdu, çocuk olurdu kışlar:

sezerdik kuytusuz çiçeklerin donacağını. 

Kış, yaslanırdı bize; ısınmak için. 

Sen bir şafak beşiğinde, bir kuşluk eşiğinde

biz uyurken, uyurken yarınların

alırdın bahçemize sabah ezanlarını omuzlarına.

(Murat Çeşme, Babacığıma Mektuplar, Dergâh 310, s. 24)

2015 yılında; Abdullah Uçman, Ahmet Faruk Çağlar, Ali Ayçil, Ali Ekecik, Ata-
kan Yavuz, Azra Sancak, Berat Demirci, Bülent Parlak, Bülent Sayak, Cengizhan 
Genç, Cihat Şit, Emine Batar, Esra Köse, Evliya Çelik, Fahri Tuna, Gökhan Ak-
çiçek, Hacer Gülşen, Hasan Yüksel, Hatice Büşra Benli, Hatice Ebrar Akbulut, 
Hüseyin Akın, Hüseyin Akkaya, Hüseyin Karaca, İbrahim Gökburun, İlker Aslan, 
İlker Güçer, İsa Uğurlu, İsmail Aykanat, Kadir Korkut, Kamil Yeşil, M. Sadi Ka-
rademir, Mehmet Erdoğan, Mehmet İhsan, Mehmet Narlı, Mehmet Tekin, Metin 
Erol, Mukadder Gemici, Mustafa Armağan, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Ökkeş 
Evren, Mustafa Ruhi Şirin, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nazım Payam, Nurettin 
Durman, Okan Yıldız, Serdar Arslan, Süleyman Unutmaz, Taner Sarıtaş, Turan 
Karataş gibi isimlerin yazı ve şiirlerine yer verilmiştir.
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Edebiyat Ortamı

Edebiyat Ortamı çok hareketliydi bu sene, Mustafa Aydoğan dergiyi bıraktı. 
Ardından biz devraldık, gençler. Sonrasında işte bir sürpriz: Arif Ay artık Edebiyat 
Ortamı’nın başında olacak. Bakalım neler olacak daha. Ben naçizane bir şeyler 
yapmaya çalıştım. Biraz işler yoğunlaşınca da bırakmak durumunda kaldım. Arif 
ağabey şüphesiz bizden daha tecrübeli ve derginin seyri farklı olacaktır.

Edebiyat Ortamı’nın belli bir kitlesi vardı. Birçok anlı şanlı dergilerden içeriği 
daha zengindi. Dosya dergiciliğine bulaşmadığından her sayı özgün sesler dikka-
ti çekiyordu. Geçtiğimiz sene ilk şiirlerini yayımlayan genç arkadaşlarımız vardı 
dergi sayfalarında. İkbal Ertuğrul Dikeç, Kaan Eminoğlu, Fatih Korkmaz gibi. Ve 
öyküde de çoğunlukla gençlere yer verdik. Salih Tokgözoğlu, Berat Seyda ve Soner 
Üçkuşoğlu gibi isimler henüz yirmili yaşlarda. Dergide görmeye alışkın olduğu-
muz Mehmet Akgül pek ses vermedi geçtiğimiz yıl. Takip ettiğim dergilerde pek 
ender rastlıyorum iyi öykülere. Mehmet Akgül’ün ise yayımladığı bütün öyküler 
başarılı. Kendi öykü evrenini incelikle kuruyor. İnşallah en yakın zamanda kitabı 
çıkar da okuyabiliriz. Ey yayıncılar duyun bu ismi ve bence kesinlikle kitabını bas-
maya ikna edin!

Derginin geçen sene yaptığı en iyi işler tabii ki şiir ve öykü yıllıklarıydı. Bunlar 
büyük emek isteyen yayınlar. “Gerçekten” de dergiler takip ediliyor, “gerçekten” 
de “seçim” yapılıyor. Kimsenin görmediği isimler yıllık sayfalarına taşınıyor. Üç 
beş dergiden isimlerle doldurmadık yıllığı. Mühür’ün yıllığımsı bir sayısına denk 
gelince yaptığımız işin nerede durduğunu daha iyi gördüm. Kötü emsal mevzusu-
nu bilirim; ama iyisi olmayınca kötüsüne bakmaya mecbur kalıyoruz.

Edebiyat Ortamı’nda dergilerde pek göremeyeceğimiz derinlikte sinema yazı-
ları yayımladık ve dünya edebiyatına kapılarımızı açtık. Riza’nın yaptığı çeviri ve 
derlemelerle dünya edebiyat dünyasında neler konuşulduğunu okurlara sunmaya 
çalıştık. Yıl biterken Kasım - Aralık sayısında Bülent Parlak, Yunus Melih Özdağ, 
Onur Bayrak, Hasan Hüseyin Çağıran’la telefon mesajları üzerinden bir soruştur-
ma yaptım. Müthiş cevaplar çıktı. Bence okumayanlar, bulsun okusun.

Dergi için en büyük emek şüphesiz Mehmet Ali Bulut’undur. Müthiş bir heye-
canla dergiyle meşgul oldu, teşekkürü borç bilirim.

Dergiden belki birkaç mısra paylaşmak gerekiyor. Çünkü yıllıkların en önemli 
vazifesi o seneki ürünleri gündeme getirmektir.

Hepsini inceledim

Gidilecek kış kalmamış 

Yazılacak şiir -Sen bana

Gökyüzünü huzurla dolduruyor gözlerimi

Gözlerim havadan ağır, kuşlardan ağır
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Birbiri içinde erimiş

Kalp atışlarından ağır

(Osman Özbahçe, Biyografik Bilgiler, Edebiyat Ortamı 44, s. 4)

“nesil değişti”

…diyenlerin ağzını kesiyor

özenle uzatılmış, satılmış eski pazarlarda

tarihin de tanıdığı -nice bıçak

(Hasan Hüseyin Çağıran, Ayak Bağları, Edebiyat Ortamı 47, s. 6)

Fayrap

Aylık olarak hazırlandığı belirtilse de yayınlanma konusunda istikrarı yaka-
lamamış bir dergi. Fayrap her ne kadar popülist bir edebiyat dergisi oldu-
ğunu söylese de Türk düşüncesi üzerine yazılarıyla dikkat çekmeye çalıştı. 
2015’in eleştirisini, dergi kendi çizgisi üzerinden şöyle yaptı: “Bu çizgi, kı-
saca ifade etmek gerekirse, edebiyat kamusunun bütününe açılan, ideo-
lojik kalıplardan önce eserin metin özelliklerini dikkate alan, öznel yoru-
ma değil, nesnel tahlile dayanan bir eleştiri çizgisidir. Basitçe örnek veri-
yorum: Ben beğenmedim, kötü olmuş yerine, bu şiirin şurası aksıyor çün-
kü şöyle bir yapı kurulmuş diye göstermeyi amaçlayan bir eleştiri çizgisi.” 
2016’nın ilk sayısı Fayrap’ın da 80. sayısı oldu. Kapağında “Modern Türk Ruhunun 
Trajedisi” başlığı olan derginin başyazısını Murat Güzel kaleme aldı. Güzel, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın çizgisi üzerinden Türk modernleşmesinin kıvrımlarını tahlil 
etti. Bu sayıda şiir sayfaları bir hayli fazlaydı.

Türk şiirine genç isimleri kazandırma isteğini sıklıkla vurgulayan derginin 
sayfalarında sıklıkla ismine rastlananlar şöyleydi: Hakan Arslanbenzer, Eren 
Safi, Murat Küçükçifci, Elyesa Koytak, Ceylan Öztürk, Muhammed Sarı, Sırrı Can 
Kara, Eray Sarıçam, Mustafa Celep, Mehmet Aycı, Merve Bayram, İbrahim Ekinci, 
Ayşenur Alper, Mustafa Burak Sezer, Fazıl Baş, Mahir Yücel, Ceyhun Öz, Meryem 
Altınöz, Adem Yazıcı, Sinan Karadeniz, Ömer Yalçınova, Şifa Çavuşoğlu, Naman 
Bakaç, Mustafa Nezihi Pesen.

Granada

2012 yılında kurulan ve yayın dünyasına ardı ardına sunduğu önemli kitaplar ile 
dikkat çeken Granada Yayınları’nın bünyesinde ilk sayısını Nisan - Mayıs 2013’te 
çıkartan Granada edebiyat dergisi açısından 2015 yılı maalesef macerasını sonlan-
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dırdığı zaman dilimine denk düşüyor. Özellikle Sezai Karakoç’un “Ağustos Böceği 
Bir Meşaledir” şiiri (Ekim - Kasım 2013, sayı 4) ve yine Mustafa Kutlu’nun “Uzun 
Hikâye”si (Şubat - Mart 2014, Sayı 6) merkezinde oluşturduğu özel dosyalar saye-
sinde yayın dünyasındaki diğer dergilerden hızla ayrışarak kendisine mahsus bir 
mevzi inşa eden dergi kuşkusuz şiirden öyküye, kuramsal metinlerden inceleme, 
eleştiri yazılarına kadar genişleyen yayın politikası ile beraber, kapağına taşıdı-
ğı isimler dikkate alındığında, edebiyat dünyasında araladığı bu koridoru sürekli 
kılmayı başardı. Derginin kapağına taşıyıp, özel dosyalar yaparak öne çıkardığı 
isimler şunlardı: Vüs’at O. Bener (Haziran - Temmuz 2013, sayı 2), Doğan Hızlan 
(Aralık 2013 - Ocak 2014, sayı 5), Orhan Veli (Nisan - Mayıs 2014, sayı 7), Cahit 
Koytak (Ekim - Kasım - Aralık 2014, sayı 10). Ayrıca derginin Haziran - Temmuz 
- Ağustos 2014 tarihli ve birleştirilerek çıkartılan 8-9. sayısında James Joyce‘un 
Dublinliler eseri üzerine yoğunlaşılarak daha evvel 4. ve 6. sayıda denenen ve bir 
eseri merkez alarak toparlanan dosya biçimine geri dönüldü.

Granada Yayınları’nın kitap basmayı durdurmasının ardından dergi yoluna 
bağımsız bir şekilde devam etmeyi sürdürdü. İlk sayıdan itibaren genel yayın yö-
netmenliğini V. Hüseyin Kaya’nın üstlendiği dergi Servet Gündoğdu, Atiye Gülfer 
Kaymak, İdris Çakmak ve Mustafa Bal’ın editöryal desteğini alarak 2015 yılında 
sonlandırdığı 11. sayısına kadar edebiyat dünyamız açısından geriye önemli bir 
külliyat bıraktı. Nisan - Haziran 2015 tarihli bu 11. sayısı Jose Saramago kapağıyla 
yayınlandı ve yazarın Körlük romanı üzerine bir araya getirilen metinlerden oluş-
tu.

2013’te yolculuğuna başlayıp 2015 yılında kapanan dergide Enis Batur, Sa-
dık Yalsızuçanlar, Burhanettin Tatar, Dursun Ali Tokel, Şaban Sağlık, V. Hüseyin 
Kaya, Servet Gündoğdu, Alphan Akgül, Ethem Baran, Hüseyin Peker, Osman Ha-
kan A., Lütfi Bergen, Yusuf Alper, Atiye Gülfer Kaymak, Cahit Koytak, Engin Se-
zer, Haydar Ergülen, İsmail Söylemez, Remzi Karabulut, Murat Taş, Ömer Erdem, 
Selçuk Küpçük, Serkan Ozan Özağaç, İbrahim Tokel, Mustafa Bal, Seyit Göktepe, 
Temel Karataş, Bekir Şakir Konyalı, Baki Asiltürk, Dinçer Ateş, Emrah Pelvanoğ-
lu, Bilal Kolbüken, Recep Şükrü Güngör, Murat Saldıray, Sıddık Akbayır, Hayal 
Hanım, İdris Çakmak, Nadir Aşçı, Alaattin Karaca, Metin Cengiz, Yavuz Güneş, 
Mehmet Mümtaz Tuzcu, Emrah Yolcu, Yılmaz Yılmaz, Eşref Yener, Kamil Çağlar 
Aksu gibi isimler yer aldılar.

Hece

Hece dergisi yıl boyunca Rasim Özdenören’in önyazılarıyla ve Hayriye Ünal’ın 
dosyaları sunduğu sunuş yazılarıyla açıldı. Romanda Şair Karakter Çalışması’nın 
dosya konusu olarak seçildiği 218. Şubat sayısında Oğuz Atay, Roberto Bolano, 
Milan Kundera, Saul Bellow, Balzac, Selçuk Orhan, Sibel K. Türker, Murathan 
Mungan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in romanları dergide inceleme konusu oldu. 

İbrahim Demirci, yıl boyunca Okuryazarın Notları bölümünde gündelik ha-
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yattaki gözlemlerini not etti. 2015 yılı boyunca birçok sayıda, çeşitli yazarlara 
Yazarın Oyuncakları adı altında, yazarların nesnelerle kurdukları özel ilişki so-
ruldu. Bu köşeye yıl içerisinde, Deniz Kaşif, Ferit Edgü, Nabi Avcı, Doğan Hızlan, 
Sibel Eraslan, Hüseyin Akın, Cahit Koytak, Gökhan Özcan, Mehmet Aycı, konuk 
oldular.

Yıl boyunca Zelkif Yıldırım, Benim Filmlerim adlı köşesinde sinema tarihinin 
önemli filmlerini analiz etti.

Dergide söyleşi yapılan yazarlar; Ahmet Murat, Selçuk Orhan, Nabi Avcı, Vural 
Kaya, Zeynep Arkan, Hüsrev Hatemi, İhsan Deniz, Ebubekir Eroğlu’ydu.

Bülent Ata, dergide Hece Postası bölümünde yıl içerisinde dergiye gelen şiirler 
üzerine yorum yaparken, Asım Gültekin Beyaz Haberler bölümünde kültür sanat 
dünyasının öne çıkan başlıklarına dair kısa yorumlar yaptı.

Dergide yıl içerisinde şiirleri yayımlanan yazarlar olarak; Arif Ay, İhsan 
Deniz, Atıf Bedir, Bünyamin K., Ümit Güçlü, Mehmet Sümer, Nergihan Yeşilyurt, 
Süleyman Sabri Genç, Mustafa Uçurum, Emre Söylemez, Bilal Can, Eyyüp Akyüz, 
Mustafa Muharrem, Mustafa Özçelik, Hasan Bozdaş, Hamza Günerigök, Yasin 
Koç, Ahmet Sezikli, Halil Ünal, Melike Kılıç, Cengizhan Genç, Onur Ocak, Cevdet 
Karal, Ebubekir Eroğlu, Erdal Çakır, Salim Nacar, Zeynep Arkan isimleri sayıla-
bilir.

2015 yılı içerisinde Hece, iki özel sayı yayımladı. Peyami Safa Özel Sayısı ve 
Günlük Özel Sayısı.

Hece Öykü

2015 yılında Hece Öykü dergisinin 67. sayısı olan Şubat - Mart sayısının dosya 
konusu, bir önceki yılın öykü kitaplarının değerlendirildiği “2014’te Öykü” idi. 
Dergi Rasim Özdenören’in başyazılarıyla açıldı. Fotoğraf / Öykü, Öykü Üzerine, 
Öykücünün Gündemi, Öykü, Çeviri Öyküler, Dosya, Soruşturma, Anıt Öyküler, 
Mektup, Yakın Plân, Hece Öykü Mektubu, Yeni Kitaplar; derginin içeriğini oluş-
turan bölümlerdi.

Derginin dosya konularından biri olan “Gölgede Kalanlar” dosyasında, dergi, 
hak ettiği değeri bulamamış öykücüleri yeniden hatırlattı. Samet Ağaoğlu, Ayhan 
Bozfırat, Kamuran Şipal, Sabahattin Kudret Aksal, Muzaffer Hacıhasanoğlu, 
Kenan Hulusi Koray gibi öykü yazarları dosyaya konu olan öykücülerdi.

Dergide yıl boyunca düzenli yazı veya öykü yayımlayan yazarlar; Hatice 
Bildirici, Handan Acar Yıldız, Necati Mert, Esra Demirci, Hasibe Çerko, Müzeyyen 
Çelik, Mustafa Uçurum, Yıldırım Türk, Selvigün Kandoğmuş Şahin, Mehmet 
Kahraman, Merve Koçak Kurt, Hale Sert, Yeliz Baloğlu, Hatice Ebrar Akbulut, 
Betül Ok’tu.

Dergide, yıl boyunca kendisi ile söyleşi yapılan yazarlar, sırasıyla; Şaban 
Sağlık, Necati Tonga, Ali Karaçalı, Mihriban İnan Karatepe, Kemal Gündüzalp, 
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Esra Demirci, Senem Tepe idi.

Handan Acar Yıldız, Anıt Öyküler bölümünde dergide yıl boyunca edebiyatın 
köşe taşlarından önemli öyküleri değerlendirirken; Hatice Bildirici, FilmÖykü bö-
lümünde filmi çekilen öyküleri inceledi.

Edebiyat kuramına dair veya öykü olarak farklı dillerden çeviri yapan yazarlar 
olarak; Gamze Yücetürk, Cansu Dikme, Serpil Yıldırım, Fatih Ekici, Cuma Tanık, 
Mehmet Hakkı Suçin, Hale Sert, Mariam Gaprindashvili isimleri sayılabilir.

İtibar

Çıktığı ilk günden bu yana çekirdek bir kadro yapısıyla aylık olarak hazırlanan 
İtibar, 2016 Şubat ayı itibariyle 53. sayısını gördü. Belirli yayın dönemlerinde 
kapak ve sayfa çizgilerinde değişiklikler yaşayan dergi genel yaklaşım itibariyle 
eleştiriden kaçınan bir çizgide. Metinlerinde de genellikle eleştirici, şartları tenkit 
edici çalışmalara yer vermeyen İtibar, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2015’yılı 
için “Yılın Edebiyat Dergisi” seçildi.

Kadrosunda Mustafa Kutlu’nun Dergâh’ından çıkma birçok ismi bulunduran 
dergi, her ne kadar Dergâh’tan ayrılıp kurulmuş gibi görünse de bilhassa şiir ve 
öykü anlamında çok farklı bir çizgi takip etmeyi düşünmedi. Derginin sayfa sayısı 
arttıkça okuyucunun gönlünü hoş edecek kitap tanıtımı, söyleşi ve kalabalık şiirler 
de arttı.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki dergi, Hasan Aycın’ın çizgileriyle okuyu-
cusuna düşünmeyi teklif ederken şiir sayfalarında sıklıkla aynı isimlere yer verildi. 
Öykü sayfalarına en çok emek veren isimler olarak Cemal Şakar, Necip Tosun, 
İrem Ertuğrul, Emine Batar, Doğukan İşler, İsmail Özen, Zeki Bulduk, Muhsin 
Macit, Yıldız Ramazanoğlu, Güray Süngü ve Aykut Ertuğrul’u saymak mümkün.

Düşünce sayfalarında sıklıkla İhsan Fazlıoğlu, Kemal Sayar, Ercan Yıldırım, 
Cihan Aktaş gibi isimlerin çalışmalarına yer verildi.

Genellikle lirik, yumuşak ve hafif şiirleri barındıran dergide isimlerine hemen 
hemen her sayıda rastlanan şairler şöyle: İbrahim Tenekeci, Cevdet Karal, Haşmet 
Babaoğlu, Ahmet Edip Başaran, Said Yavuz, Nadir Aşçı, Nurettin Durman, Orhan 
Özekinci, İlker Nuri Öztürk, Gökhan Ergür, Süleyman Çobanoğlu, Suavi Kemal 
Yazgıç, Leyla İpekçi, Zeynep Tuğçe Karadağ, Emel Özkan, İbrahim Gökburun, 
Samed Karataş, Raşit Ulaş, Ercan Yılmaz, Dilek Kartal, Ali Emre.

İzdiham

İzdiham da aksayarak ilerledi geçtiğimiz sene, bir sayı eksik çıktı. Yazın tatil yaptı. 
Bunun bir nedeni de on binin üzerinde basılması ve Türkiye’nin her yanına dağıl-
ması. Zor iş. Bülent Parlak’ı kutluyorum.

Gökhan Özcan yeniden yazmaya başladı. Ali Ayçil’in müthiş denemelerini 
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okuduk. Ve bu sene hiç şiir yayımlamayan şair Onur Bayrak’ın lügatlere güncel-
lemeler getirdiği köşesi okur tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Onur Bayrak’ın 
bu derece sevilmesi derginin yayın yönetmeni Bülent Parlak’ın ne derece hoşuna 
gidiyor bilemiyorum. Yağız Gönüler İzdiham’da müzik yazıları yazıyor. Bu de-
rinlikli yazıların hem yazanı, hem okuyanı nadir ve kıymetli kişiler, değerlerini 
bilelim. Abdüssamed Bilgili’nin ve Bülent Parlak’ın şiirleri İzdiham şiirinin taşıyı-
cısı. Şiirlerdense yazılar ve alternatif başlıklar derginin ana damarını oluşturuyor. 
Dergide dikkati çeken mısralar şöyle efendim:

bazen bir işçi ölür bunu üzülerek gündeminize taşınıyorum

komünist anti kapitalist Müslüman olmadığım için etkisiz kalabilirim

çünkü işçinin kanına ekmek banan haydutlarla arkadaşlık da ettim

çünkü buna üzülmenin konformizmine itaat ettim

çünkü unutmak ucuz iş gücü gibi sermayesidir modernin 

artık şiire de o kadar değer vermiyorlar nasılsa 

şiir ilga şair mülgadır ondan galiba

(Abdüssamed Bilgili, Bazı Konular İçin Şiir, İzdiham 17, s. 10)

 

Bize acımak için durmadan yaratılan 

Uzatan saçlarımı parmağımı uzatan

Acımak için babam nasıl da yaşlanıyor 

Annemin gözlerinden akıyor çocukluğum

Merhamet kin tutuyor ölüler gibi gemiler

Bize acımak için zorbalaşıyor devlet 

Bize acımak için herkes aklına hasta

Seviştikçe yutuyor sinemaları şehvet

Bize acımak için ceset tazeliyorlar

(Süleyman Unutmaz, Muhtaç, İzdiham 18, s. 13.)

Kapısı bir kış günü telaşla çalındığında 

Vaaza ve öğüt vermeye başlayan karıncaların

Suçu gibi hayat

Biraz küstah, biraz da

Henüz ilk sayfasında bütün kahramanları öldüren bir roman gibi
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Bana kalırsa boynuma ütülü elbise giyen adamlar gibi sarılmaktan

Vazgeç.

(Bülent Parlak, Sonra Canan Önce Canan, İzdiham 20, s. 11)

Japonya

Bazı dergiler maddi ve manevi imkânsızlıklardan yayın periyodunu tutturamıyor. 
Bu önemli bir şey mi? Hem önemli, hem değil. Bir okur eğer sadece o dergiyi ta-
kip ediyorsa onun tabiri caizse “fan”ıysa ne zaman çıkarsa çıksın gidip alır. Ama 
günceli takip eden, her ayın ilk haftası kitapçıları dolaşan bir okursa bu dergileri 
gözden kaçırır. Bir de belirli bir günün olması derginin bir geleneğinin olması-
na işaret eder. Günümüzde ilkesizlik ve genişlik en vazgeçilmezimiz olduğundan 
bu tarz şeylere alıştık. Bu girizgâh Japonya şiir dergisi içindi. Bir sene içerisin-
de üç sayı çıkardılar, çıkarabildiler. Belirli bir zaman aralığı yok ben de çıktıkça 
gidip aldım. Japonya ilk sayısıyla beni etkilemişti. Hem bir nesne olarak, hem 
de muhtevasıyla. Taşrada düğün hazırlıkları gibiydi Japonya’nın çıkışı. Adana 
menşeli bir dergi. Bilen bilir taşrada, daha doğrusu merkezden uzak yerlerde, 
fakirliğin olduğu yerlerde, meselâ Afrika’nın ücra bir bölgesinde, Orta Asya’nın 
unutulmuş bir bozkırında, Sivas’ın Malatya’ya daha yakın bir köyünde düğün bü-
yük bir ihtişamla “kut”lanır. Hazırlıkları günlerce sürer. Düğün günlerce sürer. 
Eğlenceler aşırı ve yoğundur. Oysa İstanbul’da kokteylle halledebilirsiniz düğün 
işini. Bir nikâh kâfidir. Bunun üzerine düşünüldüğünde maddi yoksulluk mane-
vi bir organizasyonun yapılmasına engel olmayıp tam tersine büyük bir azametle 
karşımıza çıkmaktadır. Bunu anlamak güç. Bazen “köylü âdetleri” deriz, aşırı bir 
duruma. Bu biraz da hayatın kıymetleriyle ilgili. Bir adam köyünde yalnızca o yılın 
hasadıyla, hayvanların doğumuyla mutlu olmaz; bir evlat sahibi olmak, bir oğlu-
nu sünnet ettirmek, kızını evlendirmek olağanın üstündedir. Bu törenler, halkın 
bir nevi boşalımıdır ve 365 gün içinde sayılı olan bu vakitlerde boşalım zirve ya-
par. Büyük merkezlerde ise doğan bir çocuğun çükü hastaneden çıkmadan orada 
kesilebilir. Anne baba kızını küçük bir aile toplantısında verebilir. Daha doğrusu 
evlendirebilir. Çünkü merkezden uzakta kız alınırken, merkez de “eş”lenilir. Sayın 
okur yukarıda sayıp döktüklerim dergi çıkarmak için de geçerlidir. Şiir yazmakla 
da. Birkaç taşra dergisi hazırlayıcılarıyla oturup konuşma fırsatım oldu. Onların 
dergi çıkarmayı, şiir / yazı yayımlamayı ne derece önemli saydıklarını gördüm 
ve taşradaki kutlama hazırlıklarıyla zihnimde aynılaştırdım bu teşkilatlanmayı. 
Hülasa Japonya’da da ilk sayıdan itibaren bu arzunun fışkırmasına tanık oldum. 
Müthiş şiirler, yazılar, söyleşiler belki yok; ama dergi önem taşıyor hazırlayıcıları 
için. Baran Çaçan ve Enes Özel’in şiirlerini önemsiyorum. Nazmi Cihan Beken’in 
ve Liman Mehmetcihat’ın sürreal çığlıkları derginin nabzı. Erhan Altan büyük 
emektar. Keşke derginin boyutunu değiştirmeselerdi. Eski hâli daha güzeldi, san-
ki. Şimdi birkaç mısra:
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bir zamanlar cebinde taşırdın adalet isteğini 

kırılmış bir dalın kemiklerini düzeltmeyi

iyi ki kaybettin. delirebilirdin.

insanlık tarihinin sana döşediği aşağılık kompleksi

kininin ayağa sürünen kedi hali

çakal hali sana asıl yerini gösterdiler

hep başkalarının kalbine ısınıp 

kendine batırılırmış neşter.

(Baran Çaçan, Keyif Verici Maddeler ve Kinler, Japonya 3, s. 24)

saçlarım çocuk saçlarına benzerdi, evet çocukken

trompetlere hücum gibi üfleme

çünkü biz çocuk saçı diye birşey bilmiyoruz

saçlarım göllerde büyüyen

bilmiyoruz göllerde büyüyen hücumlara benzerdi

(Enes Özel, Yeni İnsan, Japonya 4, s. 6)

Karabatak

İki aylık edebiyat ve sanat dergisi Karabatak, A. Ali Ural’ın yazı işleri müdürlü-
ğünde 2015 yılında altı sayı ile okurlarıyla buluştu.

Hacimli dergilerden olan Karabatak dizgi ve grafik açısından oldukça başarılı, 
içerikte ise başlıklarıyla göz dolduruyor. Şiir, Poetika, Tefrika, Deneme, Öykü, Çe-
viri, Gezi, Kitap, Portre, Müzik, Tiyatro, Sinema, Görsel Sanatlar, Atölye gibi bö-
lüm başlıklarını kullanan dergide bazı başlıkların yer yer altının doldurulamadığı 
görülse de her derginin biraz kaderidir bu durum. Bu kadar hacimli ve emek iste-
yen bir derginin iki ayda bir düzenli olarak yayımlanabiliyor olması A. Ali Ural’ın 
şahsi gayretlerinin bir neticesi.

Şiirlerde özellikle genç kalemlere yer veren dergide çok fazla şiir bulunması ise 
nitelik açısından sorun yaratabiliyor. Poetika başlığı artık neredeyse tüm edebi-
yat dergilerinde şöyle ya da böyle yer buluyor ancak Karabatak bu başlığın altını 
doldurmaya azmetmiş görünüyor. Yine de Türkiye için poetik tartışmaların çok 
daha fazla emek ve mesai istediği muhakkak. Denemeler de türün özelliğinden 
dolayı çok çeşitli konular işlenmiş. Pek çok usta kalemin yer aldığı deneme bölü-
mü derginin önemli bir kanadını oluşturuyor. Çeviri faaliyetleri yer yer duraksa-
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sa da Karabatak genelde iyi çevirilerle Türk edebiyatına katkıda bulunuyor. Gezi 
yazıları günümüzde pek rağbet görmüyor. Artık herkesin bir Google var. Portre, 
müzik, sinema, tiyatro yazılarıyla renklenen dergide bu konuların işlenmesi bile 
tek başına dergiyi olumlamaya yeter. Kitap yazıları Türkiye’de git gide tekdüze 
metinler hâline gelmeye başladı. Dergilerde “kitap” başlıklı tüm bölümler yeniden 
düzenlenmeli. Karabatak da bu handikaptan payını alıyor.

Dergi 2015 yılında Karabatak dergisi A. Ali Ural, Ali Ömer Akbulut, Arzu Ku-
dami, Ayşe Sevim, Berke Camekan, Bülent Ata, Cafer Keklikçi, Celal Fedai, Celali 
Yılmaz, Demet Soysal, Dursun Güzel, Engin Turgut, Ercan Yılmaz, Fatma Akdağ, 
Güzide Ertürk, Hakan Bilge, Hasan Akay, Hasibe Çerko, Hatice Tekin, Hüseyin 
Akın, Hüseyin Sorgun, Hüseyin Yorulmaz, Koray Feyiz, Mehmet Akif Tunç, Meh-
met Babalıoğlu, Mehmet Oğuz Yenidünya, Mehmet Sabri Genç, Meryem Kılıç, 
Muhammed Sarı, Muhammet İkbal Yıldırım, Murat Batmankaya, Mustafa Uçu-
rum, Naime Erkovan, Necati Mert, Nurbanu Dönmez, Nurettin Durman, Önder 
Şit, Sevgi Yerlioğlu, Songül Koç, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Yusuf Koşal gibi 
yazar ve şairlere yer veriyor.

Kertenkele

Yayına başladığı tarihten itibaren 3 farklı dönem hâlinde çıkan Kertenkele, geride 
16 yıllık bir külliyat bırakarak 31. sayıya ulaştı. Bu anlamda Kış 1999 tarihli ilk 
sayısından 2015 yılı içerisinde yayımlanan Mayıs - Temmuz sayısı ile çıkış peri-
yotları bakımından istikrar göstermese de uzun soluklu bir koşu gerçekleştirdiği 
ortada. Trabzon’da Muammer Yavaş, Mehmet Şamil Baş ve rahmetli Muhammet 
Esat Eroğlu tarafından çıkartılmaya başlayan ve süreç içerisinde Ordu / Fatsa’ya 
taşınan dergi içerik ve tasarım olarak biraz evvel belirttiğimiz gibi 3 farklı dönem 
geçirdi. Yolcu dergisi gibi Kertenkele de 28 Şubat darbesini takip eden zaman di-
limi içerisinde yayımlandığı için özellikle sunuş metinlerinde bu meseleye yönelik 
atıflarda bulunarak okuruna duyarlılık kazandırmaya çalışan bir poetik duruş ser-
giledi. İlk dönem “Sunu”, ikinci dönem “Önsöz”, şimdilerde okuduğumuz şeklini 
aldığı üçüncü döneminde ise “İçsöz” başlığı altında şekillenen bu metinler dergiyi 
yayına hazırlayan Muammer Yavaş tarafından kaleme alındı. Kertenkele’ye asıl 
kimliğini veren metinlerin başında bu “İçsöz”lerin geldiğini söyleyebiliriz. 2015 
yılında okuruna 2 sayı sunan Kertenkele, Şubat - Nisan tarihli 30. sayısında da 
böylesi bir “İçsöz” ile yolculuğuna devam etti.

Güncel politik, edebi ve toplumsal meselelere atıfların yapılarak kurulduğu 
bu metinlerden olan 30. sayının “İçsöz”ünde, Charli Hepdo meselesi üzerinden 
Türkiye’nin mevcut durumu üzerine çözümlemeler yapıldığını görüyoruz. Sultan 
Abdülhamid’den günümüze kadar uzanan süreç içerisinde benzer durumlarla kar-
şı karşıya bırakılan Türkiye’ye yönelik uyarıların yapıldığı Renan Tepelenemedi 
başlıklı metni, Kertenkele’nin özellikle bu 3. dönem yayın anlayışını simgeleyen 
önemli bir metin olarak değerlendirilebilir.
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Derginin takip edilirliğini artıran isimlerin başında gelen Ali Celep’in poetik 
yazılarının özel ehemmiyet taşıdığını söylemek lâzım. Ben şahsen bu poetik çö-
zümlemelerin kitaplaşmasını heyecanla bekliyorum. Celep’in ismine bir ara dergi-
de rastlayamıyorduk. Ancak 30. sayıda yer alan metni ile poetik çözümlemelerinin 
hız kaybetmediğini anlayabiliyoruz. Ali Celep bu sayıda Sezai Karakoç’un “Kapalı 
Çarşı” ve “İnci Dakikaları” şiirleri üzerine düşünüyor. Yine aynı şekilde poetik me-
tinler yayımlamayı sürdüren isim diğer ise Orhan Tepebaş. Daha naif metinlerle 
şiirlere yaklaşan Tepebaş, derginin bu sayısında Ahmet Murat şiirinin içerisine 
girmeye yönelmiş. Kertenkele’nin 30. sayısında ürün yayımlayan diğer isimler 
şunlar: Adnan Duran, Murat Tuzcu, Fatma Esti, Halil Yavaş, İsmail Söylemez, İsa 
Yar, Sadık Koç, Muhammed Hüküm, Ahmet Çiçek, Murat Şahin. Dergide ayrıca 
Sipehri ve Kabbani’nin şiirlerinden çeviriler var.  

Kertenkele’nin 2015 yılı boyunca yayımladığı son sayı Mayıs - Temmuz tarihli. 
Derginin özellikle güncel meselelere dair tavırlı duruşunu kapağına taşıdığı önem-
li sayılardan birisi olarak anılmaya değer nitelik taşıyan bu 31. sayıda Türkiye’nin 
1900 ile 1920 ve 2000 ile 2020 yılları arasında yaşananlar bakımından benzerlik-
ler arz ettiği vurgulanıyor. Bu minvalde yapılanan “İçsöz” metni daha evvel der-
ginin ilk sayfalarında okunurken bu sayıda en sonda ve “Sonsöz” başlığı altında 
sunuluyor. İlk sayfalarda ise kapakta yer alan Necip Fazıl ve Adnan Menderes fo-
toğraflarının adeta gerekçesini açıklayan bir metin söz konusu. O da Necip Fazıl’ın 
Başmakalelerim-2 kitabında yayımladığı Büyük Hikmet başlıklı yazı. 

Kertenkele’yi bir tavır dergiciliği menzilene oturtan bu metinlerin yanı sıra bir-
çok ismin ortaya ciddi makaleler koyması bağlamında da önemli bir yayın olduğu-
nu söylemek gerekli. Poetik metinlerle beraber sinema, müzik ve eleştiri yazıları, 
şiir ve öykü metinleri ile dergi her daim belirli bir eşiği korudu. 1999’dan bugüne, 
16 yıla ulaşan ve Anadolu’da hazırlanan bir dergi için hem çıkmak konusunda ta-
şıdığı azim, hem de sayfalarında yer verdiği ürünlerde belli kaliteyi koruma çabası 
hakikaten takdire şayan.

Editörlüğünü Şermin Hüküm’ün, danışmanlığını Ali Celep’in yaptığı derginin 
30. sayısında Muhammed Hüküm Edebiyat Tarihi Dersleri başlıklı yazı dizisinin 
dördüncüsünü, Orhan Tepebaş Hüseyin Akın’ın Kumaştan Çalan Terzi ve ilk ki-
tabı Sevmek, Karanfil ve Kiraz üzerine çözümlemesini, Halil Yavaş Ehl-i Salib Dü-
şüncesinin Doğuşu yazısını yayımladılar. Ali Celep ise Sezai Karakoç şiiri üzerine 
çözümlemeler yapmaya devam etti. İsa Yar, Adnan Duran, Fatma Esti, İsmail Söy-
lemez, Emin Gürdamar, Ahmet Çiçek ve Murat Şahin Kertenkele’nin 31. sayısında 
ürün yayınlayan diğer isimler.

Kitaplık

İki aylık yayım periyodu olan Kitaplık dergisi, 2015 yılına 177. sayısı ile merha-
ba dedi. Dergi yıl içerisinde korumaya çalıştığı bölümleri ile bir düzen içerisinde 
yayımlandı. Şiir, şiirsel, deneme, anlatı, söyleşi, öykü, babil kulesi, güzel sayfa, 
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kapak, dosya, derginin yapısını oluşturan bölümler. Bu yapılardan yıl içerisinde 
ağırlık kazanan bölümler değişerek ilerledi. 177. sayısında, kapak konusu olan 
Akşit Göktürk incelemeleri ve dosya konusu olan popüler kültür öne çıkan bölüm-
lerken 178. sayıda öne çıkan bölüm şiir bölümüydü.

Dilek Doltaş, Akşit Göktürk’ün Türk Eleştiri Tarihindeki Yeri, yazısında 
Göktürk’ün, eleştiri tarihinde etkilendiği ve Türk okuruna aktarmaya çalıştığı eleş-
tiri anlayışını irdelemiş. Ayşe Ece ve Ayşegül Yüksel dergiye inceleme yazıları ile 
katkı sağlayan isimler. Göktürk’e yazılan ve Göktürk’ün yazdığı mektuplardan ör-
nekler de derginin yıl içerisinde yayımlanan ilk sayısında bulunuyor. Aynı sayıda 
dergi, söyleşi bölümüne Şavkar Altınel’i konuk etmiş. Fahri Güllüoğlu’nun soru-
larına cevap veren Altınel söyleşisi, yazarın Hotel Glasgow kitabı üzerine. Yazar, 
eseri ile ilgili şöyle söylüyor; “Hotel Glasgow bir anlamda, başka birisi olmaya 
çalışan Şavkar’ın bunun imkânsızlığını kabullenen bana dönüşmesinin hikâyesi.” 

Aynı sayıda söyleşi yapılan diğer isimlerden Yücel Kayıran, Son Akşam Yemeği 
adlı şiir kitabı ile ilgili sorulara cevap veriyor. Coşkun Şenol’un, “Bir cümle ile ya-
nıt vermek gerekir ise bu kitabın senin için anlamı nedir?” sorusuna “Geçmişime 
bir ağıt” şeklinde cevap vermesi, yazarın kitabına giriş cümlesi olarak okunabilir.

Derginin şiir bölümünde Metin Celal, Anita Sezgener, Ahmet Hamdi Yıldız, 
Ali Özgür Özkarcı ve S. Nuroyan bulunurken öykü kısmında İsmet Tokgöz, Ömer 
Ayhan, Yiğit Bener, Gürgenç Korkmazel, Cengiz Akın, Necdet Dümeli ve Batıkan 
Köse bulunuyor.

178. sayıda şiir yayımlayan şairler, Ebubekir Eroğlu, Ali Asker Barut, Elif Sofya, 
Ali Ayçil, Ömer Şişman, Arif Erguvan ve Mete Demirtürk iken aynı sayıya öyküleri 
ile katkı sağlayan isimler Adnan Özyalçıner, Semra Topal, Alim Kahraman, Yalçın 
Tosun, Kadire Bozkurt ve Ayşen Işık.

Dergi, 178. sayısında Orhan Pamuk ve Birinci Dünya Savaşında Edebiyatımız’ı 
incelemiş. Selçuk Orhan ve Mehmet Erte dergide yedinci bölümünü yaptıkları 
POT söyleşilerinde Pamuk’un son kitabı Kafamda Bir Tuhaflık üzerinden traje-
disini inceliyorlar.

Dergi, 179. sayına Şubat ayında ölen Yaşar Kemal dosyası ile açılış yaparken, 
daha önce ek olarak verdiği, Alpay Kabacalı’nın hazırladığı “A’dan Z’ye Yaşar 
Kemal” sözlüğünü bu sefer derginin içinde yayımladı. Süreyya Berfe, Necmi Zekâ, 
Gülten Akın, Küçük İskender, Hüseyin Ferhad, Osman Çakmakçı, Betül Tarıman 
derginin 179. sayısında şiir yayımlayan şairler.

180. sayısında dergi, Haldun Taner ve Barış Bıçakçı dosyaları ile açılıyor. Jale 
Özata Dirlikyapan, Giray Kemer, Tülin Er, Kaya Tokmakçıoğlu, Murat Gülsoy, 
Pelin Buzluk, Şenay Eroğlu Aksoy dosyaya yazıları ile katkı sağlayan isimler.

Dergide, 180. sayıda Sema Rifat, Roland Barthes’ı incelerken, son sayının dos-
ya konusu “Kadının Yazınsal Yönelimleri”.
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Mahalle Mektebi

İlk sayısı Eylül - Ekim 2011 tarihinde yayınlanan Mahalle Mektebi, dergicilik ta-
rihimiz açısından önemli mekânlardan birisi olan Konya’da çıkıyor. Künyede Sa-
hibi ve Yazı İşleri Müdürü olarak Ahmet Aka ismi ile başlayan dergide daha son-
ra gerçekleşen değişiklikle beraber sahibi bölümünde Ahmet Yasin Candan, yazı 
işleri müdürlüğü bölümünde ise Ulvi Kubilay Dündar isimleri yer aldı. Özellikle 
yaptığı özel dosya çalışmaları üzerinden dikkat çeken dergide 2014 yılı boyunca 
“Ev” (19. sayı), “Dergi Büroları” (16. sayı), “Leyla” (20. sayı), “Ahmet Sarı” (17. 
sayı) dosyaları gibi 2015 yılında da dergi koleksiyoncuları, sıkı okurlar, şairler ve 
yazarlar için arşivlik işler çıkartarak yayın periyodunu duraksatmadan sürdürdü. 
Ulvi Kubilay Dündar’ın genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürlüğü, İbrahim 
Demirci, Köksal Alver ve Abdullah Harmancı’nın yayın danışmanlığında, Mehmet 
Kahraman’ın öykü, Ömer Korkmaz’ın şiir, Abdullah Kasay’ın ise deneme editör-
lüğünde oldukça başarılı bir 2015 yılı geçiren Mahalle Mektebi, Anadolu’da der-
gilerin yavaş yavaş geri çekilmeye doğru evrildiği bir zaman diliminde çıkması ve 
yayınını ısrarla sürdürüp tasarımından içeriğine kadar takip edilir bir külliyat or-
taya koyması bakımından da ayrıca önem arz ediyor.

Ocak - Şubat 2015 tarihinde çıkan 21. sayısı edebiyatçı ve sosyolog Köksal Alver 
üzerine idi. Alver’in öykü kitapları ve öykücülüğü, sosyolog olarak kent, mahalle, 
kültür ve edebiyat alanına yönelik yayımladığı kitaplarının incelendiği ve editörlü-
ğünü Seyfettin Kurt ile Ejder Ulutaş’ın yaptığı bu özel dosyaya Hüseyin Su, Hilmi 
Uçan, Mehmet Ali Aydemir, Hüseyin Çil, Ahmet Koyuncu, Mehmet Kahraman, 
Abdullah Harmancı, Cemile Sümeyra, Hasan Harmancı, Seyfettin Kurt, Fatih 
Uslu, Abdulkadir Erkal, Cemal Ocak, Ejder Ulutaş gibi isimler metinleri ile katkı 
sundu.

Derginin Mart - Nisan 2015, 22. sayısı, Türkiye’nin 2000 yılı sonrası geçirdi-
ği dönüşümü anlamak bakımından düşünce ve edebiyat dünyamıza katkı sunan 
önemli bir zihinsel egzersiz çalışması biçiminde yayımlandı. Editörlüğünü Ulvi 
Kubilay Dündar’ın yaptığı “2000 Sonrası…” üst başlığı altında toplanan dosyada 
aile yapımızdaki değişimden farklılaşan medya diline kadar, yaşadığımız zaman-
ları anlamaya, çözümlemeye yardımcı olabilecek kıymetli metinler okuduk. Bura-
da Yıldız Ramazanoğlu Kadın, Erkek ve Ailenin Yeniden Yapılanmasına Doğru, 
M. Feyza Yarar Mimarlığın Milenyum Macerasında İlk Adımlar, Vefa Taşdelen 
Felsefede Değişen Değişmeyen, Mustafa Köneçoğlu Günümüz Şiiri: İmkân ve İti-
razlar, Merve Özgenli 2000 Sonrası Türkiye’de Roman, Mustafa Çiftçi Taşrada 
Neler Oldu?, Emre Tan Bellek ve İmaj Terörizmi Olarak Görsel Kültür: Ne Görü-
yorsan Onu Alırsın, Ertuğrul Rast Geleneksel Medya, Sosyal Medya, Yeni İnsan ve 
Multimedya Çağı Üzerine Notlar, ve Abdullah Kasay Eko Paket başlıklı metinleri 
ile Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde geçirdiği sosyolojik, politik, kültürel, edebi ve 
tekno-değişimi inceleyen, eleştiren, yer yer gözlenen sorun alanlarına yönelik çö-
züm önerileri getiren makaleler sundular. Türkiye’de politik iktidarın 2000 yılı 
sonrası yer değiştirmesi ve daha da öte sosyolojik iktidarın artık geri döndürüle-
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mez biçimde bu yeni pozisyona göre konumunun farklılaşması ardından ortaya 
çıkan yeni durumun analizine yönelik çözümlemelerin gerçekleştirildiği bu dos-
yanın, çoğu metinlerdeki ufuk açıcı akademik bakışla, fikir verici oldukları söyle-
nebilir.

“Körlük” gibi, spesifik olarak da ele alınabilecek bir konuyu Mayıs - Haziran 
2015, 23. sayısında özel dosya yapan Mahalle Mektebi özellikle bu tür tahrik edici 
temalara yönelerek daha evvel üzerinde çok az kafa yorulmuş meselelere yazarları 
çağırıp yeni birikimlerin şekillenmesine imkân aralaması bakımından ileride mut-
lak anılacaktır. Ejder Ulutaş’ın editörlüğünde hazırlanan ve “Kör” olma meselesini 
göz - beden ilişkisinden, görme ve algılama biçimlerinden, tasavvuf metinlerinin 
buna nasıl derinlik katıp sembolik mana ürettiklerine kadar genişleyen bir okuma 
bütünü meydana getiren bu dosyada Mustafa Yasin Akbaş Kör Olan Göz Müdür?, 
Mehmet Uğraş Tasavvuf Veçhesinden Körlük ve Görme Tipleri, İbrahim Kunt 
Mesnevi’den Körlükle İlgili Bazı Beyitler, Betül Ok Kör Olasın Diyemem, Recep 
Ayık Körlerin Hikâyeleri, Mehmet Solak Körlük: Göz Baka Baka, Çağrı Özbeyaz 
Körlüğün İzafiyeti, Hüseyin Çil Körlük ve Beden Üzerine Bir Deneme, Abdullah 
Kasay Homeros’tan Âşık Veysel’e Tarihte ve Toplum Yaşamında Körler, Ali Ber-
kay Gören Hangi Hakla Yalnızlıktan Şikâyet Edebilir?, Hanife Özyer Kör Ahmet, 
Yusuf Adıgüzel Babam Hoca Emmi başlıklı metinlerini yayımladılar. Ayrıca Asem 
Hamdy Ahmed Abdelghany’den Mücahit Küçüksarı’nın çevirdiği Mısırlı entelek-
tüel ve sonradan gözleri kaybeden Taha Hüseyin’in hayatını konu edinen bir me-
tin de yer aldı dosyada.

Özellikle post-modernite tartışmalar ile beraber görme pratiğine kavram-
sal düzeyde yoğunlaşıldığı ve göstergebilim meselesinin ayrı ve ehemmiyetli bir 
alanı doldurduğu, çağını bir gösteri çağı, insanın bu çağ içinde gösteri toplumu-
nun edilgen bir nesnesine dönüştüğü tartışma götürmez iken Mahalle Mektebi 
bu konunun batıni bir anlam içerdiğine yönelik metinler sunarak mevcut okuma 
biçimlerine katkı sunuyor. Dolayısı ile özel dosya konusunun ilk metninde atıfta 
bulunulan şu hadis meseleyi ayrıt etmek bakımından manidar: “Bir şeyi haddin-
den fazla sevmen (o şeye karşı) kör ve sağır eder.” Her şeye karşı haddinden fazla 
tüketmek hırsı ile güdülendirilen modern insanın, fiziksel görme becerisinin çok 
daha ötesinde artık zihinsel bir körlük taşıdığını kolaylıkla söyleyebiliriz.

Derginin Temmuz - Ağustos 2015, 24. sayısı “Ezan” özel dosyası idi. Konunun, 
teolojik açılımıyla beraber, Tek Parti döneminde Arapça okunmasının yasaklan-
masına, dolayısı ile Cumhuriyet tarihimizde statüko tarafından politik bir enstrü-
man biçiminde ele alınmaya çalışılmasına kadar genişletildiğini görüyoruz. Ma-
halle Mektebi dergisi “Ezan” konusu başta olmak üzere, toplum ve birey üzerinde 
etkisi tartışılmaz; ama bir o kadar da hayatın olağanlığı karşısında kendisi için hiç 
düşünülmeyen temalara yönelerek önemli bir kanal aralıyor. Ulvi Kubilay Dündar 
tarafından yapılan editörlük ile toplanan yazıları okuyup çıktıktan sonra, İslâm 
ülkelerinde 5 vakit duyulan ezanın dinî bir çağrı olmasının yanında, bahsettiğimiz 
gibi politik algılanmasından müzikal niteliklerine uzanan geniş bir birikimle ele 
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alınabileceğini anlamak mümkün. Bu dosyaya Köksal Alver Ezan, Muhammet Fa-
ruk Özcan Üç Rüya, Muhammed Mücahid Dündar İki Ezan, Bir Salavat, Ali Bektaş 
Bilal-i Mustafa, Necdet Subaşı Müezzin, Yağız Gönüler Musikimizin ve Ezanımı-
zın Hâl-i Pürmelali, İbrahim Demirci Ezanlar, Abdullah Harmancı Ses Bayrağı-
mız: Lisan-ı Muhammed, Erdal Zeki Tomar Anadolu Muvakkithaneleri, M. Feyza 
Yarar Bülbülün Gül ile Har Davası Var, Betül Ok Türkçe Ezan Meselesi, Serdar 
Ceylan Yıkılıyorum başlıklı yazıları ile katkı sunuyorlar. Ayrıca Mevlana’dan bir 
alıntı ile Ber Sesli Müezzin metnini okuyoruz. 

Dergi Eylül - Ekim tarihi 25. sayısında kapağının genel hatlarını koruyarak 
küçük bazı değişiklikler yaptı. Bu sayının dosya konusu ise “Eski” kavramı üzeri-
ne idi. Felsefeden fotoğrafa kadar eski kavramı merkezli düşünülebilecek birçok 
meseleye dair metinlerin yer aldığı bu dosyada İbrahim Demirci, Köksal Alver, 
Güngör Karauğuz, Mehmet Ulukütük, Vefa Taşdelen, Ejder Ulutaş, Seyfettin Kurt, 
Abdullah Kasay, Tuba Duman, Hasan Arslan, Muammer Ulutürk’ün yazılarını 
okuduk. Dosyanın editörü Ömer Korkmaz. Mahalle Mektebi’nin bu sayısında iki 
önemli söyleşinin yayımlandığını görüyoruz. İlâhiyatçı Mehmet Sait Hatipoğlu 
ve sosyolog Ramazan Yelken ile gerçekleştirilen söyleşilerde çok mühim konula-
ra girildiğini söylemek mümkün. Hatipoğlu ile kitap ve okuma meselesine dair 
konuşulurken, Yelken ile günümüz İslâmcılığının geldiği pozisyon ağırlıklı bir 
söyleşi gerçekleştirilmiş. Yelken’in değerlendirmeleri arasında şu cümle dikkatimi 
çekti: “Buradaki kritik durum İslâmcılıktır ve bu durumda normal gitmeyen şey 
İslâmcıların bu durumla birlikte aşırı derecede politik alana sıkışmış olmaları, bü-
tün sorunlarının çözümünü politik alana taşımış olmaları.”

2015 yılında periyotlarını aksatmadan düzenli biçimde yayınını sürdüren Ma-
halle Mektebi’nin Kasım - Aralık tarihli 26. sayısında “Sessizlik” temalı yeni bir 
dosya hazırladığını görüyoruz. Diğer birçok dosyada işlenen konular gibi burada 
da mevcut temanın çoğaltılarak ele alındığını, yeni okuma biçimlerine ulaşıldığını 
belirtelim. Abdullah Harmancı ve Muammer Ulutürk’un editörlüğünde hazırla-
nan dosyada Mehmet Âkif’in sessizliğinden sivil itaatsizlik merkezli direnç hare-
ketlerinin sükutla protesto etme biçimine değin farklı alanlarla ilişkisi kurularak 
ilginç çözümlemelere yol aralanmış. Bu bağlamda Yunus Develi, İbrahim Nacak, 
Mehmet Kahraman, Mehmet Uğraş, İbrahim Kunt, Betül Ok, Zeynep Tenekeci, 
Murat Ak, Ahmet Melih Karauğuz ve Muammer Ulutürk dosyanın yazılarını ha-
zırlayan isimler. Derginin 2015 yılındaki bu son sayısında bir kültür adamı olarak 
tanımlanabilecek yazar Muammer Çelik ve öykücü Cemal Şakar ile söyleşiler ger-
çekleştirilmiş.

İki ayda bir yayınlanan ve bu periyodu aksatmamak hususunda özen taşıyan 
Mahalle Mektebi (144 sayfa hâlinde sunulan 21. sayısı hariç) 2015 yılı içerisinde 
her sayı 128 sayfalık bir toplam ile çıktı ve hemen hemen her sayıda 50’den fazla 
isim ürün yayımladı. Kuşkusuz bu önemli bir yoğunluk. Yayın periyodunu aksat-
maması, önemli dosyaları ile okur ve yazarların ilgisini çekmesi, tasarımında gös-
terilen itina ve yayımlanan ürünler konusunda belli bir estetik eşiğin arandığının 
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anlaşılması Mahalle Mektebi’nin bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Dolayısı 
ile gerek akademyadan ve gerek edebiyat dünyasından tanınan çoğu önemli ismi 
derginin sayfalarında görmek mümkün. Bunun yanı sıra derginin genç kuşak şair 
ve öykücülere kapı aralayan bir işlevinin bulunduğu da gözleniyor. Sadece şiir, 
öykü ve özel dosya konuları bakımından değil, hayatın her alanına nüfuz edebilme 
performansı açısından Mahalle Mektebi’nde müzik ve sinema yazıları, kitap eleş-
tirileri ve söyleşilerin yer aldığını da belirtelim.

Yazının başında söylediğimiz gibi Konya dergicilik tarihimiz açısından kıy-
metli bir mekân. 1990’larda birbiri ardı sıra çıkan önemli dergilerden söz etmek 
mümkün. Çerağ, Aşiyan, Eylül, Jurnal gibi... Sonrasında Bumerang, Metafor... 
Mahalle Mektebi bir şekilde bu birikimin üzerinde. Bütün bu dergilerde ürün ya-
yımlamış ve hatta bu dergilerin çıkışında aktif görev almış isimler dahi Mahalle 
Mektebi’nde edebi yolculuklarını sürdürüyorlar. Şunu belirtmek mümkün ki Ma-
halle Mektebi 2010’lardan sonra çıkmış ve kendisine bir alan aralayabilmiş işlev-
sel dergilerden birisi olmasının yanı sıra hazırlandığı şehrin dergicilik tarihine de 
eklemlenip yeni bir eşik ortaya koyması bakımından da anılmaya değer.

Melâmet

İlk sayısı 2015 yılının Mart ayında yayımlanan Melâmet, iki aylık olarak ha-
zırlanıyor ve edebiyat, sanat, düşünce üzerine yazıları barındırıyor. “İşin 
aslı nedir?” sualiyle okuyucuyu selamlayan ilk sayıda avamilik kavramı 
üzerinde duruldu ve derginin yayın yönetmeni Celal Fedai dergiyi sunar-
ken şunları yazdı: ”Melâmet, kendi ciddiyetleri içinde bir araya gelen fark-
lı özge edaların, seslerin, biçemlerin yine kendi ciddiyetleri içinde fark-
lı eda, ses sahibi dildaşları, karınca kararınca ağırlamak istemektedir.” 
Kişinin kendini kınaması esasını benimseyerek Melâmet ismini alan 
derginin ikinci sayısında “Gerçeklik Dedikleri” başlığı yer aldı ve ko-
nuşturmalar, soruşturmalar, yazı ve çevirilerle güncelin dayattığı ger-
çek üzerine yorumlar yapıldı. Üçüncü sayısında “Düşünmenin neresin-
deyiz?” diye soran dergi, dosya konusunu genişletse de şiir ağırlıktaydı. 
“Trendeki Derviş Şimdi Nerede” başlığıyla çıkan dördüncü sayının sunuşunu şair 
Mustafa Baki Efe yazdı. Bu sayıda Tevfik El-Hakim’in 1981 yılında Nabi Avcı tara-
fından Türkçeye çevrilen bir tiyatro eseri olan Trendeki Derviş yeniden gündeme 
getirildi.

Beşinci sayı “Siyaset Şimdi Ne Yapmalı?” diye soruyordu ve poetika, sinema, 
deneme, söyleşi, öykü çalışmalarının yanı sıra “Melâmet Konuşmaları” da de-
vam etti. 2016’nın ilk sayısı olan 6. sayısında Melâmet’in dosya konusu “İnsanlar 
Tüketilirken Yazmak” oldu. İlk sayıdan beri devam eden ve Abdurrahman 
Badeci’nin hazırladığı Ayşe Şasa’nın Günlükleri ile bu sayı da kapanmış oldu. 
Dergiye ağırlıklı olarak metin gönderen isimler şöyle: Celâl Fedai, Ali K. Metin, 
Mustafa Baki Efe, Hüseyin Karaca, Yahya Kurtkaya, Olgun Gündüz, Mustafa 
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Yürekli, Enver Gülşen, Yavuz Altınışık, Hıdır Toraman, Abdurrahman Şenel, 
Serdar Kacır, Sümeyye Betül, Metin Erol, Murat Saldıray, Hasan Şen, İsmail 
Uslu, Emrah Yolcu, Mustafa Baki Efe, Hamdi Gün, İsmail Turut, İbrahim Asaf ve 
Muharrem Kaplan.

Post Öykü

Post Öykü dergisinin ilk sayısı 2014 yılının son aylarında çıktı. İkinci sayısını 2015 
yılının ilk ayında çıkaran dergi, ilk sayısında neden dergi çıkartıyoruz sorusunu 
tartışarak işe başlamış. Sonuç olarak “Bir iyilik hareketi” olarak adlandırdıkları 
bu faaliyetlerini, iyi ürünlerin arandığı, edebiyata katkı sağlayıcı müstakil bir ya-
şam biçimi olarak görüyor. Kısaca “biz” hareketi olarak özetliyorlar kendilerini. 
“Hikâye anlatmak yaşamdan ayrı değil, yaşarken yapılan bir ‘şey’dir, bir yeryüzü 
tecrübesidir” cümlesiyle de ilk poetik cümlelerini kuruyorlar.

İsmi ile dikkatleri çeken Post Öykü’nün kadrosu genel yayın yönetmeni olan 
Aykut Ertuğrul’un dışında 20-30 yaş aralığında. İlk elden derginin dinamikliği 
buna bağlanabilir. Yayın kurulu; Arda Arel, Burcu Bayer, Ertuğrul Emin Akgün 
ve İrem Ertuğrul’dan oluşuyor. Post Öykü “post” ön ekini getirmiş olsa da bu ke-
limeyi geleneksellik bağlamında kullandıklarını iddia ediyor. Gündelik hayatımı-
zın tamamının bir sorunsalı olan gelenek ve modernlik ikilemi Post Öykü’nün de 
gündeminde. Aykut Ertuğrul bu iki aşırı uçtan birinde olmadığını ifade ediyor. 
2015’in son sayısı ve ikinci döneminin açılış sayısında dergi gelenek ve modernlik 
tartışmasında yapıcı bir ortalamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Derginin ideolojik uç söylemlerden sakındığını görüyoruz. Yekûnu öykü ve 
öykü kuramı olmasına rağmen düşünce, sanat felsefesi, şiirin, sinemanın hikâyesi 
vb. alanlarda da ürünlere yer vermektedir.

Cemal Şakar’ın kuram yazıları ve tavsiyeleri çok hoş olmasına rağmen der-
ginin yazarlarıyla tutarsızlık göstermesi dikkat çekici doğrusu. Her zaman neşeli 
öyküler yazın ve depresif öykülerden uzak durun demelerine rağmen kendi ya-
zarlarının bunu gerçekleştirememiş olmamaları diğer bir paradoks. Evvelen bu 
salığı veren kişinin kendisinin uyması gerekmez mi? Dergideki diğer bir sorunsal 
ise dergilerden yapılan öykü değerlendirmelerinin sathiliği ve yetersizliği konusu. 
Böylesi bir öykü dergisinden daha derinlikli ve şahsi olmayan değerlendirmeler 
beklerdik. Diğer bir husus ise 150 sayfalık bir dergide okur daha fazla öykü oku-
mak istiyor. Bunları bir tarafa bırakırsak Post Öykü dergisi atölye çalışmaları ve 
içeriğiyle okuması keyifli bir dergi.

Dergide görsel olarak geleneksel ve modern çalışmalara yer verilmiş. Diğer 
edebiyat dergilerinden farklı olarak gündelik hayattaki dili kullanan ve internet 
diline (twitter) yaklaşan bir dili ara notlarda kullanmaları dergiyi hareketli ve eğ-
lenceli hâle getiriyor.

Dergi 2015 yılında öyküde; Arda Arel, Güray Süngü, Ertuğrul Emin Akgün, 
Remzi Şimşek, Osman Cihangir, İsmail Isparta, Akif Hasan Kaya, Aykut Ertuğrul, 
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Sedat Demir, İsmail Özen, Selman Bayer, Betül Nurata, kuramda; Cemal Şakar, 
Ali Emre, Burcu Bayer, Remzi Şimşek, Necip Tosun, Arda Arel, Abdullah Başaran, 
Aykut Ertuğrul, Şeyma Subaşı gibi isimlere yer veriyor.

Sözcükler

Cevat Çapan ve Barış Pirhasan şiir anlamında büyük katkılar yapıyor Sözcükler’e. 
Az da olsa genç ve iyi şiirlere rastlayabiliyoruz. Yalnız ben Sözcükler’de nesir oku-
mayı daha çok seviyorum. Cemil Kavukçu’nun öykülerini heyecanla bekliyorum 
meselâ. Ya da Roni Margilues bir şeyler yazsa da okusak. Dergide ilgimi, dikkatimi 
çeken birkaç mısra şöyle:

Sanki ben değil, bir başkasıymışım gibi 

onları seyrediyorum uzaktan, yılların ötesinden.

Oysa sen susuyorsun hep. Söyleyeceğini söylemiş, 

ulaşmayı düşlediğin yalınlığa ulaşmış, saçları

bulut rengi bir derviş gibi alıp başını gidiyorsun.

(Cevat Çapan, Uzakta Bir Ada, Sözcükler 54, s. 5)

Sonu olmadığına göre sonsuzluğun,

devam ediyor çocukken öğrendiğim o sayı hâlâ.

Ne bir şeyden uzaklaşıyor, ne yaklaşıyor bir şeye,

devam ediyor sadece. Durmadan. Bitmeden.

(Roni Margulies, İrrasyonel Sayı, Sözcükler 58, s. 14)

Varlık

Varlık dergisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dosya konuları ile çıkma-
ya devam etti. Yıl içerisinde; Didem Madak, Hilmi Yavuz, Kadın Şiddet Şiir, Yaşar 
Kemal, Köy Enstitüleri, Şiirin Anonimleşmesi, Sivas Katliamı, Cemal Süreya, 6-7 
Eylül Olayları, Oktay Akbal - Tarık Dursun K. , Güven Turan Şiiri ve son olarak 
Aziz Nesin sayıları çıktı.

Didem Madak dosyasına yazıları ile katılan yazarlar; Solmaz Zelyüt, Derya 
Acuner, Cemal Salman, Asuman Susam iken; Cemal Süreya dosyasına yazıları ile 
katkı veren isimler, Nursel Duruel, Mustafa Kurt, Murat Lüleci, Bahanur Garan, 
Haluk Öner oldu.

Yıl içerisinde dergide yazı ve şiirleri yayımlanan yazarlar olarak Metin Cengiz, 
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Celal Soycan, Ercan Yılmaz, Mehmet Rifat, Veysel Çolak, Baki Ayhan T., Hüseyin 
Peker, Mehmet Can Doğan, Tozan Alkan, Nalan Barbarosoğlu, Betül Dünder, 
Akgün Akova, Haydar Ergülen, Gülce Başer, Feridun Andaç, Nazlı Karabıyıkoğlu, 
Hatice Meryem, Alper Beşe, Yüksel Pazarkaya, Oktay Yivli, Sezer Duru, Doğan 
Hızlan ve Ali Galip Yener sayılabilir.

Yasak Meyve

Dosya dergiciliğinin kötü etkileri iyiden iyiye Yasak Meyve’nin endazesini boz-
du. Bir de buna “Şair ve Okurları” adlı bölümü eklenince dergi bütün heyecanını 
kaybetti. Bu iki bölüm “hazır” ve “gün”celin dışında şeyler; akademik bir dergi for-
matına daha uygun. Bu nedenle Yasak Meyve’de nadiren beni etkileyen şeylerle 
karşılaşıyorum. 73’üncü sayıda “Dünyada Şiir Ne yapıyor?” bölümü önemliydi. En 
merak ettiğim şeylerden biri bu: Dünyada şiir adına ne yapıyor, nasıl şiirler yazı-
lıyor, nasıl dergiler çıkarılıyor? Belki bundan sonra yeni ülkelere de yelken açar 
Yasak Meyve, temennimiz.

Türkiye Şiir Rehberi devam ediyor ve belge niteliğinde, araştırmacılar için de 
oldukça kullanışlı bir yayın. Bunun dışında Tahir Arabacı’nın “Şair Kahvehanesi” 
ve Sina Akyol’un “Vaat Edilmiş Sayfalar”ı (dolayısıyla şairin genci) heyecan verici. 

Ümidimiz şiirden yana:

Daracık adada gökdelenler dikiliyor hırs ve cehalet

Hiç un öğütmediğimiz değirmene sığınıyoruz

Ve çimen rüyasına, kurşun askeri bile olmayan

(Tahir Arabacı, Gönül Derdi, Yasak Meyve 72, s. 39)

Alık ahaliymiş, oh olsunmuş kırık canlara, camlara, günün fiyakasına laf yok

Kimse artık bir şey olmasınmış ah orada burada, kimbilir daha neler olacak

(Gültekin Emre, Ters Notlar, Yasak Meyve 74, s. 39)

Yedi İklim

1987 senesinde yayın hayatına başlayan Yedi İklim 2015 Aralık ayı itibari ile 309. 
sayısına ulaşmış ve geleneğini oluşturmuş bir dergi. 300. sayısı ile 28 yılı geride 
bıraktı. Dile kolay 28 sene… Herhalde bu yılların değerini en iyi dergi çıkartanlar 
bilir. Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r-Reşad, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mave-
ra dergisi izleğinde yayın hayatını devam ettiriyor. Bu yüzyıla söyleyecek sözünü 
kırmadan, dökmeden, incitmeden aktaran naif bir dergi. Yola koyulmanın sorum-
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luluğunu bilen, yolda olanın hâlini en güzel şekilde ifade eden bir seyir hâli. Ya-
pabileceğini en iyi şekilde yapmaya çalışan kutlu gayret. Ölmüş veya hayatta olan 
öncülerimiz, kuşağımız ve bizden sonraki genç arkadaşlarla ilgili özel sayılar yap-
masıyla edebiyat dünyasına ve dostlara vefasını göstermiş. Derginin yetiştirdiği 
yazarları burada zikretmiyoruz; zira liste çok uzun. Yetiştirdiği yazarları orta ku-
şak diyebileceğimiz bir zenginlik oluşturuyor. Ali Haydar Haksal’ın yayın yönet-
menliğinde yayım hayatına devam eden dergi 2015 senesinin ilk sayısını merhum 
M. Âkif İnan’a ayırmış. Bu sayı Eğitim-Bir-Sen birlikteliği ile hazırlanmış. Şair, 
düşünce ve eylem adamı olarak M. Âkif İnan bütün yönleriyle anlatılmış. Dolu 
dolu 256 sayfa. Bundan sonra bu alanda çalışacaklar için bir başucu sayısı. 300. 
sayısı ise Yedi iklim dergisine ayrılmış. Çıktığı günden bu yana Yedi İklim macera-
sı anlatılmış. Yedi İklim dergisinin takdim yazılarına değinmeden geçemeyeceğiz. 
Her biri kanayan yaramıza parmak basıyor.

Ara ara minimal dosyalara da yer vererek kendi yazarlarını ve diğer yazarları 
yakın plân tanıma olanağı sağlıyor okuyucuya. Son dönemdeki şiirdeki kronik sı-
kıntıyı Yedi İklim’in sayfalarında da görüyoruz. Dergide yayımlanan şiirlerin dili 
genel hatları ile günümüz dilinden uzak kalıyor.

Yedi İklim çıktığı ilk günlerde diğer dergilerden baskısı ve tasarımıyla ayrılı-
yordu. Günümüzde birçok dergi baskı ve tasarımıyla göz dolduruyor. Yedi İklim 
dergisi geleneğe bağlılığı ile tasarımda çok fazla değişikliğe gitmiyor. Ama dergi-
nin biraz hareketlenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Dergi; Ali Haydar Haksal, Arif Ay, Alim Kahraman, Şakir Kurtulmuş, Berat Bı-
yıklı, Nurettin Durman, Seyfettin Ünlü, Osman Koca, Özcan Ünlü, İsmail Demirel, 
Ragıp Karcı, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Serdar Kacır, İbrahim Eyibilir, Nuhan 
Nebi Çam, Mehmet Özger, Gökhan Serter, Alper Gencer, Hatice Çay, Sümeyye 
Şeker, Hasan Aycın, Mustafa Cemil Efe… gibi şair, yazar, çizer ve hattatlara yer 
veriyor.

Yolcu

Yayın periyodunu özellikle son yıllarda aksatmasına rağmen, Türkiye’de edebi-
yat dergiliğimizin tarihi dikkate alındığında en uzun soluklu dergilerin başında 
hiç kuşku yok Yolcu geliyor. Samsun’dan hazırlanan derginin macerasını iki bö-
lüme ayırmak lâzım aslında. 1994 yılında tek sayı olarak çıkan ve alışagelinen 
dergi ebatlarında hazırlanan dergi, bu özel tarihin ilk basamağı. Devamı akamete 
uğrayan bu girişimin ardından Yolcu bu sefer hem ebatları bakımından oldukça 
büyük, tabloid boyda, hem de içerik bakımından protest bir zeminden seslenen ve 
günümüze kadar ulaşan ikinci çıkışını gerçekleştirdi.

Sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Öner’in, genel yayın yönetmenli-
ğini Ömer İdris Akdin’in, yayın danışmanlığını Ahmet Usta ile Bülent Sönmez’in 
üstlendiği dergi sürdürmeye çalıştığı iki aylık periyodu aksatmamaya çalışsa da 
son yıllarda bu pratik daha dağınık bir yol izledi. Ancak yine de yayınını durdur-
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mayarak 1998 yılından beri süre gelen yolcuğunu devam ettirmesi bakımından 
takdire değer. Yolcu’nun çıkışı 28 Şubat darbesinin hemen ardından gelen zaman 
dilimine rastlıyor. Gerek dergiyi çıkartan ekibin edebiyatı ve hayatı kavradığı pro-
test damarın varlığı ve gerekse bu darbenin dergi kadrosu üzerindeki etkileri ne-
ticesinde, 1998 yılında yayımlanan ilk sayıdan itibaren Yolcu bu çizgisini korudu. 
Kapak tasarımı konusunda küçük değişiklikler yapsa da ebatlarını değiştirmeden 
2015 yılına kadar çıkmaya devam eden dergi, yayın dünyamızda kendine mahsus 
özel bir alanı dolduruyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Yolcu tek sayısı (77. sayı) olarak 
kaldı. 

Dicle Kenarında Kurt Koyunu Yedikten Sonra ibareli kapağı ile okura sunulan 
derginin bu sayısı, özellikle Ortadoğu’da politik kaos ve şiddet sarmalı meselesi-
ne göndermede bulunarak edebiyatı yaşanan andan hareketle kavradığının sanı-
rım ispatı. Yolcu dergisini bu bakımdan salt edebiyat dergisi biçiminde okumak, 
duruşunu anlamamızı zorlaştırabilir. Kuşkusuz merkezde edebi metin var; ancak 
bu metne, içerisinde yer alınan medeniyetin birikiminden beslenilerek gidildiğini 
söyleyebiliriz. Zaten dergiyi yayına hazırlayan Ömer İdris Akdin, ilk sayfada her 
daim yayımlanan Seyir Defteri başlığı altında, yaşanan duruma yönelik çözümle-
melerde bulunarak Yolcu’nun merkezî bakış açısını ortaya koyuyor. Derginin de-
neme ve şiir ağırlıklı bir yayın anlayışı olduğunu iddia etmek mümkün. Ancak si-
nemeden, tarihe, sosyolojiden, teolojik konulara kadar hayatın farklı alanlarından 
ivmelenen başka türde metinler de kolaylıkla burada kendisine yer bulabiliyor. 
Yayımlanan metinlerin ilgili görsel malzemeler ile desteklenmesi ise Yolcu’nun ilk 
sayısından itibaren oturan yerleşik bir tasarım anlayışı.

Derginin orta sayfasında sürekli yer verilen söyleşilerin de önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. Edebiyattan sosyolojiye kadar, Türkiye’de sözünün ağırlığı olan 
birçok isim burada kendisine yer buldu. 2015 yılında yayımlanan 77. sayıda da 
İslâmcı entelektüel birikim içerisinde giderek sönümlenen eleştirel bilinci diri tut-
maya çabalayan birkaç nadir isimden olan Lütfi Bergen ile yapılmış anlamlı bir 
söyleşi var. Sorulan sorulardan birisi üzerine Bergen’in “İslâmcılar bitti. Ancak sa-
dece İslâmcılar değil ki. Batılılaşma, Türkleşme, Endüstriyel Sosyalizm, sanayileş-
me, Millî Görüş de bitti” cevabı bu açıdan anlamlı. Derginin 77. sayısında yer alan 
okunmaya değer metinlerinden birisi de Baran Aydın’ın Filistin Meselesinden 
Kürt Ulusalcılığına Kürt Mahallesinde Müslümanlığın Anatomisi başlıklı yazısı. 
Yine devamında İsmail Korkmaz’ın Mutlak Adalet, Dursun Ali Sazkaya’nın Mo-
dernleşme ve Müslümanlar yazı dizisinin ikincisi olarak yayımlanan Onlar Nasıl 
Yaptılar Biz Neden Yapamadık, Harun Çelik’in Paris’e Fransız Kalan Fransızlar, 
Şahin Doğan’ın Yaşar Kemal: Coşkun Bir Muhayyile, Ayıklanmamış Bir Dil Tam 
Bir Halk Ozanı, Osman Atalay’ın Kırım Tatarları ve Mavi Alay başlıklı yazıları bir 
şekilde 2015 yılı içerisinde gerek Türkiye’nin, gerek dünyanın muhatap olduğu 
olaylara atıfta bulunan makaleler biçiminde değerlendirilebilir.

2015 yılında tek sayı yayımlanan Yolcu’da yer alan başlıca isimler şunlardı: 
Ahmet Usta, Ömer İdris Akdin, Müştehir Karakaya, Yaşar Bedri Özdemir, Mustafa 
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Uçurum, Hamza Çelenk, Bilal Can, Bülent Sönmez, Suavi Kemal Yazgıç, İsmail 
Aykanat, Mustafa Yıldız, Faik Öcal, Banu Özbek, Hikmet Kızıl, Ali Korkmaz, Ali 
Bedir, Selçuk Küpçük.



çocuk edebiyatı
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2015’TE ÇOCUK EDEBİYATI
Dr. Tacettin Şimşek

Çocuklar İçin Edebiyat Ama Önce Edebiyat

2015 çocuk ve gençlik edebiyatı açısından verimli bir yıl oldu. Nitelik kaygısı bir 
tarafa bırakıldığında zengin bir birikimin ortaya çıktığı söylenebilir. Çocuk yayın-
cısının çok olduğu; ancak çocuk edebiyatçısının az olduğu bir süreçten söz etmek 
mümkün.

Edebilik endişesi gözetmeyen, dilin poetik işlevde ve estetik düzeyde kullanıl-
dığı metinlerden ziyade, didaktik işlevde ve pedagojik düzeyde kullanıldığı metin-
lerin öne çıktığı dönemler yaşamaya devam ediyoruz. Sık tekrarlanan bir sloganı 
burada hatırlamakta yarar var: “Çocuk edebiyatı eğitici bir edebiyattır.” Ancak 
cümle eksiktir. Doğrusu, “Çocuk edebiyatı dolaylı olarak eğitici bir edebiyattır.” 

Yargı cümlesindeki fark, edebiyata hangi noktadan baktığımızla ilgili bir sorun. 

İki bakıştan söz edilebilir:

1. Eğitim bilimci bakış açısı.

2. Edebiyatçı bakış açısı.

Birinde eğitimi, diğerinde edebiyatı önceleyen bir yaklaşımın sergilendiği gö-
rülüyor.

Belgelemek gerekirse, yükseköğretimde Çocuk Edebiyatı derslerine giren aka-
demisyenlerin birçoğu edebi metne edebiyatçı dikkatiyle yaklaşmaz; yalnızca eği-
ticilik / öğreticilik açısından bakar. Çocuk edebiyatı metinleri bizatihi bir değer, 
önem ve anlam ifade etmez. Bir yanda “edebilik, lirizm, ses, imge, simge, ritim, 
metafor, üst dil, söz sanatları” gibi kavramlarla konuşanlar; öbür yanda ders ki-
taplarında, programlarda hâlâ ve ısrarla “didaktik şiir”den söz eden, örnek isten-
diğinde de “fabl / hayvan masalı” türünü gösterenler var.

La Fontaine’in manzum hayvan masallarını şiir olarak görmek, didaktizmle 
şiiri barıştırmaya dönük beyhude bir çabanın ürünüdür. “Manzum masal” terimi, 
kullanıma hazır dururken söz konusu metinleri “şiir” olarak adlandırmak izaha 
muhtaç bir durumdur. La Fontaine’in şair olduğuna kuşku yoktur; ama “Fables” 
başlığı altında on iki ciltte bir araya getirdiği iki yüz otuz sekiz metni şiir kabul 
etmek son derece zordur. Şiirse niçin hayvan masalıdır? Soru tersinden de sorula-
bilir: Hayvan masalı aynı zamanda şiir midir? Kimi edebiyat kökenli araştırmacı-
larda olduğu gibi eğitimci dikkati de burada bir çelişki aramaz.
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Eğitimci bakış açısında ideolojilerin de devreye girdiği görülür. Sonuçta metin, 
düşünce aşılama ve davranış kazandırma amacını gerçekleştirmeye yönelik bir 
araca dönüşür. Oysa edebiyatçı bakış açısıyla metin her şeyden önce estetik bir ob-
jedir. Estetik duyuş ve sezişlere seslenir. Önceliği duygu, hayal ve rüya eğitimidir.

Çocuk edebiyatı deyince hâlâ çocukları eğitme ve onlara bilgi aktarma amaçlı 
metinleri ve yayın faaliyetlerini anlayan çevreler yok değil. Ancak genel edebiyatın 
taşıdığı bütün ölçütlerin, kaygıların ve duyarlıkların çocuk edebiyatı için de geçerli 
olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Çocuk, ‘ana dili’ne özgün katkılar yapıp ‘ana 
dil’i kavramaya çabalarken farkında olmadan “dondurma dağ”, “sıcaklandım”, 
“gemi batınca denizin canı acımaz mı?”, “ay dede” gibi ilgi çekici benzetmeler, 
anıştırmalar, mecazlar ve imgeler üretebilir.

İmge üretme kaygısı gütmeden yapılan bu doğal adlandırmalar, çocuk dilinin 
şiirselliği konusunda da ipucu verir. Şairlerin, bazen çocukluğa özgü dili keşfeden 
ve kullanan kişiler arasından çıktığı da söylenebilir. Dile ait çocuksu kullanımları 
geliştirerek geleceğe taşıyanlar, imge ustaları olarak sanat yoluyla dünyayı güzel-
leştirebilirler. Edebiyata teşbih (benzetme), teşhis (kişileştirme), intak (dillendir-
me) gibi söz sanatlarını masal diliyle örtüşen ruh dünyalarında varlık ve nesneleri 
insan gibi düşündüren ve konuşturan çocuklar armağan etmişlerdir. Daha ileri 
giderek çocuk dilinde Ahmet Muhip Dıranas’ın şiir kitabına eşi Münire Hanımın 
ağzından epigraf olarak koyduğu “Bir beşik gibi sallanır dünya, rahat uyusun diye 
bütün çocuklar…” şiirsel cümlesini çağrıştıran ilgi çekici hüsnitalil (güzel nedenle-
me) örneklerine rastlandığını da eklemek gerekir.

Bütün bunların bilimsel temellere dayalı araştırma ve incelemelerinin yapıla-
bilmesi, akademik çizgide yeni bir yapılanmaya ihtiyaç gösteriyor. Çocuk edebiya-
tı alanındaki bilimsel çalışmalara öncülük edecek bağımsız bir enstitüsü kurula-
mıyorsa, Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı bilim dalı oluşturulabilir, YÖK’teki bilim dallarına bu başlık da 
eklenerek alana akademik bakış açısı hâkim kılınabilir.

Söz konusu bilim dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çocuk Edebiyatı, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü’nde ise Çocuk Edebiyatı Eğitimi biçiminde yer alabilir; ilkinde 
çocuk edebiyatının kuramsal çerçevesi, metin incelemeleri, monografi gibi nitel 
araştırmalara, ikincisinde ise çocuk edebiyatının eğitimle ilişkisi, eğitimsel işlev-
leri; düşünce ve davranış eğitimine katkıları, öğrenciye kazandırdıkları gibi konu-
larda nitel ya da nicel araştırmalara yer verilebilir. Benzer çalışmalar iki enstitü 
bünyesinde Tarih-Tarih Eğitimi, Felsefe-Felsefe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı-
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi gibi ana bilim dallarında uygulanmaktadır. Bu 
emsalden yola çıkılarak Çocuk Edebiyatı için de benzer bir plânlama yapılabilir. 
Yazar, çizer, pedagog ve editör arasında köprü kuracak, akademik olgunlukta bi-
lirkişilik görevi üstlenecek bilimsel çizgide kurumsal bir kimliğin çocuk edebiyatı 
alanına ciddi katkıları olacaktır.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 365

Çocuk Edebiyatı Öğretimi

Eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği ana bilim dal-
larıyla Türkçe öğretmenliği bölümünde zorunlu, yabancı diller bölümünde seçme-
li olarak çocuk edebiyatı dersi okutulmasına karşın, Türkiye’de akademik yeterlili-
ğe sahip (doktoralı) çocuk edebiyatı uzmanı yoktur. Eski Türk edebiyatı, yeni Türk 
edebiyatı, halk edebiyatı gibi dersler için uzmanlık gerekirken ve dersleri okutmak 
üzere doktoralı elemanlar tercih edilirken, çocuk edebiyatı için bu şart aranma-
maktadır. Çocuk edebiyatı eğitimi ve öğretimi bilim uzmanlığı / bilim doktorluğu 
gerektirmeyen bir alan olarak görülmektedir.

Türk cumhuriyetlerinden, örneğin Azerbaycan’da kendini “uşak edebiyatı pro-
fesörü” diye tanıtan bilim insanları varken, Türkiye’de yüksek lisans ve doktora 
tezi hazırlanacak bir “çocuk edebiyatı” alanı yoktur.

Okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği birim-
lerinde çocuk edebiyatı dersinin içeriği YÖK tarafından şöyle belirlenmiştir: 
“Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli 
çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyar-
lı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı 
yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle 
incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların ço-
cukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen 
adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygun-
luğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlen-
mesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, 
masal, şiir, öykü, roman vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece 
vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.”

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokula öğretmen yetiştiren üç ayrı birimde aynı içe-
riğe yer verilmiş olması, çocuk edebiyatı dersinin öğretimi konusunda bir standart 
oluşturma arayışını düşündürür. Ancak dersin içeriğinde edebiyat zevki ve estetik 
duyuş değil, kitapların tasarımı, içeriği, eğiticiliği ve çocuk gelişimine sağladığı 
katkılar ele alınır. Bu da edebiyatı, eğitimin aracı kılar.

Okuma Kültürü ve 100 Temel Eser

Gündeme getirildiği ilk günden itibaren tartışmalara konu olan 100 Temel Eser 
konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ku-
rumlarında bir okuma standardı oluşturmak için ve öğrencileri okuma ortak pay-
dasında buluşturma amacıyla hazırlanan, ortaöğretim ve ilköğretim için ayrı ayrı 
düzenlenen listeler, 2004/60 ve 2005/70 numaralı genelgeler ekinde valiliklere 
gönderilmişti.

Genelgelerde projenin amacı “öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak; bu 
yolla onları düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algıla-
ma gücü yüksek, yorum yapan, analitik düşünen, sentez yapan, tartışan; doğrula-
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rın, tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakmak suretiyle ortaya çıkacağını 
kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevi 
değerlere sahip yüksek karakterli bireyler yetiştirmek” biçiminde özetlenmişti. 
Ancak aradan on yıllık bir zaman geçtiği hâlde bu amacın gerçekleştiğine ilişkin 
verilere ulaşmak zordur. Bakanlığın emrettiği, hafta içinde belirlenen bir günde 
30 dakikalık “okuma saati” uygulaması da hedefe ulaşmakta yeterli olmamış; ilk, 
orta, lise ve yükseköğretimde “okumama” sorunu çözüme kavuşturulamamıştır. 
Bunun doğal sonucu olarak her kademedeki öğretmen ve öğretim elemanlarının 
“öğrenciler okumuyor” yakınması sürmektedir.

Çeviri kitaplar yanında bazı türlerde hazırlatılan 100 Temel Eser listesindeki 
kitaplar da genellikle ticari kaygıyla ve özensiz bir dille piyasayı doldurmuştur. 
Listede yer alan kitapların ulaştığı satış rakamları, yayın dünyasının ticari iştahını 
kabartmıştır. Sonuç itibarıyla niteliği arka plana iten yayınlar ve dil estetiğinden 
yoksun anlatımlarla öğrencilere ana dilini sevdirmek, edebiyat zevki kazandır-
mak, en önemlisi de okuma bilinci aşılamak mümkün olamamaktadır. 

Bakanlığın öncelikle bir “Okuma Kültürü Programı” hazırlaması, bu program 
çevresinde kitap listeleriyle okuma alışkanlığı kazandırma sürecini başlatması 
sağlıklı bir yol olarak görünüyor. Kaldı ki “okuma alışkanlığı” ifadesi bile tartışma-
lıdır. Zira alışkanlık her zaman olumlu nitelik taşımaz. Okuma alışkanlığı olarak 
görülebilecek bir davranış, pekâlâ verimsiz bir okuma eylemi olarak da değerlen-
dirilebilir. Gazetelerin sadece spor sayfalarını okumak gibi. Kuşkusuz bu da önem-
lidir ancak yeterli değildir. Bu nedenle eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilere 
“okuma bilinci” kazandırmaktan söz edilmelidir.

Genel ağın ve sanal ortamların çekiciliği, hafifletici neden olarak görülse de, 
“okumamanın” haklı gerekçesi olamaz. İlgili kurum, kuruluş, çevre ve kişilerin 
“Ne yaparsak yapalım, okumuyorlar.” yılgınlığı içine düşmeleri de anlaşılır bir du-
rum değildir. Belki de Türkçe ders programlarındaki okuma tür, yöntem ve tek-
niklerini çeşitlendirmeye ihtiyaç vardır.

Öncelikle okumayı sıkıcı olmaktan kurtarmakla işe başlanabilir. Eğlenceli, 
oyunlaştırmaya yakın, drama yönteminin uygulandığı okuma etkinlikleri gerçek-
leştirilebilir. Okunan öyküleyici metinleri sınıf ortamında canlandırmak etkili bir 
yöntemdir. Canlandırmalarda rol almak isteyen öğrencilerin metni okumuş, an-
latacak düzeyde anlamış olmaları şartı öne sürüldüğünde bu, öğrenciler için teş-
vik edici olacaktır. Masallar, öyküler, fabllar, hatta seçilmiş bölümleriyle roman-
lar drama yöntemiyle okunabilir. Öğrencilere bu yönde grup ödevleri verilebilir. 
Metni grup hâlinde okuyup plânlanan bir günde sınıf ortamında canlandırmaları 
istenebilir. İlkokul ve ortaokul sıralarında öğrencilerin drama ve tiyatro etkinlik-
lerine katılma konusunda çok istekli oldukları göz önünde bulundurulursa, bu ve 
benzeri uygulamalardan sonuç alınması mümkün görünmektedir.

Kitapla tanışmanın kundakta başladığı, okul öncesinde gerçekleştiği, ilkokulda 
yerleştiği ve ortaokulda pekiştiği; okuma bilincinin temellerini atma konusunda 
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anne babaların, bu bilinci geliştirme ve pekiştirme konusunda da öğretmenlerin 
rol model oluşturma sorumluluğunun bulunduğu unutulmamalıdır.

Aralık 2015’te Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) arasında çıkan, Bettina 
Kümmerling-Meibauer’in derlediği, Ekin Uşşaklı’nın Türkçeye kazandırdığı 
Erken Okuryazarlık: 0-3 Yaş Arası Çocuk Kitapları başlıklı eser, hamilelik dö-
neminde bir çocuk odası hazırlarken yenidoğan kütüphanesini eksik etmemek ge-
rektiğine vurgu yapıyor. Okumanın temellerinin ne denli erken atıldığına dikkat 
çeken kitap, yazarlara, öğretmenlere, pedagoglara, kütüphanecilere, psikologlara, 
sosyologlara ve daha birçok farklı uzmanlık alanına sesleniyor. Kitabın Türkçe 
baskısı için Ilgım Veryeri Alaca ve Aylin Küntay tarafından kaleme alınan giriş 
yazısı, Türkiye’de 0-3 yaş arası bebeklerin ve çocukların kitapla tanıştırılmasının 
önemine ilişkin ufuk açıcı bilgiler içeriyor. Kitapta genel olarak şu sorulara cevap 
aranıyor: Bir çocuğa ne zaman kitap okunmaya başlanabilir? Üç yaşın altında-
ki çocuklar kendilerine okunan kitapları yorumlayabilirler mi? Kendileri anlatı 
üretebilirler mi? Kitaplardaki görseller çocuğun algısal gelişimine nasıl etki eder? 
Resimli kitaplar ile modern sanatlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Görsel okur 
yazarlık nasıl edinilir, faydası nedir? Çocuklar edebiyatı oyunla keşfedebilir mi? 
Kitap okuma seanslarında çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişimin öğrenmeye et-
kisi nedir?

Eleştiri Eksikliği

Çocuk edebiyatı alanında vurgulanması gereken önemli bir eksiklik de eleştiri or-
tamının olmamasıdır. Eleştiri vadisinde ortaya konulan metinler, kitap tanıtma 
yazısı olmaktan öteye geçememekte, genellikle övgü ve yergiyle sınırlı kalmakta-
dır. İdeolojik bağlanmaların ve kamplaşmaların etkisiyle her çevre kendi değerini 
alkışlamayı, öteki olarak gördüğü birikimi görmezden gelmeyi / yok saymayı ter-
cih etmektedir.

Son yıllarda gittikçe artan “değer eğitimi” odaklı yaklaşımlar da içinden çı-
kılmaz bir hâl almıştır. İçeriğin yüceltilmesine karşın kimi yayınlarda nitelik göz 
ardı edilmektedir. Bu alanda ciddi eleştirel yaklaşımlar sergilenememektedir. Bir 
grup, “değer” kavramının özellikle dinî / mistik çağrışımlarını reddederken diğeri 
“değerler”i istismar edecek derecede savurgan biçimde kullanabilmektedir.

“Evrensel Çocuk Kültürü” Algısı

Öte yandan kültürel zemini olmayan, kahramanların adları değiştirildiğinde anla-
tının hangi kültürle ilişkilendirileceği belli olmayan bir çocuk edebiyatının da boy 
attığı görülüyor. “Evrensel çocuk kültürü” yaklaşımının sonuçlarından biri olarak 
değerlendirilebilecek bu oluşum, taraftar bulmakta güçlük çekmiyor. “Evrensel 
kültür” illüzyonunun küresel aktörler tarafından dünyaya servis edilerek geliş-
mekte olan ülkelerde aşağılık kompleksi oluşturulmaya çalışıldığını, gerçekte ev-
rensel olabilmenin yolunun millî olmaktan geçtiğini sık sık vurgulamak gerekiyor.
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Kaynaklardan Yararlanma

Son yıllarda masal, efsane, kıssa gibi geleneksel anlatıların çocuk edebiyatına 
yansımasında artış göze çarpıyor, ancak niteliğin bu artışla doğru orantılı olma-
dığı dikkati çekiyor. Mevlânâ’nın Mesnevî’si, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, 
Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ı gibi kaynaklardan alınarak yazılan öyküler, 
Nasrettin Hoca fıkralarından yapılan seçmeler, duru bir niyetin ve saygın bir ça-
banın ürünü olsalar da birçoğu geleneği yeniden üretmenin özgün örnekleri ara-
sında yer alamıyor.

2015 Yılında Çocuk Edebiyatı Alanında Etkinlikler

Yayın Olayı

Küçük Prens

1990’lı yılların ortasında Avrupa Birliği ölçütlerine uyumlu hâle getirilen Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu gereğince 2015, yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin ölü-
münün üzerinden yetmiş yıl geçmiş olması nedeniyle Küçük Prens’in kamuya 
mal olma yılı oldu.

Türkiye’de ilk çevirisi Ahmet Muhip Dıranas tarafından yapılan ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun Çocuk ve Yuva dergisinde 1953-1954’te tefrika edilen 
romanın zaman içinde yüzden fazla sürümü ortaya çıkmıştı. 1987’den itibaren 
Mavibulut Yayınları’nda bulunan telif hakkı 2015’te serbest kaldı ve Kapı Yayınları 
Ahmet Muhip Dıranas, Can Yayınları Cemal Süreya-Tomris Uyar, Everest 
Yayınları da Selim İleri çevirisini okurlara sundular. Agapi, Alfa, Altın Kitaplar, 
Arkadaş, Beyan, Bilgeoğuz, Bilgi, 1001 Çiçek, Büyülü Fener, Cinius, Çiçek, Dört 
Nokta, Epsilon, Ez-De, Fom Kitap, Hece (Osmanlı Türkçesiyle), İkaros, İnkılâp, 
İthaki, Kabalcı, Kanyon, Kaynak, Kırmızı Kedi, Lotus, Nar, Nemesis, Nesil, Notos, 
Oda, Özyürek, Palto, Panama, Pupa, Puslu, Remzi, Say, Sınırsız Kitap, Şûle, Tutku, 
Türk Edebiyatı Vakfı, 3 Adam, Yakamoz, YKY, Yason, Yediveren, Yuva, Zeplin gibi 
kuruluşlar Küçük Prens’i yayımladılar. Bu yayın furyası içinde niteliğin ikinci pla-
na itildiği kimi örnekler de göze çarpmadı değil. Çeşme akarken kovayı doldurma 
telâşının buna yol açtığı söylenebilir.

Türkçem

Prizren’de ilk sayısı Ocak 1999’da çıkan aylık Türkçem dergisi, 17. yılına girdi. Şair, 
yazar ve ressam Zeynel Beksaç’ın yönetiminde Kosova’da Türkçe yayımlanan tek 
çok dergisi olan Türkçem, 170. sayısı nedeniyle 30 Ocak 2015’te bir etkinlik düzen-
ledi. Yunus Emre Enstitüsü Prizren Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen et-
kinliğe yoğun bir katılım oldu. Programda Zeynel Beksaç ve Hüsamettin Luma’nın 
sunduğu sinevizyon gösterisinin ardından konuşmalar yapıldı. Nimetullah Hafız, 
Enver Baki, Aluş Nuş, Salaydin Krasniçi gibi şairler şiirler okudular.
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Öykü Yarışması

Zeynep Cemali adına düzenlenen öykü yarışmasının dördüncüsü gerçekleştirildi. 
Yarışmanın 2015’teki teması “cesaret”ti. Ayfer Gürdal Ünal, Behçet Çelik, Neslihan 
Önderoğlu, Yalvaç Ural ve Müren Beykan’ın seçici kurulunu oluşturduğu yarışma-
da İzmir’den 7. sınıf öğrencisi Ezgi Akar, Kırıklar ve Kesikler öyküsüyle birinciliği; 
Malatya’dan 8. sınıf öğrencisi Bengisu Belen, Kanatsız Yükseliş öyküsüyle ikincili-
ği; İzmir’den 6. sınıf öğrencisi Cem Demir de Harkıt, Harkıt, Torbanı Sarkıt! öykü-
süyle üçüncülüğü kazandı. Ödüller 3 Ekim 2015 günü Kadir Has Üniversitesinde 
düzenlenen Zeynep Cemali Günü’nde sahiplerine verildi.

Çogem Ödülü

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın tanınmış isimlerinden Gülten Dayıoğlu, Ankara 
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(ÇOGEM) 2015 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sanatçı Ödülü’ne değer görüldü. Ödül 
30 Nisan 2015’te Ankara Üniversitesi’nde Dayıoğlu’na sunuldu.

Edebiyat Mevsimi Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Mevsimi 
Büyük Ödülleri Mustafa Ruhi Şirin, Ali Ural ve Dursun Gürlek’e verildi. Çocuk ede-
biyatı alanındaki ödülün hem edebi niteliği yüksek eserleriyle, hem de Çocuk Vakfı 
olarak ürettiği değerler ve edebiyatımıza kattığı zenginlikler nedeniyle Mustafa 
Ruhi Şirin’e verildiği açıklandı. Edebiyat Mevsimi Büyük Ödülleri 24 Ekim 2015’te 
sahiplerine takdim edildi.

Okuma Kültürüne Katkı Ödülü

Okul Kütüphanecileri Derneği, şair ve yazar Mustafa Ruhi Şirin, çizer Mustafa 
Delioğlu, yayıncı Günışığı Kitaplığı ve kamusal alanda da Kadıköy Belediye 
Başkanlığı’nı 2015 Okuma Kültürüne Katkı Ödülü’ne lâyık gördü. Ödüller 4 Nisan 
2015’te Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahiplerini buldu.

Gülten Dayıoğlu Vakfı Ödülü

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2015 Yılı İlk Gençlik Romanı 
Ödülü’nü Kora ile Kelebek adlı eseri ile Hanzade Servi kazandı. Seçici kurulun-
da Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Adnan Binyazar ve Feyza Hepçilingirler’in 
görev aldığı roman yarışmasının ödül töreni 15 Mayıs 2015 tarihinde Niğde 
Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Tudem Roman Ödülü

2003’ten itibaren her yıl farklı türlerde düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri 
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2015’te roman dalında verildi. Seçici kurulunda Sennur Sezer, Habib Bektaş, 
Şeref Bilsel, Betül Avunç ve Zarife Biliz’in yer aldığı Tudem 2015 Roman Ödülü 
Yarışması’nda birinciliği Beşir adlı romanıyla Güzin Öztürk, ikinciliği Kayra: 
5000 Yıl Öncesine Düşen Yıldız adlı romanıyla Bengi Bağdat Kurt, Yıldız Kurt, 
Billur İpek Kurt; üçüncülüğü ise Taş Devri Çocukları adlı romanıyla Zehra 
Tapunç kazandı. Ödüller 34. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nın açılış günü olan 7 
Kasım 2015’te düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Türkçem Ödülü

Kosova / Prizren’de yayımlanan Türkçem Çocuk Dergisi, 1999’dan beri her yıl 
verdiği Uluslararası Ödüle, 2015 yılında çağdaş Kırımtatar şair ve yazarı Nuzet 
Ümer’i lâyık gördü. Ödül, 22 Nisan 2015 tarihinde Kırım’ın başkenti Akmescit’te 
Ümer’e takdim edildi.

Alma Ödülü

ALMA kısalmasıyla bilinen ve çocuk edebiyatının Nobel’i olarak değerlendirilen 
Astrid Lindgren Anma Ödülü’ne 2016 yılı için Türkiye’den üç aday gösterildi. 16 
Ekim 2015’te açıklanan listede Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) yanı sıra ço-
cuk edebiyatı yazarları Miyase Sertbarut ve Fatih Erdoğan’ın isimlerine yer verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği, Semerkand Yayınları’nı 2015 yılı Çocuk Kitapları Ödülü’ne 
değer buldu. 2 Ocak 2016 günü Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından 
TYB Genel Merkezi’nde yapılan açıklamada Semerkand Yayınları’nın yıl içinde ya-
yımladığı kitaplarla ödüle lâyık görüldüğü belirtildi.

Sempozyum

Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel

ODTÜ Türk Dili Bölümü ile Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Araştırmaları Merkezi’nin (ÇOGEM) 15-16 Ekim 2015’te Türk Masal Dünyası ve 
Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel üzerine çağrılı otuz iki konuşmacının bildi-
ri sunacağını duyurduğu sempozyum, 10 Ekim 2015’te Ankara’da meydana gelen 
terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir

Samsun’un Canik Belediyesi, 4. Uluslararası Canik Sempozyumu’nun konusunu 
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Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir olarak belirledi. 15-17 Mayıs 2015 tarihle-
ri arasında Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda 170 akade-
misyen şehir ve çocuk, ilkçağda çocuk, ortaçağ batı ve doğu toplumlarında çocuk, 
İslam ve çocuk, Osmanlı’da çocuk, savaş ve çocuk, çocuk eğitimi, terörün hedefin-
de çocuk, göç ve çocuk gibi başlıkların da yer aldığı bildiriler sundu.

Oğuz Tansel 100 Yaşında

Dil Derneği, 26 Mart 2015’te Oğuz Tansel 100 Yaşında başlıklı bir etkinlik düzen-
ledi. 15 Şubat 1915’te Konya’da doğan, 30 Ekim 1994’de Ankara’da hayata veda 
eden şair ve masal yazarı Oğuz Tansel, 1977’de Allı ile Fırfırı adlı masal kitabıyla 
Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülü’nü kazanmıştı. Yazar Altı Kardeşler (1959), 
Yedi Devler (1962), Üç Kızlar (1963), Mavi Gelin (1966), Konuşan Balıkla Yalnız 
Kız (1985), Çobanla Bey Kızı (1985) gibi masal kitaplarıyla Türk masal edebiyatı-
na katkıda bulunmuştu.

II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, ilkini 2014’te hayata geçirdiği 
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ikincisini 23-24 Ekim 
2015’te İstanbul’da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Üç 
salonda iki gün süren sempozyumda on dokuz ülkeden elli farklı üniversiteden 
akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından öğretmenler, araştırmacılar, yayın-
cılar ve yazarlar tarafından doksan bildiri sunuldu. Çocuk ve gençlik edebiyatının 
kuramsal konularından metin çözümlemelerine, çeviri sorunlarından çok kültür-
lülüğe zengin bir birikim ortaya konuldu. Bildiriler Kitabı derneğin genel ağ (in-
ternet) sitesinde yayımlandı.

Çalıştay

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve 
Yayımlar Daire Başkanlığı 18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da 
Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Çalıştayda okuma kültürü ve z-kütüphaneler konusunun kamu kurumları, 
sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, üniversiteler, yurtdışından örgütler gibi 
paydaşlarla geniş bir perspektifte müzakere edilmesi ve detaylı bir ihtiyaç analizi 
ortaya konulması hedeflendi. 

Sekiz oturumda tamamlanan toplantıda Okuma Kültürü ve Söz Varlığı ana 
başlığı altında Literatür, Okumaya Teşvik ve Sürdürülebilir Okuma, Bilgi Okur 
Yazarlığı, Yaratıcı Okuma, Kütüphane Hizmetlerinde Ölçme-Değerlendirme-
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Raporlama, Söz Varlığı, Yaş Gruplarına Göre Sözcüklerin Tasnifi gibi alt başlık-
lar ele alındı. Ayrıca Erişilebilir Okul Kütüphaneleri, Kütüphanelerin Yönetimi, 
Dijital Kütüphaneler ve Veri Bankaları konularında görüş, düşünce ve öneriler 
paylaşıldı. Çalıştayda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ya-
nında öğretmen, yönetici, yazar, uzman… olmak üzere yüzden fazla katılımcı bilgi, 
birikim, deneyim ve önerilerini ortaya koydu.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, 25 Ekim 2015 günü İstanbul’da bir 
çalıştay düzenledi. Üç ana tema çevresinde gerçekleştirilen çalıştayda Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı alanında Türkiye, İslam ülkeleri Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar arasında ortak çalışmaların yürütülmesi, çeviri eserlerin yayımlan-
ması, Türk ve İslam Dünyası Çocuk Edebiyatı Tarihi Yazma Projesi’nin hayata 
geçirilmesi, buna ilave olarak çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uluslararası ni-
telikte ortak ödüllendirme sisteminin belirlenerek sürecin başlatılması ele alındı.

Çalıştaya akademisyenler, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında faaliyet göste-
ren özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK ilgilileri, çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanında eser veren isimler katıldı. Üç ana tema etrafında kurul-
lar oluşturularak ortak çalışmalar başlatıldı.

Fuar

20-26 Nisan 2015’te İstanbul’da Beykoz Belediyesi tarafından Belediye 
Meydanı’nda, kırk yayınevi ve yirmi yazarın katılımıyla 1. Beykoz Çocuk Kitapları 
Fuarı düzenlendi. Fuar süresince farklı masal kahramanlarıyla hazırlanmış oyun 
köşesi de çocukların ilgisine sunuldu.

Proje

4-8 Mayıs 2015’te İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (İTEF), kapsamında gör-
me engelli çocuklara yönelik okuma atölyeleri gerçekleştirdi.

Türkiye’de bir ilk olan ve Okuyan Eller adı verilen projede çocuk edebiyatı ya-
zarlarından Melike Günyüz’ün yazdığı, Braille alfabesiyle basılan Mutsuz Martı 
Murta Nasıl Mutlu Oldu? adlı kitap, görme engelli çocuklara okutuldu. Öyküde 
geçen Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Kız kulesi gibi yapıların maketleri çocuklara 
dağıtıldı. Görme engelli öğrencilerin dokunma duyularını ve bilişsel becerilerini 
edebiyat yoluyla geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikte öğrenciler hem kitap oku-
dular hem de İstanbul’un simgesi olan maketlere dokundular.

Şenlik

Beşiktaş Belediyesi 12-13 Eylül günlerinde Bir Varmış Bir Yokmuş adıyla 
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Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Masal Şenliği” düzenledi. Sanatçılar Parkı / 
Akatlar’da meraklısıyla buluşan bu etkinliğin amacı, “çocukları ve yetişkinleri ma-
salların büyülü dünyasına götürmek” şeklinde belirlendi. “Masal iyileştirir, masal 
büyütür, masal düşündürür, masal çözer.” sloganıyla masal anlatma sanatının ye-
niden canlandırılması amaçlandı. Yerli ve yabancı masal anlatıcılar, şenliğe renk 
kattılar.

Sergi

20 Eylül-20 Ekim 2005 tarihleri arasında Le Petit Prince-Dünyadaki Bütün Küçük 
Prensler Capitol’de adıyla İstanbul Capitol’de Dünya Küçük Prens Kitapları Sergisi 
açıldı. Dünya çapında gerçekleşen en büyük Küçük Prens etkinliği olarak dikkati 
çeken sergide hayal gücü atölyesi kuruldu ve özel etkinlik alanı oluşturuldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 13-25 Nisan 2005 tarihle-
ri arasında Her Çocuk Haklarıyla Doğar!.. başlığı altında Resimli Çocuk Hakları 
Kültürü Sergisi düzenlendi.

Konferans

Şair, yazar ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, 17-18 Mart 2015’te Erzincan 
Üniversitesi Türkçe Bakış Kulübü’nün daveti üzerine gittiği Erzincan’da Çocuk 
Edebiyatı Kültürü ve Medya konulu bir konferans verdi. Okullarda öğrencilerle 
söyleşilere katılan Şirin, kitaplarını imzaladı.

Mustafa Ruhi Şirin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nün daveti 
ile 13-14 Nisan 2015 tarihinde Tokat’ta Yüzde Yüz Çocuk Hakları, Okuma Kültürü 
ve Çocuk Edebiyatı konulu konferanslar verdi, Okuma Kültürü Kozasını Nasıl 
Örebiliriz? konulu söyleşiler yaptı ve kitaplarını imzaladı. Ayrıca Tokat BİLSEM 
(Bilim ve Sanat Merkezi) öğrencileriyle Okul Başarısı mı Hayat Başarısı mı? konu-
lu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 
konuğu olarak 12-13 Mayıs 2015 tarihinde Edirne’de Okuma Kültürü ve Medya, 
Çocuk Edebiyatı ve Medya gibi konularda bir dizi konferans veren Mustafa Ruhi 
Şirin, öğrencilerle Çocuklar, Kitaplar ve Okuma Kültürü üzerine söyleşilerde bu-
lundu ve kitaplarını imzaladı.

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı ile TRT Çocuk Kanalı Koordinatörlüğünün iş-
birliğiyle 23-24 Kasım 2015’te İstanbul’da 4. TRT Uluslararası Çocuk Medyası 
Konferansı düzenlendi. Konferansta bir yandan Çocuk Medyası İçin İçerik 
Geliştirme Kullanımı başlığı altında Dijital ve Mobil Uygulamalar, Eğitici İçerik 
Üretimi, İçerik Üretiminde Geleneksel Yaklaşımlar, Yeni Medya Platformları, 
Üretici ve Tüketici Olarak Ailenin Önemi üzerine yerli ve yabancı konuşmacılar 
tarafından sunumlar yapılırken öte yandan masal ve ninni konularında atölye ça-
lışmaları gerçekleştirildi.
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7 Kasım 2015’te TÜYAP 34. Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri çevresinde ço-
cuk edebiyatı yazar ve çizeri Fatih Erdoğan Okuma Kültürü Paydaşları Buluşuyor 
başlıklı panele katıldı. Erdoğan “Hoş geldiniz yayıncılar” hitabıyla başlayan ko-
nuşmasında çocuk yayıncılığını anlattı. 

Fatih Erdoğan, 25 Kasım 2015’te Uluslararası İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Buluşması kapsamında Derslikte Edebiyat konulu bir konferans verdi. Erdoğan 
konuşmasında genel olarak eğitim, sanat, edebiyat ve çocuk edebiyatı yazarı ol-
mak gibi kavramlar üzerinde durdu. 

25 Aralık 2015’te Bitlis Valiliği’nin Doğu Okuyor Projesi kapsamında davet et-
tiği yazar Aytül Akal, Mutki ilçesinde öğrencilerle buluşurken, tele konferans ara-
cılığıyla aynı anda altı ilçeden ve Çorum ili başta olmak üzere toplam on iki ilden 
binlerce öğrencinin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti.

Edebiyat Günleri

Zeynep Cemali Edebiyat Günü

Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün beşincisi, 3 Ekim 2015’te Kadir Has 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Necati Tosuner, Gülten Dayıoğlu, 
Behçet Çelik, Feridun Andaç, Müge İplikçi, Ahmet Büke, Sevin Okyay, Sevim Ak 
ve Fatih Erdoğan gibi yazarların yanı sıra çok sayıda yayıncı, editör, çevirmen, 
tasarımcı, illüstratör, akademisyen, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici-
leri, kütüphanelerden ve eğitim kurumlarından yetkililer katıldı. Konferans 6, 7, 
8. sınıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 
2015 Ödül Töreni’yle sona erdi.

Dünya Çocuk Günü

Çocuk Vakfı 5 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Mehmet Aycı’nın kaleme 
aldığı 2015 yılı Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi’ni kamuoyuyla paylaştı.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Toplantı

Okan Üniversitesi’nde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 20 Kasım 2015’te 
Çocuk Hakları ve Toplum konulu bilimsel bir toplantı düzenlendi. Çocuk Hakları 
ve Toplum, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çocuk Hakları, Eğitim Sürecinde 
Çocuk, Sosyal Sorumluluk ve Çocuk, Toplumsal Yaşamda Çocuk, Medyada Çocuk 
Hakları, Devlet Koruması Altındaki Çocuklar, Sokakta Yaşayan Çocuklar, Adli 
Sistemde Çocuk, Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Hakları, Suça Sürüklenen 
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Çocuklar, Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar ve Hakları, Masum Mahkûmlar baş-
lıklı sunumlara yer verildi. 

Bildiri

Çocuk Vakfı tarafından her yıl 20 Kasım’da yayımlanan Dünya Çocuk Hakları 
Günü Türkiye Bildirisi’ni, 2015 yılında, şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mavisel 
Yener yazdı.

Söyleşi

20 Kasım 2015 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocuk Vakfı Danışma Kurulu 
Üyesi Dr. Özcan Kars, ODTÜ Çocuk Aklım Topluluğu’nun düzenlediği programda 
Her Çocuk Hakkıyla Doğar başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Çocuk Edebiyatı Günleri

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında ilk 
defa Çocuk Edebiyat Günleri adıyla bir program düzenledi. Etkinliğin konuğu şair 
ve yazar Yalvaç Ural’dı. 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Yunus Emre Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk çocuk edebiyatının öncü ve ünlü 
isimlerinden Yalvaç Ural, çocuklarla söyleşilerde bulundu, yaklaşık 800 öğrenciye 
çocuk edebiyatı ile ilgili bilgiler aktardı, eğitici oyunlara yer verdi. Programa katı-
lan çocuklara Yalvaç Ural’ın kitabı armağan edildi.

Çeviri

TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde 
Yayımlanmasına Destek Projesi) kapsamında çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları 
yabancı dillere çevrilerek ilgili ülkelerde yayımlanmaya devam edildi. 

2015 yılında Zeynep Cemali’nin Çılgın Babam ve Ballı Çörek Kafeteryası adlı 
kitapları Emilia-Boriana Slavkova, Feridun Oral’ın Kırmızı Elma kitabı Sabriye 
Ahmedova Tete tarafından Bulgarcaya çevrilerek Bulgaristan’da okurlarla buluş-
tu. 

Katalin Sipos’un Macarcaya çevirdiği Gülten Dayıoğlu’nun Midos Kartalının 
Gözleri romanı Macaristan’da okurların ilgisine sunuldu. 

Aytül Akal’ın Çöp Kafalı Çocuk, Kitap Perisi, Terlikleri Kim Giyecek?, 
Karanlıktan Korkan Çocuk, Nerden Çıktı Bu Kardeş?, Bu Dünya Kimin?, Soru 
Balonları ve Buruşuk Kâğıt Parçaları adlı kitapları, Nilufar Olfat-Shayan tarafın-
dan Farsçaya çevrilerek İran’da yayımlandı.

Oryal Yıldırım tarafından çevrilen Gülsüm Cengiz’in Ayşe’nin Günleri ve 
Nasrettin Hoca kitapları Kosova’da kitaplaştı.
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İyi niyetli bir proje olmasına karşın, kimi çevirilerdeki özensizlik yanında, ki-
tapların yayımlandığı ülkelerde umulan ve beklenen yankıyı uyandırmamış olma-
sı da ciddi bir sorun olarak göze battı.

Süreli Yayınlar

Araştırmacı Çocuk

Bilimsel düşünmeyi destekleyen, üç aylık eğlenceli bir dergi 
olan Araştırmacı Çocuk, çocukların araştırmaya başlamaları-
nı sağlayacak yaratıcı fikirlere ve etkinliklere yer veriyor. İlk ve 
ortaokul öğrencilerine araştırma yapma becerisi kazandırmayı 
amaçlayan dergi, öğrenme alanını eğlenceli hâle getirecek ve 
zenginleştirecek çalışmaları okura iletiyor.

BeyazBulut

İki ayda bir yayımlanan ve Kırmızıfare dergisinden 
sonra, “Her yaştan çocuklara edebiyat dergisi” alt 
başlığıyla okurların karşısına çıkan ikinci dergi olan 
BeyazBulut’ta ağırlıklı olarak öykü, masal, şiir, rö-
portaj ve deneme türünde metinler yayımlandı. Her 
sayıda çizgi romana, kitap tanıtımlarına, Dedektif 
Halis Muhlis, Hayvanlık Hâli, Cicika, Çıtır Pıtır gibi 
köşelere ve çocuklardan gelen soruların cevaplandı-
ğı Merakettin Amca bölümüne yer verildi. Haberler bölümünde çocuk ve çocuk 
edebiyatı temalı haberler, Bulut Postası bölümünde ise çocuklardan gelen şiir ve 
hikâyeler okura sunuldu.

Sevgi İçigen Bizim Sınıf çizgi romanıyla; Bedrettin Karaçam, Begüm Tuğtağ, 
Fatih Turanalp, Fatma Beyza Tütüncüoğlu, Fatma Çağdaş Börekçi, Gülçin 
Durman, Melih Tuğtağ, Meryem Uçar, Mustafa Ökkeş Evren, Pınar Başar Ünlüer, 
Rümeysa Şimşek, Sümeyra Turanalp, Ümit-Elif Özkan, Zekiye Çoban masallarıyla 
öne çıktılar.

Beyza Nur Demirci, Bülent Ata, Fatma Nur Yılmaz, İbrahim Demirci, Mustafa 
Ökkeş Evren, Rasim Demirtaş, Sevinç Şahin, Ümit Yaşar Özkan, Vural Kaya gibi 
imzalar yanında Mustafa Ruhi Şirin, Mustafa Özçelik, Gökhan Akçiçek gibi çağdaş 
çocuk edebiyatımızın usta kalemlerinin şiirleri de dergi sayfalarında yer buldu.

Bülent Ata, Eda Dikdoğmuş Uzun, Erol Erdoğan, Fatih Turanalp, Fatma 
Çağdaş Börekçi, H. Salih Zengin, Meryem Uçar, Musa Mert, Pınar Başar Ünlüer, 
Sümeyra Turanalp, Ümit-Elif Özkan, Zekiye Çoban da derginin öykü yazarları ola-
rak göründüler.
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Her sayıda bir çocuk edebiyatçısı ile görüşen Vural Kaya’nın Melek Çe, Fatma 
Çağdaş Börekçi, Mustafa Özçelik, Yusuf Dursun ve Bestami Yazgan’la yaptığı söy-
leşiler ilgiyle okundu. Derginin Ocak-Şubat 2015 tarihli 8. sayısında, 15 Kasım 
2014 günü ebediyete göçen güçlü şair ve yazar A. Vahap Akbaş’la yapılmış söyleşi 
de dikkati çekti.

Önceliğini “edebiyat” olarak belirlemesi, BeyazBulut’u emsalleri içinde ayrıca-
lıklı kılıyor.

Bilim Çocuk

TÜBİTAK’ın çocuklara yönelik popüler dergisi Bilim Çocuk, 
2015’te de baskı kalitesi ve ilginç yazıları ile yayımını sür-
dürdü. Her sayıda bir dosya konusunu kapağa çeken dergide 
Gökyüzündeki Renkli Işıklar, Kargalar, Kentler, Tarih Öncesi 
Dünya, Sörf, Tarımın Öyküsü, Bulutlar, Peri Bacaları, Sanat 
Akımları gibi konu başlıkları dikkati çekti. Çocuklara bilimi sev-
dirmeyi ve onlarda merak etme, soru sorma, araştırma yapma ve 
okuma isteği uyandırmayı amaçlayan dergi, çocukları buluş yap-
maya özendiriyor.

Birdirbir

Eğlenceli Din Eğitimi ve Kültürü Dergisi alt başlığı ile yayımla-
nan Birdirbir, Eylül 2015’te veda sayısını çıkardı.

Saadet asrından sahneler yanında bilgilendirici metinler, 
şiirler, çizgi öyküler, bulmacalar, eğlenceli testler, Karagöz ile 
Hacivat söyleşmeleri, Elif ile Ahmet köşeleri, dualar ve karika-
türler dergi sayfalarında yer aldı.

Hatice Ayar, Aslıhan Atik, Meryem Nuriye Yavuz, İlyas 
Aslan, Alpaslan Durmuş yazılarıyla; Hasan Aycın, Turan Dertli, 
Yahya Alakay ve Müzeyyen Yılmaz da çizgileriyle dergiye katkıda bulunan imza-
lardan bazıları.

Bizim Bahçe

“Çocuk karakter eğitimi dergisi” olarak çıkan Bizim Bahçe’de 
Nehir Aydın Gökduman ve Cüneyd Suavi, hikâyeleriyle; Bestami 
Yazgan, Çocuklarla Baş Başa sohbetiyle; Fatma Börekçi, Gönül 
Mektupları’yla; Ahmet Altay, fıkra ve karikatürleriyle yer aldı.

Kübra Çetin, Canım Peygamberim’le Peygamberimizin ör-
nekliğini; Neslihan Nur Türk, İçimdeki Çocuk’la hayal âlemini; 
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Aslıhan Atik, Meraklı Minikler’le bilim düşkünü iki çocuğun maceralarını anlattı. 

Hayvanlar âleminden ilginç tespitleriyle Mehmet Âkif Karayel, psikolojik 
danışma ve rehberlik odaklı metinleriyle Yahya Furkan Konyalı ve Türkiye’deki 
tarihî eserler üzerine yazılarıyla Fatih Dursun da dergiye katkıda bulundular.

Ahmet Efe, Bestami Yazgan, Mustafa Ruhi Şirin, Yusuf Dursun ve Ali Rıza 
Kaşıkçı’nın şiirlerine sayfalarını açan dergide “Değer”li Test, Hediyeli Test, Bizim 
Posta gibi köşelere de yer verildi.

Diyanet Çocuk

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklara yönelik olarak çıkardığı 
Diyanet Çocuk, dinî içerikli bir dergi olarak 2015’te de yayımı-
nı sürdürdü. Her sayıda yer verilen Seyyah Ahmet, Burçin ile 
Orhan, Bu Ay Ne olmuş?, Allâme Nine gibi bölümlerde gezi, iyi 
ve güzel davranışlar, derginin yayımlandığı tarihte meydana ge-
len olaylar, iyilik örnekleri dikkatlere sunuldu. Kur’an kaynaklı 
bir hayat, dinî değerler ve İslam tarihi çevresinde didaktik me-
tinlere yer verdi.

Vural Kaya, Suzan Çataloluk, Fatma Bayraktar Karahan, Hatice İpek, Musa 
Mert, Sümeyra T. Demir, Esma Güner, Mutlu Doğan, Derya Yöney, Zekiye Çoban, 
İbrahim Ethem Özer, Selman Tuna, Ayşegül Şahin Gürbüz, Hatice Arabacı yazı-
larıyla; Demirhan Kadıoğlu, Ahmet Çakıl, Hafsa Boynukalın, Orhan Akcan, Yaşar 
Fırat, Ahmet Demir, Sıddıka Tasa, İlknur Salman, İbrahim Çiftçi, Ragıp Derin, 
Fatih Okta, Fatma Betül Alp Yıldız, Necmettin Çanak da çigileriyle katkıda bulun-
dular.

Bestami Yazgan, Temmuz sayısında Oruç Kuşu adlı Karagöz metniyle, Eylül 
sayısında Nuru Güneş şiiriyle dergide göründü. Gülay Sormageç, Vildan Biçer, 
Gülnihal Yolcu, İbrahim Arpacı, Mustafa Akgün gibi imzalar da manzumeleriyle 
dergi sayfalarında yer aldılar.

Dünyalı

Tudem Yayın Grubu’nun çıkardığı çocuklar için aylık genel kül-
tür dergisi Dünyalı, “Ufkunu Genişlet!” yönergesiyle yayın ya-
pıyor. “Nitelikli içeriği olan, çocuklara saygı duyan, onların kav-
rama ve yorumlama becerilerini hafife almayan bir genel kültür 
dergisi” olmayı hedefliyor. Bilgi aktarmayı, bilgi birikimi oluş-
turmayı, önemli ve ilginç konulara dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
Etkinliklere, bilmecelere ve çizgi öykülere yer veriyor. Bilim, sa-
nat, spor, gezi, dünya kültürleri, hayvanlar, doğa, çevre, güncel 
haberler, eğlence, kısaca dünyayla ilgili pek çok bilgiyi okuyucularıyla paylaşıyor.
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Gonca

Aylık olarak yayımlanan ve Ocak 2015’e 153. sayısıyla “merha-
ba” diyen Gonca, Mizah Dükkânı, Zeynep’in Günlüğü, Gezgin 
Abi ve Sır Küpü gibi her sayıda yer alan sayfaları yanında doğa 
ve evrene dönük ilgi çekici yazılarıyla dikkati çekti. Dinî içe-
rik ve nitelikte yazılara da sayfalarında yer verdi. Şiir, deneme, 
öykü, masal, röportaj, araştırma gibi türlere sayfalarını açtı. 
Didaktik çizgide metinlerin ağırlıklı olarak yayımlandığı dergi-
de Posta Treni sayfasında okurdan gelenler değerlendirildi.

Orhan Bilir, Kayhan Demir, Mustafa Topçu, Mustafa Ökkeş Evren, Yalçın 
Bilge Kemerci, Sümeyra Özcan, Didem Rümeysa Sezginer, Mustafa Oğuz, Merve 
Sultan Gündüz, Necla Günay, Feyza Nur Aybey, Ekrem Özbay, Selma Özcan, Mine 
Taşdemir, Gülnihal Beyza Aktaş, Metin Metehan, Ergül Altaş, Zeynep Hatice, 
Soner Can, Mehmet Terzi, Sabriye Hatipoğlu, Ahmed Doğru gibi imzalar sıklıkla 
göründü.

İyi Kitap

Aylık Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitapları Gazetesi alt başlı-
ğıyla okura ulaşan yayın, Mart 2015’te altınca yaşını selamladı. 
Genel olarak okuma kültürü, okuma listeleri, telif ya da çeviri ki-
taplarla ilgili tanıtma yazıları ve kitaplardan seçilmiş bölümlere 
sayfalarını açtı. Nilay Yılmaz, Gökçe Gökçeer, Pelin Özer, Banu 
Aksoy, Sema Aslan, Şeref Bilsel, Mehmet Atilla, Defne Ulus, 
Didem Ünal Biçicioğlu, Funda Akbulut, Simlâ Sunay, Nilay Kaya, 
Ezgi Berk, Yıldıray Karakiya, Toprak Işık, Kutlukhan Kutlu, 
Sennur Sezer, Sumru Ağıryürüyen, Karin Karakaşlı, Cem Kara, Şiirsel Taş, Doğan 
Gündüz, İyi Kitap’ta kalem oynatan isimlerden bazıları. Nilay Yılmaz, Andreas 
Steinhöfel, Yıldıray Karakiya, Pelin Güneş, Tülin Kozikoğlu, Ertan Tuzlacı, Tan 
Oral ve Aytül Akal’la yapılan söyleşiler ilgi çekiciydi.

Küçük Kâşif

Aylık bilim, kültür ve çocuk dergisi Küçük Kâşif, bilim, araştır-
ma ve kültür konularını ele alarak ilk ve ortaokul düzeyindeki 
hedef kitleye hitap ediyor. Çocukların gözünden kâinat kitabı-
nı okumayı ve anlatmayı amaç edinen dergi, Bahadır, Küçük 
Kâşif’in Maceraları, Nuriye’nin Günlüğü gibi temel öykü dizi-
leriyle ve didaktik çizgide yayın yapıyor. Peygamber kıssaları, 
icatlar, psikolojik ve pedagojik metinler, eğlenceli bilmeceler, 
bulmacalar ve oyunlara yer veriyor. Ömer Sevinçgül, Zeynep 
Eylül, Güler Ayyıldız, Betül Büken, Ahmed Berk, Merve Kapan, Önder Tekin gibi 
imzalar yazılarıyla; Muhammet Ali Üzen, Hakan Durak, Selahattin Akbulut, Dinç 
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Onur Aydın gibi isimler de çizgileriyle dergiye katkıda bulunuyorlar.

Meraklı Minik

TÜBİTAK tarafından “Erken Çocukluk Dönemi İçin Aylık Bilim 
Dergisi” alt başlığıyla çıkarılan Meraklı Minik, üç yaş ve üzeri 
çocuklara hitap ediyor. Her sayısında ayrı bir temanın ele alın-
dığı dergide çocukların merak duygularını ve araştırma istekle-
rini harekete geçiren, öğrenme ihtiyacına cevap veren fotoğraflı 
ve çizimli yazılara, etkinliklere, oyunlara, oyun kartlarına, pos-
ter ve çıkartmalara yer veriliyor. 

Sincap

Orman Genel Müdürlüğü tarafından üç ayda bir çıkarılan ve 
“Orman Çocuk Dergisi” alt başlığıyla sunulan Sincap dergisi, 
çizgi kahramanlar ve mini ansiklopedi yoluyla çocuklara çevre 
bilinci ve orman sevgisi kazandırmaya çalışıyor. Orman Bölge 
Müdürlükleri aracılığıyla ücretsiz dağıtılan dergi, her sayfası-
nı bir hayvan ya da bitki adına ayırıyor. Geyik Sayfası, Papatya 
Sayfası, Palamut Sayfası, Nilüfer Sayfası… gibi. Yörelerimiz, 
Tarihî Mekânlarımız, Gönderdikleriniz ve Bunları Biliyor 
Musunuz? gibi sayfalar yanında her sayıda bir masala da yer veriyor.

TRT Çocuk

TRT Çocuk TV kanalıyla başat yayın yapan dergi, renkli çizgi-
leri ve bilgilendirici yazılarıyla dikkati çekti. Halenur Çalışan 
Gürbüz’ün yazıp Ceyhun Şen’in çizdiği süper kahraman Mualla 
ile aynı yazarın kaleme alıp Volkan Akmeşe’nin çizdiği gezgin 
Köstebekgiller okurla buluştu. Merve Tuncel, Hezarfen’den 
Haberler köşesinde şaşırtıcı teknolojik gelişmeler hakkında 
okurları bilgilendirdi. Rafadan Tayfa, Uzay Kâşifi Gökay ve 
Keloğlan’la okuru eğlenceli serüvenlere çağırırken Yeşilcan ve Kuruş Ailesi gibi 
projelere yer verildi. Atam’dan Hatıralar başlığı altında çocuklara Atatürk’ün ha-
yatından ilgi çekici sahneler aktarıldı. Kasım sayısında emekli öğretmen ve yazar 
Ayla Ağabegüm’le öğretmenlik mesleği çevresinde yapılan röportaj ilgiyle okundu.

TSE Öncü Çocuk

Türk Standartları Enstitüsü’nün yirmi yıldır yayımladığı Öncü Çocuk, üç ayda bir 
okurla buluşuyor. Dergide Enstitü’yü tanıtan yazılar yanında bitkiler, hayvanlar, 
elementler, çevre, uzay, meslek, bilim-teknik, antik kentler, spor gibi konular-
da öğretici metinler, bilmeceler, bulmacalar; Belirli Günler ve Haftalar, Bunları 
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Biliyor Musunuz?, Kim Kimdir?, Nereden Nereye? gibi başlıklar 
altında ilgi çekici bilgiler aktarılıyor.

Türkiye Çocuk

1981’den beri yayımlanan Türkiye Çocuk, Doğan Kardeş ve 
Can Kardeş gibi uzun ömürlü çocuk dergilerindendir. Yayın 
politikasını millî ve manevi değerlere saygı çevresinde özetle-
yen dergi, hedef kitle olarak seçtiği ilk ve ortaokul öğrencilerine 
görsel unsurlarla zenginleştirilmiş bir içerikle eğlenceli bilgiler 
vermeye çalışıyor.

Bestami Yazgan’dan şiirler, Vacip Örger’den karikatürler, 
Serdar Günler’den komik hikâyelerle çocuk okurların ilgisini 
çekiyor.

Öyküler, masallar, meraklı bilgiler, mizahi metinler, ilginç 
oyunlar, buluşlar, hayvanlar, bulmacalar ve bilmecelerle zengin 
bir içerik sunuyor.

Küçük Hanımefendilerin Mutfağı, Temel Amca Anlatıyor, Bizim Sınıfın Maceraları 
gibi sayfaları yanında spor dünyasından ünlü isimlerle yapılan röportajlar da il-
giyle okunuyor.

Yeni Can Kardeş

Yayımlanmakta olan en eski üç çocuk dergisinden biri olan 
Yeni Can Kardeş, Demirhan Kadıoğlu’nun yönetiminde her ay 
bir kapak konusuyla okurların karşısında çıktı.

Demirhan Kadıoğlu Vız Vız Arı, Uçan Çocuk ve Bizim Can; 
Ahmet Çakıl, Şenlik; Yaşar Fırat, Kaykay Kâmil, Nedim Polat, 
Küçük Dedektifler çizgi dizileriyle; Hayrettin Erkmen, çizgile-
ri ve bilmeceleriyle; Meryem Tortuk ve İnci Karaman, hikâyeleriyle; Fatma Beyza 
Tütüncüoğlu, hikâye ve masallarıyla; Mervenur Biçer, Şule Gülgün, İsmail Tezer, 
İrem Demir ve Şulenur Yaşar bilgilendirici yazılarıyla; Bestami Yazgan ve Mahmut 
Bıyıklı, şiirleriyle Yeni Can Kardeş sayfalarına konuk oldular.

Ve Diğerleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2015’te ilk sayısı ya-
yımlanan üç aylık Sevgi Bir Kuş, Semerkand dergisinin ilavesi 
Semerkand Çocuk, Atlas’ın “Keşfetmeye Meraklı Çocukların 
Dergisi” Atlas Çocuk, National Geographic’in çocuk dergisi 
Kids, Altınoluk’un kardeş dergisi Altın Çocuk, Bursa Osmangazi 
Belediyesi’nin çocuklara yönelik yayını Rüzgârgülü, Gonca 
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dergisinin okul öncesi periyodiği Kaydırak, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünce 
hazırlanan Eğitim ve Kültür Dergisi İstanbul, Atılım Üniversitesinin “Merak eden 
10 yaş üzeri herkes için” çıkardığı Eğlenceli Bilim, çocuklara hitap eden mizah 
dergisi Süper Penguen gibi bazı süreli yayınlar da listeye eklenmelidir.

Kitaplar

2015’te, çocuk yayınları her dönemde olduğu gibi yine çeviri ağırlıklıydı. Türkçeye 
kazandırılan kitaplar arasında özellikle fantastik metinlerin çokluğu dikkatlerden 
kaçmadı. Ancak çeviri kitaplarla ilgili yeni bir evreye doğru ilerlediğimizi görmek 
sevindiriciydi.

Çocuk yayıncılığı içinde “çocuk edebiyatı yayıncılığı”nı ayrı ve küçük bir ada 
olarak tanımlamak yanlış olmaz. Yılın çocuk yayınları yelpazesinde, temel endişe-
si “çocuk edebiyatı” olan yayınlar yine sınırlı kaldı.

Edebi türler bağlamında bakıldığında 2015, çocuk edebiyatımız için tam an-
lamıyla bir öykü yılı oldu. Yayımlanan kitapların eksiksiz bir listesine ulaşmak 
mümkün olmasa da öykü kitaplarının nicelik olarak uzak ara önde olduğu rahat-
lıkla söylenebilir. Bu, kimi metinlerin masal / öykü çizgisinde olmasından, masal 
olarak da adlandırılabilecekken yazarları tarafından öykü olarak tanımlanmasın-
dan kaynaklanıyor olabilir. Biraz da postmodernizmin etkisiyle türler gitgide bir-
birine yaklaşmakta, aradaki sınırlar kalkmakta; çocuk öyküleriyle masallar arasın-
daki ayrım nesnel ölçütlere göre yapılamamaktadır.

Öyküyü roman ve masal türleri izledi.

Öykü, roman ve masala göre deneme, gezi yazısı ve anı fazla iltifat görmeyen 
türler oldu. 

Nicelikle nitelik doğru orantılı olmasa da şiir kitaplarında beklentilerin üstün-
de bir birikimin ortaya çıktığı aşikâr.

Yaşam öyküsü / biyografi, öz yaşam öyküsü / otobiyografi gibi türler ise çocuk 
edebiyatının üvey evladı olmaya devam etti.

Eleştiri neredeyse hiç yoktu.

Yapılanlar / yapılması gerekenler düzleminde çocuk edebiyatını daha sağlıklı 
değerlendirebilmek için mutlaka nesnel eleştiri metinleri yazılmalı; çocukların rol 
model arayışlarına cevap verecek anı, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü gibi türler-
de yayınlar yapılmalı, düşüncemizi kaydetmekle yetinelim.
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2015 Yılı Kitap Birikiminden

Öykü

A. Vahap Akbaş, Hop Tirinom, Nar Yayınları, 96 s. (Günlük hayat içinde bir çocu-
ğun coşkulu serüveni)

Ahmet Efe, Bilal’in Bahçesi, Nar Yayınları, 80 s. (Bilal adlı çocuk kahramanın çev-
re bilinci çevresinde kurgulanmış öyküsü)

Ali Sözer, Çanakkale’de Denizaltı Avı, Semerkand Çocuk Yayınları, 72 s. 
(Çanakkale’de askerler dünyanın en büyük donanmasıyla savaşırken, Marmara 
denizinde küçük bir Türk gemisinin İngiliz denizaltısını kovalama öyküsü)

Ali Sözer, Bombalar Altında Namaz, Semerkand Çocuk Yayınları, 72 s. (Çanakkale 
Savaşı’nda top ve bombalardan korkmayan, en zor şartlar altındayken bile na-
mazını terk etmeyen kahraman askerlerin cesaret ve iman dolu öyküsü)

Altan Alkan, Scooter ile Tornet, Bence Kitap, 84 s. (Babasına bir scooter aldırmak 
isteyen Utku’nun bitmeyen çabasını anlatan bir öykü)

Arslan Sayman, Karganın Rengi, Resimleyen: Deniz Üçbaşaran, Yapı Kredi 
Yayınları, 80 s. (Dostluk, arkadaşlık ve oyun üzerine kurgulanmış üç öykü)

Aslı Tohumcu, Karadankaçanlar, Resimleyen: Belit Sak, Can Yayınları, 112 s. 
(Çocuk ve annenin serüven dolu gemi yolculuğu)

Ayfer Gürdal Ünal, Minik Ayı Vadu-Ormandaki Dedikodu, Resimleyen: Saadet 
Ceylan, Can Çocuk, 36 s. (Söz verme ve sözünü tutmama üzerine bir öykü)

Aysun Berktay Özmen, Geçit, Altın Kitaplar, 32 s. (Çocuklar ve hayvanlar arasın-
daki dostluğun öyküsü)

Ayşegül Erer, Yay Bacaklı Çocuklar, Kumdan Kale Yayınevi, 36 s. (Arkadaşlık, 
macera, hayvanlar, dünyamızı korumak, mızıkçılık yapmamak gibi konular 
üzerine küçük bir öykü)

Ayşen Oy, Bu Beden Benim!-Bedensel Farkındalık ve Sınırlar Üzerine Bir Öykü, 
Mandolin Yayınları, 32 s. (Bedeninin farkına varma ve kendini keşfetme üze-
rine bir öykü)

Ayşen Oy, Fena Dağıttım!-Dağınıklık Üzerine Bir Öykü, Mandolin Yayınları, 32 s. 
(Dağınıklık sorunu ve nedenleri üzerine bir öykü)

Aytan, Serhan, Tamburi Cemil Bey-Cemil’in Konserleri, Resimleyen: Saadet 
Ceylan, Pan Yayıncılık, 40 s. (Tambur sanatçısı ve besteci Tamburî Cemil 
Bey’in yaşam öyküsü)

Aytül Akal, Mıymıy Teyze 1-Kapının Arkasında, Resimleyen: 
Zeynep Özatalay, Uçanbalık Yayıncılık, 32 s. (Hiç kimseyi 
beğenmeyen, her şeyden yakınan Mıymıy Teyze’nin mace-
raları)



384 / ÇOCUk EDEBİYATI

Aytül Akal, Mıymıy Teyze 2-Lunapark’ta, Resimleyen: Zeynep Özatalay, 
Uçanbalık Yayıncılık, 32 s. (Hiçbir şeyden memnun olmayan ve her şeyden 
yakınan Mıymıy Teyze’nin Lunapark serüveni)

Aytül Akal, Moko ile Dinozo 1-Vapurda Canavar, Resimleyen: Esra İlter 
Demirbilek, Doğan Egmont Yayıncılık, 36 s. (Yağmur ormanlarından yaka-
lanıp satılmak üzere büyük kente getirilen ve kafesten kurtulan Dinozo’nun 
vapurda yaşadıkları)

Aytül Akal, Moko ile Dinozo 2-Parkta Canavar, Resimleyen: Esra İlter Demirbilek, 
Doğan Egmont Yayıncılık, 36 s. (Vapurda karşılaşıp arkadaş olan Moko ve 
Dinozo’nun, kalabalık şehrin ortasında buldukları parkta karşılaştıkları olay-
lar)

Aytül Akal, Moko ile Dinozo 3-Havuzda Canavar, Resimleyen: Esra İlter 
Demirbilek, Doğan Egmont Yayıncılık, 36 s. (Sıcak bir yaz günü, Dinozo’nun 
yüzme havuzunda çocuklar arasında yüzme serüveni)

Aytül Akal, Moko ile Dinozo 4-Karda Canavar, Resimleyen: Esra İlter Demirbilek, 
Doğan Egmont Yayıncılık, 36 s. (Kış günü soğuktan titreyen Dinozo’nun ısın-
ma uğraşı ve eve dönme düşüncesi)

Aytül Akal, Babaannemin Perili Odası, Resimleyen: Neşe İnan Gök, Doğan 
Egmont Yayıncılık, 28 s. (Babaannenin yatak odası ya da torunun oyun odası 
olarak tanımlanabilecek; incik boncukları, pelüş oyuncaklarıyla rengârenk bir 
odanın öyküsü)

Aytül Akal, Dedemin Sihirli Mutfağı, Resimleyen: Emel Alp Sarı, Doğan, Egmont 
Yayıncılık, 28 s. (Dedenin mutfağı ya da torunun oyun alanı olarak görülebile-
cek, renkli malzemeleri, fırça ve boyalarıyla panayır gibi ışıl ışıl bir dünyanın 
öyküsü)

Aytül Akal, Babam Duymasın, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, Tudem Yayınları, 
64 s. (Aile ve arkadaşlık ilişkileri, okul, ev ve günlük yaşamla ilgili sekiz öykü)

Aytül Akal, Mavisel Yener, Bu Ne Biçim Armağan?, Resimleyen: Hüma Kaya, 
Doğan Egmont Yayıncılık, 48 s. (Okulda bir doğum günü kutlaması ve verile-
bilecek armağanlar)

Aytül Akal, Mavisel Yener, Bu Ne Biçim Sunum?, Resimleyen: Hüma Kaya, Doğan 
Egmont Yayıncılık, 48 s. (Sunum hazırlaması istenen öğrencinin hazırlık he-
yecanı ve beklentileri)

Behiç Ak, Tombiş Kitaplar: Ben Ne Zaman Doğdum?, Günışığı Kitaplığı, 56 s. 
(Doğum günlerinin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, her tarih içinde 
öyküler sakladığını anlatan metinler)

Behiç Ak, Eve Giden Küçük Tren, Günışığı Kitaplığı, 144 s. (Sevincini kaybetmiş 
bir köyün, bir hayali gerçekleştirme çabası etrafında toplanıp yaşama dönmesi) 

Berat Alanyalı, Neşeli Ormanın Şair Kurbağası, Resimleyen: Öykü Gölemen, 
YKY, 45 s. (Neşeli Orman’da şiirler okuyarak dolaşan şair, çevreci ve postacı 
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bir kurbağanın yaşadıkları)

Birsen Ekim Özen, Zıpır Öyküler-Yatağımın Altındaki Canavar, Resimleyen: 
Esra Oğunday Bakır, Doğan Egmont Yayıncılık, 72 s. (Memo adlı kahramanın 
zengin hayal dünyasında yaşadığı olağanüstü maceralar)

Burcu Bahar, Balık Böğürtlen ve Karanlıklar Canavarı, Resimleyen: Serap 
Deliorman, Kırmızı Kedi Yayınevi, 36 s. (Karanlıktan korkan bir balığın, 
Karanlıklar Canavarı’nı yenip süper kahraman oluşu)

Burcu Bahar, Bulut ve Dinozor T-Rex, Kırmızı Kedi Yayınevi, 32 s. (Dinozorları 
çok seven Bulut’un Dinozor T-Rex’in fosilini arayışı)

Burcu Bahar, Tembeller Kralı Badi, Kırmızı Kedi Yayınevi, 36 s. (Badi adlı ahtapo-
tun tembelliği üzerine kurgulanmış bir öykü)

Burcu Bahar, Uzun Burun Bingo, Kırmızı Kedi Yayınevi, 36 s. (Bingo adlı filin 
uzun hortumundan dolayı yaşadığı mutsuzluktan sonra, hortumunun işe yara-
masıyla kendisiyle barışık hâle gelmesi)

Çiğdem Kaplangı, Bozuk Müzik Kutusu, Yapı Kredi Yayınları, 48 s. (Fırıncı Fer’in 
karanlıktan korkan çocukların uyumasını sağlamak için bozuk bir müzik kutu-
sunu tamir edişi)

Çiğdem Kaplangı, Kahraman Berber Mutsuzluğa Karşı, Yapı Kredi Yayınları, 52 
s. (Herkesin mutsuz olduğu Kuzey Krallığı insanları için çözüm arayan Berber 
Çatlakayna’nın önerisi ve planı)

Çiğdem Sezer, Juju Beni Unutma, Ankara: Bilgi Yayınevi, 72 s. (Savaşın en ağır 
bedelini ödeyen çocuklardan biri olan Juju’nun dilinden kendi öyküsü) 

Doğan Gündüz, Unutma Oyunu, Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan, YKY, 48 s. 
(Çocukların renkli, ayrıntıcı ve şaşırtıcı dünyalarını yansıtan üç öykü)

Duygu Dünya Önen, Güzel Bahçe Masalları, Habitus Kitap, 96 s. (Birbirinin aynı 
ve sıkıcı binalar arasında pencereden tanışan iki çocuğun ve olaya sonradan 
katılan arkadaşlarının balonla dünyayı keşfetme serüveni)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Edip Cansever ve Çiçeği, Tefrika Yayınları, 28 
s. (Şair Edip Cansever’in çocukluk yılları çevresinde yazılmış 7-9 yaş grubuna 
seslenen öyküler)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Turgut Uyar ve Saati, Tefrika Yayınları, 28 s. 
(Şair Turgut Uyar’ın çocukluk yıllarından yola çıkılarak yazılmış 7-9 yaş gru-
buna yönelik öyküler)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Turgut Uyar ve Saati, Tefrika Yayınları, 28 s. 
(Şair Turgut Uyar’ın çocukluk yıllarından yola çıkılarak yazılmış 7-9 yaş gru-
buna yönelik öyküler)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Köpeği, Tefrika 
Yayınları, 28 s. (Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocukluğu üzerinden gidilerek 
yazılmış 7-9 yaş grubuna yönelik öyküler)
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Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Oktay Rifat ve Yazdığı Şiir, Tefrika Yayınları, 28 
s. (Şair Oktay Rifat Horozcu’nun çocukluğu üzerine yazılmış 7-9 yaş grubuna 
yönelik öyküler)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Tezer Özlü ve Gece-Gündüz, Tefrika Yayınları, 
24 s. (Yazar Tezer Özlü’nün çocukluğu çevresinde yazılmış 7-9 yaş grubuna 
yönelik öyküler)

Emre Gül-Önder Yetişen, Küçük Behçet Necatigil ve Yıldızı, Tefrika Yayınları, 28 
s. (Şair Behçet Necatigil’in çocukluğu üzerine kurgulanmış 7-9 yaş grubuna 
yönelik öyküler)

Fatih Erdoğan, Annem Bıyık Bıraktı, Mavi Bulut Yayıncılık, 96 s. (İşyerinde be-
ceriksiz bir adamın sırf erkek olduğu için terfi ettirilmesine ve erkeklerin top-
lumdaki üstün görünme çabalarına kızarak erkek rolüne giren Merve hanımın 
öyküsü)

Fatih Erdoğan, Gözü Çok Ama Çok Ağrıyan Adam, Mavi Bulut 
Yayıncılık, 208 s. (Göz ağrısı nedeniyle evini, barkını, eşini ve 
işini terk edip Hindistan’a kadar giden Keramettin’in öyküsü)

Fatih Erdoğan, Hamburgere Dönüşen Anne, Mavi Bulut 
Yayıncılık, 96 s. (İki çocuk annesi Güler Hanım’ın bir sabah 
uyandığında hamburgere dönüşmesi üzerine evde yaşanan-
lar)

Fatih Erdoğan, Sihirli Kutu, Mavi Bulut Yayıncılık, 264 s. (Cep harçlığını bir ayak-
kabı kutusunda saklayan Baran’ın başına meşe palamudu düşünce ayakkabı 
kutusunun sihirli bir kutuya dönüşmesi)

Fatih Kutlu (çev.), Altın Sincap-İlköğretim Öğrencilerine Tatar Çocuk Hikâyeleri, 
Bengü (Tatar edebiyatından seçilerek Türkiye Türkçesine aktarılmış çocuk öy-
küleri)

Feridun Oral, Bu Kış Kimse Üşümeyecek, Yapı Kredi Yayınları, 28 s. (Soğuk bir kış 
günü ısınmak isteyen küçük kır faresinin öyküsü)

Feyza Hepçilingirler, İnsanları da Küçültebilir misin?, Kırmızı Kedi Yayınevi, 64 
s. (Büyüklerle konuşurken başını yukarı kaldırmak zorunda olan bir çocuğun 
büyükleri küçültme hayalini anlatan bir öykü)

Filiz Özdem, Kulaktan Kulağa, Resimleyen: Seçil Çokan, Yapı Kredi Yayınları, 32 
s. (Kuşlar arasında oynanan bir oyunun öyküsü)

Filiz Özdem, Utku’nun Kalemi, Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu, Yapı Kredi 
Yayınları, 36 s. (Geldiği ormanı özleyen ve canı ne isterse onu çizen bir kale-
min öyküsü)

Genç Osman Yavaş, Amcam ve Ben-Havaalanında Bir Zebra, Final Kültür Sanat 
Yayınları, 61 s. (Yeğeninin gözünden bir amcanın komiklikleri ve eğlenceli öy-
küleri)
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Genç Osman Yavaş, Amcam ve Ben-Restoran Macerası, Final Kültür Sanat 
Yayınları, 61 s. (Amca ve arkadaşı Zebra’nın pahalı ve şık bir restoranda yaşa-
dıkları)

Gökçe Gökçeer, Pöti-Bir Barınak Köpeğinin Öyküsü, Resimleyen: Mustafa 
Gündem, Redhouse Kidz Yayınları, 40 s. (Hayvan barınağından alınmış Pöti 
adlı bir sokak köpeğinin yaşadıkları)

Göknil Genç, İnci’nin Kitabı-Bir Müzik Masalı, Resimleyen: Zafer Okur, Doğan 
Egmont Yayıncılık, 48 s. (Müzik tutkunu İnci’nin babasının aldığı plağı dinle-
yerek çıktığı gizemli yolculuk)

Göknur Birincioğlu, Maestro Makaronetti, Resimleyen H. Sercan Tunalı, Doğan 
Egmont Yayıncılık, 56 s. (Konusu mutfakta geçen eğlenceli bir öykü)

Gürmen, Aysel, Uzun İnce Bir Yol, Resimleyen: Saadet Ceylan, Pan Yayıncılık, 32 
s. (Âşık Veysel’in hayat hikâyesi)

Gürmen, Aysel, Cemal Reşit Rey-Kuğu Kuşunun Şarkısı, Resimleyen: Saadet 
Ceylan, Pan Yayıncılık, 32 s. (Besteci Cemal Reşit Rey’in hayat hikâyesi)

H. Çiğdem Kaplangı, Yıldız Kuşu, Yapı Kredi Yayınları, 48 s. (Yıldız tozlarından 
doğmuş bir kuşun öyküsü)

Hakan Bayhan, Karıncalar Ülkesine Yolculuk, Yitik Ülke Yayınları, 48 s. 
(Maceraperest Kerem’in arkadaşlarıyla birlikte Karıncalar Ülkesi’ne doğru 
çıktığı merak ve neşeli, aynı zamanda tehlikeli yolculuk)

Hanzade Servi, Karakura’nın Düşleri, Tudem Yayınları, 200 s. (2014 Tudem 
Korku Öyküleri Birincilik Ödülü’ne değer görülen, rüyalarda karşılaşılan ka-
rakulalar, gaipten gelen sesler üzerinden çocuk korku edebiyatı örneği olarak 
kurgulanmış yedi öykü)

Hikmet Ulusoy, Atatürk Öyküleri, Kırmızı Kedi Yayınevi, 68 s. (Atatürk’ün doğa 
ve hayvan sevgisi) 

Hüsnan Şeker, Öykücü Mia-Hayvan Hakları Güncesi, Altın Kitaplar, 56 s. 
(Tombik ev kedisi Mia’nın ağzından “Hayvanların da hakkı var!” ana fikri üze-
rine kurgulanmış, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 6. Maddesine 
vurgu yapan bir öykü)

Koray Avcı Çakman, Flamingo Günlüğü, Can Çocuk Yayınları, 64 s. (Nesli tüke-
nen kuşlardan flamingolar üzerine ödev hazırlayan Kaan’ın, flamingoları doğal 
ortamlarında gözleme serüveni)

Koray Avcı Çakman, Yedikır’ın Kuşları, Tudem Yayınları, 80 s. (Göl kenarında 
kuşları gözlemleyen Bora ve arkadaşlarının gizemli, heyecanlı maceraları)

Koray Avcı Çakman, Dedemin Uçan Dairesi, Tudem Yayınları, 103 s. (Torunun 
dilinden dedenin gerçekleştirdiği sıra dışı buluşların anlatıldığı öykü)

M. Tunç Atalay, Gıdıklanan Elma, Mandolin Yayınları, 24 s. (Yere düşen bir elma-
nın kıkırdaması üzerine kurgulanmış bir öykü)
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M. Tunç Atalay, İzini Arayan Salyangoz, Mandolin Yayınları, 24 s. (İzini kaybe-
den salyangozun izini arama serüvenini anlatan bir öykü)

M. Tunç Atalay, Siyah Beyaz Hikâye, Mandolin Yayınları, 24 s. (Zebra ve karga 
ile temsil edilen siyah ve beyazın birbiri için gerekli olduğu iletisi üzerine ku-
rulmuş bir öykü)

Mavisel Yener, Karamelli Akide Şekeri, Bilgi Yayınevi, 104 s. (Sevgi 
eksenli öyküler) 

Mehmet Güler, Ben ve Öğretmenim, Nesin Yayınevi, 120 s. 
(Öğrencilerin gözünden öğretmenlerin, öğretmen-öğrenci iliş-
kisinin önemi)

Mehmet Güler, Kırmızı Pelerinli Kurtçuk, Final Kültür Sanat 
Yayınları, 88 s. (Bir kurtçuğun annesinin yanından ayrılıp doğa 
ile tanışması, yaşadığı dünyayı keşfe çıkması)

Mehmet Güler, Uzun Atlama Şampiyonu, Resimleyen: Duygu Cigal, Doğan 
Egmont Yayıncılık, 76 s. (Doğa ile iç içe olmanın coşkusunu işleyen şiirsel bir 
öykü)

Mehmet Güler, Çıtı Pıtı Özlem ve Yaramaz Özgür, Resimleyen: Esra Oğunday 
Bakır, Doğan Egmont Yayıncılık, 44 s. (Özlem ve Özgür adlı kuzenlerin sevgi, 
kıskançlık, oyun, eğlence ve yaramazlık çevresinde kurgulanmış öyküsü)

Melek Özlem Sezer, Eldivenlerimi Kim Çalıyor?, Resimleyen: Vaghar Aghaei, Can 
Çocuk Yayınları, 48 s. (Kaybolan eldivenini aramaya çıkan Moli’nin yaşadığı 
ilginç sürpriz)

Melike Günyüz, Benim Şarkım, Erdem Yayınları, 141 s. (On üç öykü yazarının 
kendi şarkılarının öykülerini anlattıkları ilginç bir kitap)

Mine G. Kırıkkanat, Büyümek İstemiyorum-Luka Can’ın Harikalar Güncesi, 
Resimleyen: Oğuz Demir, Kırmızı Kedi Yayınevi, 64 s. (Okula gitmek ve ödev 
yapmak zorunda kalmamak, oyun oynamaya her zaman fırsat bulabilmek için 
büyümek istemeyen çocuğun öyküsü)

Mine Ömer, Kınalı Kedicik, Resimleyen: Azime Akbaş Yazıcı, Nezih-Er Yayınları, 
20 s. (Hayvan sevgisi çevresinde kurgulanmış bir öykü)

Miyase Sertbarut, Sarı Maymun, Tudem Yayınları, 127 s. (Bolivya’dan Türkiye’ye 
getirilen macera tutkunu, şakacı ve alaycı bir maymunun yaşadıkları)

Miyase Sertbarut, Saat Canavarı, Resimleyen: Mavisu Demirağ, Tudem Yayınları, 
127 s. (İyimserliğin ve umudun kaynaklık ettiği on beş öykü)

Muhiddin Yenigün, Sabri Cemil, Uğurböceği Yayınları, 144 s. (Araştırma ve so-
ruşturmaya meraklı bir çocuk üzerinden mahalle hayatının sıcaklığını yansıtan 
bir öykü)

Nalan Özdemir Erem, Tohumun Rüyası, Resimleyen: Sahar Bardaie, Sarıgaga 
Yayınları, 36 s. (Tohumun çimlenme, filizlenme ve büyüme mucizesinin şiirsel 
bir dil ve görsellerle anlatıldığı öykü)



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 389

Nazlı Deniz Güler, B’nin Kelimeleri: 7-10 Yaş Okuma Kitapları, Resimleyen: Oğuz 
Demir, Kırmızı Kedi, 64 s. (Kelimeler üzerine düşünmeyi ve onların kendisine 
neler hissettirdiğini yazmayı çok seven kahramanın sözlük yazma hayali, sını-
fına yeni gelen kız yüzünden yaşadıkları)

Nazlı Deniz Güler, D’nin Mektupları-0-6 Yaş Okuma Kitapları, Kırmızı Kedi 
Yayınevi, 68 s. (Yalnız ve mutsuz bir çocuğun D adında birinden aldığı gizemli 
mektupların öyküsü)

Nehir Aydın Gökduman, Fikri ile Fahri 1-Ayakkabıların Ayakları Yoktur, Düş 
Değirmeni, 64 s. (Kendini “Fikri bol Fikri” olarak tanıtan Fikri ile sınıf arkadaşı 
Fahri’nin başından geçen komik olaylar)

Nehir Aydın Gökduman, Fikri ile Fahri 2-Dünya Pisiler Günü, Düş Değirmeni, 64 
s. (Fahri’nin sürekli yemek yeme alışkanlığı, Fikri’nin projesi ve iki arkadaşın 
yaşadığı komik olaylar)

Nehir Aydın Gökduman, Fikri ile Fahri 3-Uçak Uçurma Kursu, Düş Değirmeni, 
64 s. (Fahri’nin uçurtma merakıyla başlayan, arkadaşı Fikri’yle yaşadığı eğlen-
celi komik olaylar)

Nehir Aydın Gökduman, Fikri ile Fahri 4-Dünya ile Bağlantım Koptu, Düş 
Değirmeni, 64 s. (Fahri’nin hasta rolü yapması, internet kafede babasına yaka-
lanması, arkadaşı Fikri’yle yaşadığı komik olaylar)

Nehir Aydın Gökduman, Fikri ile Fahri 5-Ünlü Yazarlar İş Başında, Düş 
Değirmeni, 64 s. (Fikri ile Fahri’nin gazete çıkarma serüveni ve iki kafadarın 
yaşadığı komik olaylar)

Nehir Aydın Gökduman, Kaf Dağı’ndan Mektup Var, 112 s. (Mektup türünde ya-
zılmış öyküler)

Nejla Sakarya, Anı Kutusu, Ensar Neşriyat, 56 s. (Çocuk ve anne arasındaki duygu 
bağını dile getiren bir öykü)

Nilay Özer, Meşe Palamudu Macanda, Resimleyen: Seçil Çokan, YKY, 48 s. 
(Dalından düşen bir meşe palamudunun gerçekleşen dallı budaklı ağaç olma 
hayali)

Nilay Yılmaz, 68. Adım, Altın Kitaplar, 56 s. (Arkadaşlık, dostluk, sevgi ve sokak 
oyunları çevresinde kurgulanmış öyküler.)

Nilay Yılmaz, Zeno ve Mondo-Dalgalarla Dans Eden Kurbağalar, Altın Kitaplar, 
32 s. (Farklı özelliklere sahip iki kurbağa üzerinden hayatın 
seslerini, renklerini ve ritmini sezdirmeye yönelik öyküler)

Nuran Turan, Çocuk Hakları İçin Öyküler-Kuşlar Adası, Erdem 
Çocuk Yayınları, 104 s. (Çocukların eğitim, barınma, sevgi-ilgi 
görme, beslenme ve korunma hakları üzerine yazılmış masa-
lımsı öyküler)
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Nuran Turan, Düş Gezgini-Kapadokya’nın Sırları, Resimleyen: Reza Hemmatirad, 
Erdem Yayınları, 64 s. (Minik izcilerin Kapadokya’da kurdukları kamp; Berrak, 
Ahmet ve Serdar adlı kahramanların Kapadokya gözlemleri)

Nuray ve Alper Uygur, Meraklı Minikler İçin Evren Rehberi 1-Dönüyor, Kırmızı 
Kedi Yayınları, 56 s. (Evren hakkında bilgi veren eğitici öykü)

Nuray ve Alper Uygur, Meraklı Minikler İçin Evren Rehberi 2-Karanlıktan 
Korkma, Kırmızı Kedi Yayınları, 56 s. (Geceleri gökyüzünü süsleyen yıldızları 
tanıtan eğitici öykü)

Nursel Erdoğan, Palyaçobalığı Palya, Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan), YKY, 
35 s. (Mercan kayalıklarının zarar görmesi üzerine Palyaçobalığının yaşadığı 
endişe ve çözüm arayışı)

Osman Koca, Kalp Ustası, Beyan Yayınları, 80 s. (Herkesin çevresindeki üzgün 
birinin üzüntüsünü giderebileceği ve kırık kalpleri onarabileceği tezi üzerine 
kurgulanmış bir öykü)

Osman Koca, Vişnebal, Beyan Yayınları, 80 s. (Şura ile Vişnebal’ın kişiliğinde bir 
insanla vişne ağacı arasındaki dostluğu dile getiren bir öykü)

Özkan Öze, Sormagir Mahallesi Hikâyeleri-Olağanüstü Parlak Bir Fikir: Ucuz 
Roket Yakıtı, 83 s. (Sormagir Mahallesi, Mürdümeriği Sokak’ta oturan dört 
arkadaşın tabiatla iç içe yaşadıkları)

Pelin Güneş, Beş Yıldızlı Ev, Tudem Yayınları, 143 s. (Başlarından geçen olayları 
öyküleştirmeleri istenen çocukların dilinden günlük hayata ilişkin öyküler)

Perihan Karayel, Cici Öyküler, Cinius Yayınları, 73 s. (Eski mahalle, aydan inen 
örümcek, Cumhuriyet Bayramı, uçmaya çalışan kedi, kendini beğenmiş sarı 
taksi, Ömer’in kahramanlığı gibi konular çevresinde kaleme alınmış öyküler)

Pelin Güneş, Kültürel Miras Serisi 2-Konakta Neler Oluyor?, Elma Çocuk 
Yayınları, 32 s. (Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi yakınlarındaki 
Hemşin Konakları’nda yaşayan Tarçın ve ailesinin başından geçenler)

Petek Sinem Tulun, Şakacı Kuşlar Sokağı, Resimleyen: Sait Munzur, Elma Çocuk 
Yayınları, 44 s. (Serçe, Ağaçkakan, Lir Kuşu, Karga ve diğer kuşların yaşadığı 
kuşlar sokağının eğlenceli öyküsü)

Sara Şahinkanat, Üç Kedi Bir Canavar, Yapı Kredi Yayınları, 36 s. (Piti, Pati ve 
Pus adlı üç kedinin maceraları)

Seher Keçe Türker, Zeynep’in Kırmızı Çizgili Günlüğü, Akıl Fikir Yayınları, 92 s. 
(Aile ve toplumsal hayat içinde çocuğun renkli dünyasını anlatan öyküler)

Seher Keçe Türker, Ceren’in Kırmızı Çizgili Günlüğü, Akıl Fikir Yayınları, 98 s. 
(Aile ve toplumsal hayat içinde çocuğun renkli dünyasını anlatan öyküler)

Seher Keçe Türker, Leylom Efsane, Akıl Fikir Yayınları, 64 s. (Toplumsal hayat 
içinde çocuk ve renkli dünyasını anlatan öyküler)

Selen Somer, Pengu-Yeni Bir Arkadaş, Resimleyen: Nurten Deliorman, Uçanbalık 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 391

Yayınları, 16 s. (Ana sınıfında okuyan Pengu’nun sınıfa yeni gelen Minik kuş 
Boni ile karşılaşması)

Selen Somer, Pengu-Deniz Kıyısında Bir Gün, Resimleyen: Nurten Deliorman, 
Tudem Yayınları, 16 s. (Ailesi ve arkadaşı Irmak’la deniz kıyısında eğlenceli bir 
gün geçirmek üzere giden Pengu’nun yaşadıkları)

Selen Somer, Pengu-Kostüm Partisi, Resimleyen: Nurten Deliorman, Uçanbalık 
Yayınları, 16 s. (Arkadaşlığın ve paylaşmanın önemi üzerine bir öykü)

Selen Somer, Pengu-Kırmızı Araba, Resimleyen: Nurten Deliorman, Uçanbalık 
Yayınları, 16 s. (Pengu’nun korkusu ve bir oyuncağa sahip olma hayali)

Sevim Ak, Yıldızlar Nereye?, Resimleyen: Hande D. Akçan, Doğan Egmont 
Yayıncılık, 84 s. (İşten çıkarılan, pasajda dükkân açan, yalnızlığını doğa ile 
paylaşan hava tahmincisi Bulut Adam’ın öyküsü) 

Sevim Ak, Duvarlar Resim Olsa, Resimleyen: Anıl Tortop, 
Doğan Egmont Yayıncılık, 100 s. (Kentsel dönüşümle hayat-
ları değişen çocukların hayal ve sevinçleriyle kurgulanmış 
öyküler)

Süleyman Bulut, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 1, Can 
Çocuk Yayınları, 148 s. (Atatürk’ün atını, köpeğini, kesilen 
iğde ağacını, çiftçilik serüvenini, al karanfile olan sevgisini 
anlatan öyküler)

Süleyman Bulut, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 2, Can Çocuk Yayınları, 152 s. 
(Atatürk’ün hayatından derlenmiş çok az bilinen otuz sekiz öykü)

Süleyman Bulut, Kar Tanesi, Can Yayınları, 95 s. (Öğrenme isteğiyle dolu meraklı 
bir kar tanesinin karlar ülkesinde öğrenci olarak başlayan ve öğretmen oluşuy-
la sona eren yolculuğu)

Süleyman Bulut, Kardeşlik Çemberi: Çocukların Hakları Var 1, Can Çocuk 
Yayınları, 56 s. (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ikinci mad-
desi çevresinde çocuklar arasında ayrımcılık yapılamayacağı ana fikri üzerine 
kurgulanmış bir öykü)

Süleyman Bulut, Ormandaki Dev, Can Çocuk Yayınları, 48 s. (Ormana yeni gelen 
bir kahraman etrafında kurgulanmış bir öykü)

Süleyman Bulut, Sarıtay, Can Çocuk Yayınları, 102 s. (İnsanlara dost hayvanların 
hayattan çıkıp gidişlerinin öyküsü)

Süleyman Bulut, Su Kardeşler, Can Çocuk Yayınları, 48 s. (Kardeşlik duyguları 
güçlü altı kardeşin dayanışmasını anlatan bir öykü)

Süleyman Bulut, Yeşil Yürek Kayabeyi, Can Çocuk Yayınları, 128 s. (Doğa bilinci 
ve duyarlığıyla kurgulanmış, yaban hayatı ile yaban insanın çatışmasını anla-
tan bir öykü)

Şehri Madan, Enyado Gibi Yaşamak, Genç Hayat, 200 s. (Enyado adlı kahrama-
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nın kişiliğinde sevgi, kardeşlik, dostluk, paylaşma gibi insani değerleri anlatan 
öyküler)

Şermin Çarkacı, Çok Hayal Kuran Çocuk, Elma-Çocuk Yayınları, 48 s. (En çok 
hayal kuranın daha çok hayal kazandığı bir öykü)

Tan Oral, Bu Kitabın Kuyruğu Var, Evrensel Çocuk Kitaplığı, 96 s. (Doğa ve hay-
van sevgisini anlatan anı-öyküler)

Tevfik Taş, Düğününde Saklanan Damat, Evrensel Basım, 18 s. (Azteklerin Sanat 
Tanrısı Hoşipilli’nin keşfetmeyi seven çocuklarla ünlü ressamların başyapıtla-
rına yaptığı yolculuk)

Tevfik Taş, Komik ve Muhteşem Tablolar, Evrensel Basım, 18 s. (Azteklerin Sanat 
Tanrısı Hoşipilli’nin keşfetmeyi seven çocuklarla ünlü ressamların başyapıtla-
rına yaptığı yolculuk)

Tevfik Taş, Kandırıkçı Resimler, Evrensel Basım, 18 s. (Azteklerin Sanat Tanrısı 
Hoşipilli’nin keşfetmeyi seven çocuklarla ünlü ressamların başyapıtlarına yap-
tığı yolculuk)

Tuncay Dağla, Ali’nin Gemileri, Puslu Yayıncılık, 191 s. (Ali adlı çocuk kahramanın 
Marmara-İstanbul Boğazı-Karadeniz çizgisinde gözlemlediği gemilerle ilgili iz-
lenim ve hayalleri)

Tufan Aşcıoğlu, Düş Deposu, Can Çocuk Yayınları, 128 s. (Düşlerinin ardına düşen 
kahramanların yaşadıkları beklenmedik olaylar)

Üstün Dökmen, Küçük Gezginler, Resimleyen: Esin Şahin, Remzi Kitabevi, 16 s. 
(Duru ile Doruk’un bisikletle dünyayı keşfetme serüveni)

Üstün Dökmen, Piknikte..., Resimleyen: Esin Şahin, Remzi Kitabevi, 16 s. (Duru 
ile Doruk’un evreni ve çevreyi keşfetme serüveni)

Yalvaç Ural, Küçük Ayının Uzun Yolculuğu, Resimleyen: Feridun Oral, YKY, 36 s. 
(Küçük ayının tek başına bir gezintiye çıkması ve sürpriz bir arkadaş edinmesi)

Yalvaç Ural, Kayıp Ülkenin Çocuğu, Resimleyen: Şahin Erkoçak, 
YKY, 47 s. (Atlant ülkesinde yaşayan Ura, Tmia ve dostları-
nın yaşadığı şiirsel serüven)

Yeşim Keleş, Hayal Kasabası, Elma Çocuk Yayınları, 56 s. 
(Hayaltoplayan, Hayalseçen kahramanlar arasında hayalle-
rine sıkı sıkıya tutunan çocukların öyküsü)

Yıldıray Karakiya, Can ile Zortan’ın Maceraları 1: Flaş Disk 
Operasyonu, Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal, Tudem 
Yayınları, 47 s. (Can adlı kahramanın hayali biyonik arkadaşı Zortan’la birlikte 
babasının kaybolan harici belleğini arama macerası)

Yılmaz Yeşildağ, Acar Dedektif Eda-Dershanede Olay, Minik Ada, (Eda’nın gittiği 
dershanede ünlü bir dedektif kimliğiyle bir soygun olayını çözme serüveni)

Yılmaz Yeşildağ, Saklı İzler Kulübü 1-Gizemli Kız Samira, Erdem, (Gülcan ve ar-
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kadaşlarından oluşan Saklı İzler Kulübü’nün kaçırılan Samira’yı çetenin elin-
den kurtarma serüveni)

Yılmaz Yeşildağ, Saklı İzler Kulübü 2-Çöl Tilkisi, Erdem, (Gülcan ve arkadaşla-
rından oluşan Saklı İzler Kulübü’nün Afrika’da yaşadığı heyecanlı ve gerilimli 
macera)

Yılmaz Yeşildağ, Saklı İzler Kulübü 3-Adaçalı Tepesi, Erdem, (Gülcan ve arkadaş-
larından oluşan Saklı İzler Kulübü’nün ajanlarla giriştiği heyecanlı ve gerilimli 
macera)

Yiğit Bener, Yaramaz Babamla Beter Amcamın Maceraları, Can Çocuk Yayınları, 
160 s. (Şenlikli Ada’da Beter amca adlı bir kahramanın ilginç hikâyeleri)

Zehra Tapunç, Sihirli Madalyon, Altın Kitaplar, 80 s. (Yaramazlık yapan ve ceza 
alan, anne ve babaları seyahate çıkınca anneannelerine bırakılan dört kuzen-
den Dilayla’nın bulduğu madalyonla başlayan maceranın öyküsü)

Zehra Ünüvar (haz.), Dede Korkut Hikâyeleri, Bilgi Yayınevi, 184 s. (Dede Korkut 
Hikâyeleri’nin çocuklar ve gençler için yeniden yazılmış örnekleri)

Zelal Özgür Durmuş, Doğadayım-Maymun Manzaraları, Resimleyen: Seda Mit, 
Esen Kitap, 68 s. (Sumatra’dan Madagascar’a ve oradan Brezilya’nın Yağmur 
Ormanları’na yapılan gezintide karşılaşılan maymunların hikâyesi)

Zeynep Alpaslan, Bay Gri’nin İzinde, Resimleyen: Nalan Alaca, Final Kültür Sanat 
Yayınları, 64 s. (Kitap kurdu Bulut’un Bay Gri olarak tanınan yazara öykünüp 
yazmaya başlama macerası)

Roman

Ahmet Ay, Bizim Mahallenin Dedektifleri: Tekini Arayan Ayakkabılar, İBB 
Kültür Yayınları, 72 s. (Yaşadıkları mahallede teki kaybolan ayakkabıları bul-
mak için işe koyulan Reyhan ve Kerem’in dedektiflik hikâyesi)

Ahmet Ay, Bizim Mahallenin Dedektifleri: Kayıp Ekmek Operasyonu, İBB Kültür 
Yayınları, 72 s. (Nilgün teyzenin ekmeklerinin ucunu kimin yediğini araştıran 
Reyhan ve Kerem’in dedektiflik macerası)

A. Orçun Can, Yeryüzünden Gelen Adam, Resimleyen: Buket Topakoğlu, YKY, 
144 s. (Gökyüzüne Düşen Kız’ın devamı olan romanda Nil ve Aksel adlı kah-
ramanlar çevresinde evren ve dünya arasındaki sırların aydınlanış macerası)

Ahmet Erol, Benim Adım Boncuk, Doğan Egmont Yayıncılık, 232 s. (Boncuk adlı 
köpeğin ağzından hayvan sevgisini, iyilik ve yardımlaşma duygularını vurgu-
layan bir roman)

Ahmet Önel, Ezgimizi Kim Çaldı?, Resimleyen: Sait Munzur, Elma Çocuk 
Yayınları,176 s. (Oğuz ve kedisi Kekik’in, çellonun yayı arasında kaybolan ez-
giyi arayış macerası)

Ali Kırca, Dedemin Kırmızı Kamyonu, Doğan Egmont Yayıncılık, 180 s. (“Dünyayı 
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çocukların hayalleri kurtaracak” tezi üzerine kurulan; çocuk kalmanın önemini 
vurgulayan; dostluk, sevgi, yardımlaşma, iyilik ve hayal kavramlarını işleyen 
bir roman)

Arslan Sayman, Kirazlı Köşk’ün Çocukları, Kırmızı Kedi Yayınları, 168 s. 
(İzmir’den İstanbul’da tarihî bir köşke taşınan Şermin’in bu tarihî köşkün geç-
mişini, sırlarını araştırmak için çıktığı gizemli yolculuğu anlatan bir roman) 

Arslan Sayman, Evliya Çelebi Gibi, Kırmızı Kedi Yayınları, 124 s. (Otogarda unu-
tulmuş bir defter bulan kahramanın ünlü bir seyyahla yolculuğu) 

Aslı Der, Darmadağın, Günışığı Kitaplığı, 148 s. (Aile içi şiddet, şiddetin odağın-
daki kişilerin durumları, popüler kültürün etkileri, dostluk ve dayanışmanın 
gücü üzerine kurgulanmış bir roman) 

Aydoğan Yavaşlı, Maceralar Teknesi Uzayın Derinliklerinde, Resimleyen: Burcu 
Yıldız, Kırmızı Kedi Yayınevi, 124 s. (Alper, Doğukan ve Mine’nin uzayda geçen 
maceralı yolculuğunun romanı)

Aydoğan Yavaşlı, Maceralar Teknesi Assos’ta, Resimleyen: Burcu 
Yıldız, Kırmızı Kedi Yayınevi, 128 s. (Maceralar Teknesiyle 
Assos’a, 2000 yıl öncesine giden kahramanların felsefe kong-
resine hazırlanan Aristoteles’in hayatını kurtarma macerası)

Ayla Kutlu, Eyvah Kardeşimi Sevmeye Başladım, Bilgi Yayınevi, 
80 s. (Kardeşini sevmeyen bir çocuktaki değişimin romanı)

Aytül Akal, Süper Gazeteciler 1: Serüven, Tudem Yayınları, 195 
s. (On üç yaşında dört çocuğun kendi çabalarıyla hazırlayıp dağıttığı gazete için 
röportaj yaparken yaşadıkları heyecan dolu serüven)

Aytül Akal, Çılgın Uzay Planı 3: Fantastik Galaksi Serisi 3, Mandolin Yayınları, 
160 s. (Coğrafya öğretmeni Tonto ve yanındaki Hexonyalıların Dünya’da, 
Tonto’nun aşkı Allegro’yu arama serüveni)

Banu Taylan, Kendi Sihrini Kendin Yap!, Yitik Ülke Yayınları, 154 s. (Göz Kırpan 
Karga’nın kendi sihrini yapabilmek için çıktığı eğlenceli yolculuk ve rüyalarla 
dolu serüveni)

Behiç Ak, Eve Giden Küçük Tren, Günışığı Kitaplığı, 144 s. (Hayallerinin peşinden 
giden bir kadının dede evine dönmesiyle, köy sakinlerinin durağan hayatların-
dan silkinip çıkması üzerine eğlenceli bir roman.)

Birsen Ekim Özen, Patlak Zekâ Cem Can-Okul Fena Karıştı, Timaş Çocuk 
Yayınları, s.184 (Ders ve ödevlerden sıkılan, kısa yoldan meslek sahibi olmayı 
düşünen Cem Can’ın, “dert dinleyici”liğe kalkışması üzerine okulda yaşanan 
olaylar)

Birsen Ekim Özen, Profesör İyon ile Fen-Köydeki Esrarengiz Kuvvet, Timaş 
Çocuk Yayınları, 96 s. (Ceren’in, köyünde Fen Gezegeni’nin Başkanı Profesör 
İyon’un yardımıyla suyun, rüzgârın kuvvet ve hareketlerini öğrenmesini anla-
tan eğlenceli metin)
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Birsen Ekim Özen, Profesör İyon ile Fen-Süper Sistemlerde Bir Tur, Timaş 
Çocuk Yayınları, 96 s. (Fen dersini sevmeyen Seda’nın, Fen Gezegeni Başkanı 
Profesör İyon’un yardımıyla solunum, sindirim ve iskelet sistemini öğrenme-
sini anlatan roman)

Birsen Ekim Özen, Profesör İyon ve Fen-Küp Peşinde Macera, Timaş Çocuk 
Yayınları, 96 s. (Çalışkan bir öğrenci olan ancak derslere yeterli zamanı ayıra-
mayan Günay’ın, Fen Gezegeni Başkanı Profesör İyon’un yardımıyla engelleri 
aşarak üniversiteye girmesinin hikâyesi)

Birsen Ekim Özen, Profesör İyon ve Fen-En Havalı Yarışma, Timaş Çocuk 
Yayınları, 96 s.(Bilime meraklı Mert ve Alper kardeşlerin, Fen Gezegeni Başkanı 
Profesör İyon’un yardımıyla maddenin hâllerini öğrenmesinin hikâyesi)

Birsen Ekim Özen, Profesör İyon ve Fen-Öfkeli Organlar Korosu, Timaş Çocuk 
Yayınları, 96 s. (Sağlıksız beslenen Arda’nın, Fen Gezegeni Başkanı Profesör 
İyon’un yardımıyla organlarının zarar gördüğünü öğrenmesinin hikâyesi)

Birsen Ekim Özen, Mühürler Sandığı-Gizli Görev: Sümer, Resimleyen: Gökçe 
Akgül, Doğan Egmont Yayıncılık, 188 s. (Yeni bir eve taşınan Başak ve Alp adlı 
kahramanların buldukları bir sandık üzerine gizemli bir maceraya atılmaları)

Bülent Ata, Asuman-Bir Deli Kız, Erdem Genç, 110 s. (Mahallenin delişmen kızı 
Asuman’ın hikâyesini mizahi üslupla anlatan gençlik romanı.)

Cem Gülbent, Gizemli Geçit Serisi 1: Hammit-Yolculuk Başlıyor, Timaş Çocuk 
Yayınları, 112 s. (Kötü kalpli Ador’dan yaşam kristallerini alıp Fantastik 
Olimpiyatları’na katılmak isteyen Hammit ve yol arkadaşlarının fantastik ro-
manı)

Cem Gülbent, Gizemli Geçit Serisi 2: Hammit-Korku Ormanı, Timaş Çocuk 
Yayınları, 144 s. (Korku Ormanı’nda kaybolan Hammit ve arkadaşlarının kris-
tali ele geçirme macerasının anlatıldığı fantastik roman)

Cem Gülbent, Gizemli Geçit Serisi 3: Hammit-Fildişi Kulesi, Timaş Çocuk 
Yayınları, 128 s. (Hammit ve arkadaşlarının devlerin koruduğu kulede sakla-
nan kristale ulaşma çabasının anlatıldığı fantastik romanı)

Cem Gülbent, Gizemli Geçit Serisi 4: Hammit-Düşyutan Mağarası, Timaş Çocuk 
Yayınları, 144 s. (Hammit ve arkadaşlarının girdiği gizemli mağaradan çıkış 
macerasının anlatıldığı fantastik roman)

Cem Gülbent, Gizemli Geçit Serisi 5: Hammit-Yaşam Kapısı, Timaş Çocuk 
Yayınları, 144 s. (Hammit ve arkadaşlarının kanatlı Kukiler’in ülkesinde yaşa-
dığı maceraları anlatan fantastik romanı)

Ceyda Günalp, Bunu Buraya Ben Koydum, Resimleyen: Nesil Kalenderoğlu, 
Epsilon Çocuk Yayınları, 92 s. (Masal kahramanlarını sıkıcı bulan kahramanın 
onlarla konuşmaya karar vermesi ve yaşadıkları)

Delal Arya, Pera Günlükleri 4-Buzlar Şehri, Can Çocuk Yayınları, 168 s. 
(Çocukların Kehanet Halkalarını bularak, Akbasan adlı buzul cadılarının don-
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durucu bir uykuya yatırdığı İstanbul’u kurtarma mücadelesi)

Fatma Çağlar Börekçi, Aklımda Deli Sorular, Genç Nesil, Resimleyen: Elmas 
Erbaş,184 s. (Küçükken büyümeyi hayal eden, lisenin eşiğinde büyüme telâşı 
yaşayan bir genç kızın romanı)

Fatma Çağlar Börekçi, Gizli İşler Tayfası 2-Korkunç Fikirler İstasyonu, Nesil 
Çocuk, 152 s. (Kahramanın dayısının çalıştığı Korkunç Fikirler İstasyonu’nda 
üretilen fikirler ve gizli araştırma laboratuvarında yapılan planlar)

Fatma Işık, Dünya Çocuklarından Öyküler-Bi’ Dünya Arkadaşım Var, Timaş 
Yayınları, 304 s. (Türkiye’den Japonya’ya, Avustralya’dan Hindistan’a, 
Ekvador’dan Mısır’a, on beş milletten çocuğun bir gününün hikâyesi)

Filiz Özdem, Sırlarla Dolu Konak, Yapı Kredi Yayınları, 118 s. (Yiğit’in annesi, 
kız kardeşi ve babaannesiyle taşındıkları İstanbul’da terk edilmiş bir konakta 
karşılaştığı gizemli olayların romanı)

Füsun Çetinel, Ayasofya Konuştu, Resimleyen: Sadi Güren, Günışığı Kitaplığı, 
124 s. (Ayasofya müzesinin sırlarla dolu geçmişini keşfeden Veli adlı çocuğun 
romanı) 

Göktuğ Canbaba, Arayış Ormanı, Doğan Egmont Yayıncılık, 264 s. (On iki ya-
şındaki Deniz’in İstanbul’un ikiz kardeşi olarak tanımlanan Arayış Ormanı’na 
yolculuğu)

Göktuğ Canbaba, Valizdeki Kedi, Resimleyen: Sedat Girgin, Doğan Egmont 
Yayıncılık, 212 s. (Valiz içinde İstanbul’dan Paris’e giden kedi Kiki’nin Paris’te 
yaşadıkları)

Görkem Kantar Arsoy, Hayalperest Çocuk, Resimleyen: Mert Tugen, 79 s. (Hayal 
kurmayı çok seven Deniz adlı kahramanın çevre duyarlılığı ve aç kaldığı için 
göçen kuşlarla ilgili çözüm arayışı)

Gülsevin Kıral, Umut Sokağı Çocukları, Resimleyen: Sadi Güren, Günışığı 
Kitaplığı, 140 s. (Türkiye’den çocuklarla Suriye’den gelen çocukların ve yetiş-
kinlerin özlemleri, hayalleri ve beklentileri)

Gülten Dayıoğlu, Gizemli Güvercin, Altın Kitaplar, 192 s. (Merak 
ve coşku dolu bir kurguyla sevginin ve direncin değerini vur-
gulayan, çocukları düşsel dünyalarda, şaşırtıcı bir serüvene 
çağıran bir roman)

Habib Bektaş, Tombik Balık Mutluluk Peşinde, Resimleyen: Mert 
Tugen, Tudem Yayınları, 110 s. (Bir kavak ağacının tepesinde 
yaşamak isteyen ve mutluluğu arayan balığın hikâyesi)

Hacı Kılcıoğlu, Dağ Sustu Dağ Konuştu, Günışığı Kitaplığı, 184 s. (Kaçkar dağına 
tırmanan dağcı gençlerin, kendi içlerindeki engelleri de aşma çabasını anlatan 
gençlik romanı)

Haktan Kaan İçel, Can Avar-Tırsak Hayvanlar Dükkânı, Timaş Çocuk Yayınları, 
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144 s. (Bir kabile reisinin peşine düşen Can ve arkadaşlarının hayvanları öz-
gürlüklerine kavuşturma macerası)

Haktan Kaan İçel, Can Avar-Küçük Şapşallık Kutusu, Timaş Çocuk Yayınları, 
154 s. (Can ve arkadaşlarının televizyonun hipnotize edici etkisinden ve hain 
Hipnozella’dan kaçış macerası)

Haktan Kaan İçel, Can Avar-Eski Kıpırtılı Köşk, Timaş Çocuk Yayınları, 144 s. 
(Can ve arkadaşlarının tehlikeli bir göreve soyunarak ürkütücü bir evin gizem-
lerini keşfetme macerası)

Hamit Annak, Şehrin Doğusu-Martı Yavruları Mevsimleri Öğreniyor, Kırmızı 
Kedi Yayınları, 32 s. (Bilge martı Dayıdan martı yavrularına gece ile gündüzün 
oluşumu ve mevsimlerle ilgili ders)

Hanzade Servi, Kora ile Kelebek, Altın Kitaplar, 224 s. (Ayrı dünyalara ait iki çocu-
ğun, bütün farklılıklarına karşın çok özel bir dostluk kurabilmesinin eğlenceli 
ve hüzünlü hikâyesi)

İlke Gökçek Gedikoğlu, Sarı Çiçeğin Sırrı-Daimi Dostluk-2, Kuzgun Kitap, 108 
s. (Defne, Deren, Yiğit ve Ali’nin karne tatilinde ardına düştükleri kaçakçılık 
şebekesiyle yaşadığı serüven)

Koray Avcı Çakman, Advin Gümüş Sırtlı Goriller Ülkesinde, Resimleyen: Yusuf 
Tansu Özel, Kırmızı Kedi Yayınevi, 120 s. (Advin’in antropolog olan anne ve 
babasıyla katıldığı Uganda yerlileri üzerine yapılan araştırmanın romanı)

Koray Avcı Çakman, Doğa Dedektifleri: Gizemli Laboratuvar, Resimleyen: Zafer 
Okur, Doğan Egmont Yayıncılık, 166 s. (Arkan ve arkadaşlarının, doğadaki 
nesli tükenen canlıları yok etmek isteyenlerle mücadelesi)

Koray Avcı Çakman, Advin Sahra Çölü’nde, Resimleyen: Yusuf Tansu Özel, 
Kırmızı Kedi Yayınevi, 120 s. (Advin ve maymunu Fora’nın, Tunus’taki Sahra 
Çölü’nde yüzyıllardır dilden dile dolaşarak efsaneleşmiş Samsahara’nın gize-
mini çözme arayışı)

Mavisel Yener, Çılgınlar Sınıfı-Atlantis Takımı, Bilgi Yayınevi, 128 s. (Yeryüzünden 
silinmiş, batık kentlerde gizemli bir yolculuğun romanı)

Mavisel Yener, Pasaklılar-Tehlikeli Maymun, Bilgi Yayınevi, 176 s. (Pasaklıların 
yaşadığı bir kente maymunuyla yaşayan bir adamın gelmesi üzerine meraklı 
çocukların peşine düşmesi ve kentte başlayan tuhaflıklar)

Mehmet Güler, Uzaylı Uzi, Doğan Egmont Yayıncılık, 180 s. (Ufuk adlı çocuk kah-
ramanın uzaydan gelen arkadaşı Uzi’yle yaşadığı macera)

Mehmet Güler, Ninemin Yemekleri Dedemin Oyuncakları, Resimleyen: Dilara 
Kavaklıoğlu, Nesin Yayınevi, 96 s. (Can adlı kahramanın ninesinin lezzetli ye-
meklerini yeme ve dedesinden balkabağından araba yapma deneyimleri)

Mehmet Atilla, Yapboz Çocukları, Tudem Yayınları, 183 s. (Aspendos yakınların-
da, okullarından koparılıp çalışmak zorunda bırakılan çocuk işçiler üzerine 
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kurgulanmış bir roman)

Melih Tuğtağ, Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları 7-Bir Köy Var Uzakta, Genç 
Hayat, 184 s. (Anneannesinin köyüne giden çocuğun gulyabani, öcü, peri, bü-
yücü, hortlak, kötü ruh, Kuyu Şeytan Üçgeni ve kaçak hayvanlar arasında ya-
şadığı heyecanlı serüven)

Miyase Sertbarut, Yalancı Portakal, Tudem Yayınları, 104 s. (Yedi yaşında aile-
sinden ayrılan Elif’in hayalleriyle yalan üzerine kurduğu yalancı cennette ya-
şadıkları)

Miyase Sertbarut, Çöp Plaza, Tudem Yayınları, 152 s. (Elit City’nin zengin sakinle-
riyle Gülova mahallesinde oturan yoksul insanlar örneğinde gerçekle hayalin, 
kötülükle mücadelenin romanı)

Miyase Sertbarut, Ara Âlem-Tarlakoz’un Tuzağı, Tudem Yayınları, 190 s. (Artık 
yaşamayan ancak ‘tam ölüm’e de geçememiş genç ruhların bu dünya ile kur-
dukları bağ üzerine kurgulanmış roman)

Muhammed Cemal Ünal, Anahtar, Semerkand Çocuk Yayınları , 184 s. (Enes ve 
kız kardeşinin içinde bulunduğu yedi arkadaşın “kalplerin anahtarı”nı bulmak 
için çıktığı sırlarla dolu yolculuk)

Mustafa Hakkı Kurt, Bu Dünyalılar Bir Âlem, Resimleyen: Emre Akkaya, 
Redhouse Kidz Yayınları, 196 s. (On yaşında bir uzaylı olan Haitu’nun dünyaya 
gelişi ve dünyayı tamına macerası)

Mustafa Hakkı Kurt, Hay Bin Kunduz!, Resimleyen: Reha Barış, Kırmızı Kedi 
Yayınları, 164 s. (Bulut, Ferman, Nisan ve Zamir adlı kuzenlerin gitmeleri ya-
sak olan değirmende yaşadıkları)

Nazlı Eray, Bir Böcek Sevdim, Doğan Egmont Yayıncılık, 188 s. (Böceklerin gi-
zemli dünyasını anlatan; sevginin, arkadaşlığın, empati kurmanın ve özveride 
bulunmanın güzelliklerini yansıtan bir roman)

Nazlı Eray, Gören Gözler Duyan Kulaklar, Doğan Egmon Yayıncılık, 196 s. (Düşle 
gerçeğin birbirine karıştığı, ilginç karakterleriyle çocukları Serüvenler Diyarı, 
Sihirli Saray, Antik Liman gibi fantastik mekânlarda gezdiren bir roman)

Necati Tosuner, Kitabın Adı, Günışığı Kitaplığı, 136 s. (Gençliğe adım atan bir 
çocuğun iç dünyası, mahalle yaşamında çocuk olma duygusu, büyümenin zor-
lukları, aile ilişkileri ve arkadaşlıkları üzerine kurgulanmış bir roman)

Necla Günay, Kar Macerası, Semerkand Çocuk Yayınları, 128 s. 
(Yarıyıl tatilinde ailesiyle Erzurum’a giden Berfin’in kuzeni 
Ayşegül ve arkadaşı Hatice’yle çıktığı dağ yolculuğunda yaşa-
dığı heyecanlı macera)

Nevin Soysal Aydın, Eşsiz Nur 1-Gezegen Mavi’ye Yolculuk, Düş 
Değirmeni Kitaplığı, 144 s. (Bilim kurguyla siyerin, fantastikle 
değerlerin iç içe kurgulandığı roman dizisinin ilk kitabı. Hz. 
Peygamber’in hayatını farklı bir duyarlık ve çizgide anlatan 
roman)
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Nevin Soysal Aydın, Eşsiz Nur 2-Cenneti Arzulayan Fil, Resimleyen: Reza 
Hemmatirad, Düş Değirmeni Kitaplığı , 144 s. (Eşsiz Nur’un doğumuyla sahip 
olacağı onurdan henüz habersiz olan Mekke’ye dünyanın en güçlü fil ordusu-
nun saldırması)

Nevin Soysal Aydın, Eşsiz Nur 3- Işın Küresi Yolcuları, Resimleyen: Hayrullah 
Kaya, Düş Değirmeni Kitaplığı, 160 s. (Yeryüzüne inen Işın Küresi’nin Eyüp 
Sultan Camisi’ne inmesi ve Eşsiz Nur’un doğduğu çağa gidecek çocukların be-
lirlenmesi üzerine fantastik bir roman)

Nevin Soysal Aydın, Eşsiz Nur 4-Geleceğe Dönüş, Resimleyen: Hayrullah 
Kaya, Düş Değirmeni Kitaplığı, 160 s. (Nur Bebek’i öldürtmek isteyen Ateş 
Dünyası’nın kraliçesi Şahbanu Sanem ve gelecekten gelen çocuklar arasında 
geçen amansız mücadeleyi anlatan fantastik roman)

Nilay Yılmaz, Zeno ve Mondo-Dalgalarla Dans Eden Kurbağalar, Resimleyen: 
Rukiye Ulusan, Altın Kitaplar, 32 s.( Zeno ve Mondo adlarında iki kurbağanın 
doğadaki renkler, sesler, duygular ve düşüncelerle dolu maceralı yolculuğu)

Nuran Turan, Göbeklitepe Eteklerinde Uzaylı Targon ve Tarih İzcileri, Yeniay 
Yayınları, 103 s. (Uzaylı Targon ile dünyalı bir grup çocuğun dünya barışı için 
dünyanın en eski mabedi olan Göbeklitepe’nin eteklerinde yaşadığı ilginç ma-
cera)

Nur İçözü, Kafadenkler Kar Canavarının Peşinde, Altın Kitaplar, 182 s. 
(Kafadenkler diye tanınan dokuz sınıf arkadaşının kış kampında, dağın zirve-
sinde kar canavarıyla karşılaşmaları)

Ömer Açık, Benim Babam Ömür Babam, Günışığı Kitaplığı, 140 s. (Hayallerinin 
peşinde koşan bir çocuğun mahalle, ekmek fırını, kedili kitapçı ve dut ağaçlı 
meydan gibi ögeler üzerine kurgulanmış öyküsü)

Ömer Açık, Menekşe İstasyonu, Günışığı Kitaplığı, 168 s. (Küçükçekmece gölü ke-
narındaki bir mahalle özelinde kentsel dönüşümün sonuçları ve etkileri üzeri-
ne kurgulanmış, dayanışmayı yücelten bir roman)

R. Halenur Gürbüz, Asiye: Bir Yatılı Okul Macerası. Profil Yayıncılık, 144 s. 
(6.Sınıf öğrencisi Asiye’nin sıkıntılı yatılı okul serüvenleri)

Seran Demiral, Filozof Çocuklar Kulübü 1: Peki Ama Ben Kimim?, Final Kültür 
Sanat Yayınları, 128 s. (Okulda Filozof Çocuklar Kulübü kuran çocukların fel-
sefeye, felsefe tarihine ve filozoflara olan ilgilerini anlatan bir roman)

Tuncel Altınköprü, Macera Geçidi - Ajan X, Genç Hayat, 152 s. (Süper güçlere 
sahip bir ajan olarak tanımlanan okurun, dünyayı kan gölüne çeviren terörist-
lerle savaşının kendi kararları doğrultusunda on farklı sonuçla anlatıldığı bir 
roman)

Tuncel Altınköprü, Macera Geçidi-Batık, Genç Hayat, 152 s. (Okurun, hazine 
yüklü bir batığa daldığı sırada kaybolan babasını bulmaya yönlendirildiği ro-
manda on farklı son tasarlanmış. Batıktan ünlü ve zengin bir arkeolog olarak 
çıkmak da yaşamını kaybetmek de olası.)
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Tuncel Altınköprü, Macera Geçidi-Kanıt Peşinde, Genç Hayat, 152 s. (Okurun ka-
rarlarına göre gelişen olay örgüsünde suçtan aklanmak için kanıt arama serü-
veninin anlatıldığı bir roman)

Tuncel Altınköprü, Macera Geçidi-Yeni Dünyalarda, Genç Hayat, 152 s. (25. yüz-
yılda okuru uzayda yeni bir dünya bularak insanlığın yaşamasını sağlamaya 
yönlendirilen bir hikâye. On farklı sonuç tasarlanan kitapta, okur kendi kara-
rını kendi verir.)

Tunç Kurt, Annemin Kuşları, Hayal Yayınları, 120 s. (Kuşların konuştuğu, 
anne ile kuşlar arasında sırların paylaşıldığı, çocukların yalan söylemesinin 
imkânsızlaştığı bir roman)

Yalvaç Ural, İyi Geceler Bozi, Resimleyen: Cansu Kaykaç, YKY, 28 s. (Kış uykusu-
na yatmak istemeyen Bozi adlı küçük ayıcığın yaşadıkları)

Yasemin Derya Aka, Çalçene Pelin-Taş Ev’de Korkunç Bir Tatil, Çocuk Gezegeni, 
176 s. (Çalçene Pelin adlı dedektif kahramanın yüzyıllık tarihî bir evde yaşadığı 
serüveni anlatan polisiye roman)

Zehranur Kurtoğlu, Tehlikeli Yolculuk-Semerkand’dan 
Kapadokya’ya, Semerkand Çocuk Yayınları, 176 s. 
(Yaramazlığıyla tanınan Sacit’in peşinden tehlikeli bir yolcu-
luğa sürüklenen ve kendilerini Kapadokya’da bulan Yusuf ve 
Ömer’in eline düştükleri çeteden kurtulma macerası)

Zehra Ünüvar, Hoş Geldin On Beş Yaş, Bilgi Yayınevi, 340 s. 
(Gençliğe ilk adımın atıldığı yaşlarda dersler, sınavlar, yürek 
atışları arasında hayatın gerçekleriyle tanışma süreci)

Zeyyat Selimoğlu, Martılar Adası, Can Çocuk Yayınları, 134 s. (Martılar adasına 
insanoğlunun adım atmasıyla yaşanan olumsuzluklar, doğadaki sarsıntılar ve 
dengesizliklerin romanı)

Masal

Adnan Binyazar, On Beş Türk Masalı, Can Çocuk Yayınları, 156 s. (Yazarın derle-
yip yorumlayarak yeniden yazdığı masallar)

Ataol Behramoğlu, Dünya Halk Masalları, Can Çocuk Yayınları, 112 s. (Dünya 
halk edebiyatından seçilmiş on iki masal.)

Aysun Berktay Özmen, Güneş Ülkesi, Altın Kitaplar, 40 s. (Dostluk ve sevgi çevre-
sinde örülmüş masallar)

Ayşe Sarısayın, Kaplumbağamın Adı Meraklı, Can Çocuk Yayınları, 96 s. (Deniz 
ve Meraklı adlı kahramanlar üzerinden anlatılan masallar)

Banu Taylan, Kocaman Kahkahalar, Yitik Ülke Yayınları, 55 s. (Mininitya ülkesi, 
bencil kral, uyuyan, kahkaha atan prenses, soytarı, güldürülmek isteyen insan-
lar çevresinde anlatılmış masallar)
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Can Göknil, Deniz Masalı, Can Çocuk Yayınları, 27 s. (Denizden kumsala, kumsal-
dan denize taşınan, yumurtlamak için sahile çıkan ve yumurtalarını Dalyan’a 
bırakan kaplumbağalarla ilgili masal)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 1: Tavşan Dağı, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 2: Obur Arı, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 3: Mor Lale, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 4: Şımarık Filo, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 5: Bilgi Ülkesi, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 6: İnatçı Arılar, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 7: Ateş Böceği, Kuşak Yayınları, 48 s. 
(Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 8: Geveze Papağan, Kuşak Yayınları, 
48 s. (Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 9: Çakıl Taşları, Kuşak Yayınları, 48 
s. (Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Filiz Güner, Güngörmemiş Masallar Serisi 10: Ormanda Trafik, Kuşak Yayınları, 
48 s. (Değerler eğitimi çevresinde kaleme alınmış masallar)

Koray Avcı Çakman, Bir Keloğlan Bir de Eşeği, Can Çocuk Yayınları, 64 s. (İyilerle 
kötüleri karşılaştıran masallar)

Mehmet Emin Ulu, Mini Masallar: Masal Sokağı, Çocuk Gezegeni Yayınları, 160 
s. (6-8 yaş grubundaki öğrencilere yönelik masallar)

Mehmet Emin Ulu, Mini Masallar: Masal Kuşağı, Çocuk Gezegeni Yayınları, 160 
s. (6-8 yaş grubundaki öğrencilere yönelik masallar)

Mehmet Emin Ulu, Mini Masallar: Masal Saati, Çocuk Gezegeni Yayınları, 160 s. 
(6-8 yaş grubundaki öğrencilere yönelik masallar)

Mehmet Emin Ulu, Mini Masallar: Masal Dünyası, Çocuk Gezegeni Yayınları, 
160 s. (6-8 yaş grubundaki öğrencilere yönelik masallar)

Melek Özlem Sezer, Sordum Durdum-Masal Kahramanlarına Sorular, Aylak 
Adam, 96 s. (Masallarda doğru olmayan bazı gizli mesajları sorgulayan bir ki-
tap)

Mevlâna İdris Zengin, Acayip Hayvanlar: Gazoz Çeşmesi, Resimleyen: Dağıstan 
Çetinkaya, Vakvak Yayınları, 24 s. (Filin hortumundan su yerine gazoz püskür-
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düğünü gören çocukların yaşadığı sevinç)

Mevlâna İdris Zengin, Acayip Hayvanlar: Kirpinin Bahar Konseri, Resimleyen: 
Dağıstan Çetinkaya, Vak Vak Yayınları, 23 s. (Kirpinin büyük çınarın altında 
hayvanlara verdiği konser)

Mevlâna İdris Zengin, Acayip Hayvanlar: Dünyayı Delen Köstebek, Resimleyen: 
Ferit Avcı, Vak Vak Yayınları, 40 s. (Yeryüzünün kokusundan rahatsız olan 
köstebeğin yer altına inişi)

Mevlâna İdris Zengin, Acayip Hayvanlar: Hipnozcu Kedi, Resimleyen: Ferit Avcı, 
Vak Vak Yayınları, 40 s. (Kedinin hipnoz uyguladığı filin kendini fare olarak 
tanıtması) 

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Doktor Tilki, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Doktorluk mesleğini seçen tilkinin yaşadığı 
olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Cankurtaran Yunus Balığı, 
Resimleyen: Ersin Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Yunus balığının cankur-
taranlık mesleğinde yaşadığı olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Şoför Tavşan, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Şoförlük mesleğini seçen tavşanın bu mes-
lekte yaşadığı olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Asker Fil, Resimleyen: Ersin Şahin, 
İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Askerlik mesleğine mensup filin bu meslekte kar-
şılaştığı olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Bakkal Kaplan, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Kaplanın bakkallık yaparken yaşadığı olay-
lar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Davulcu Ayı, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Ayının davulculuk yaparken karşılaştığı 
olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Baloncu Kirpi, 
Resimleyen: Ersin Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. 
(Kirpinin balon satarken yaşadığı olaylar ve sonunda çıkar-
dığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Diş Hekimi 
Timsah, Resimleyen: Ersin Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 
s. (Diş hekimi olan timsahın yaşadığı olaylar ve sonunda çı-
kardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Kasap Köpek, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Kasap olan köpeğin karşılaştığı olaylar ve 
sonunda çıkardığı ders)
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Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Trafik Polisi Kurbağa, Resimleyen: 
Ersin Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Trafik polisi olan kurbağanın yaşadığı 
olaylar ve sonunda çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Öğrenci Eşek, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Öğrenci eşeğin karşılaştığı olaylar ve sonun-
da çıkardığı ders)

Mevlâna İdris Zengin, Hayvanlar İşbaşında: Öğretmen Öküz, Resimleyen: Ersin 
Şahin, İBB Kültür Yayınları, 24 s. (Öküzün öğretmenliği ve sonunda çıkardığı 
ders)

Mustafa Ruhi Şirin, Martıcık ile Tilki, Resimleyen: Cenay Bayülgen, Nar Yayınları, 
39 s. (Yumurtadan yeni çıkmış bir martı yavrusunun kendini kanıtlamak için 
evden uzaklaşması ve tilkinin oyununa gelmeden yuvaya dönmesini anlatan, 
tehlikelere karşı uyanık olma temalı bir masal)

Mustafa Ruhi Şirin, Keloğlan’ın Sevinci, Resimleyen: Emel Kehri, Nar Yayınları, 
37 s. (Keloğlan Masalları dizisinin 2. Kitabı)

Mustafa Ruhi Şirin, Kırk Birinci Gün, Resimleyen: Soner 
Hızarcı, Nar Yayınları, 31 s. (Keloğlan Masalları dizisinin 3. 
Kitabı)

Mustafa Ruhi Şirin, Sihirli Gömlek, Resimleyen: Osman Kehri, 
Nar Yayınları, 31 s. (Keloğlan Masalları dizisinin 4. Kitabı)

Mustafa Ruhi Şirin, Horozlu Çocuk, Resimleyen: Nurten 
Deliorman, Nar Yayınları, 23 s. (Keloğlan Masalları dizisi-
nin 5. Kitabı) 

Nejla Sakarya, Masallar Diyarı, Çocuk Gezegeni, 160 s. (Hayvan masalları)

Sabahat Akkiraz, Happa Ninenin Masalları, Çerçeve Yayınları, 112 s. (Fatoş ve 
Sabahat Akkiraz kardeşlerin Happa nineden dinledikleri masallar)

Şahsene Camış, Kahveci Güzeli, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, Can Çocuk 
Yayınları, 160 s. (Anadolu masalları)

Şenol Tombaş, Kibirli Güneş, Halk Edebiyatı Dergisi Yayınları, 56 s. (İyilik odaklı 
masallar)

Tülin Kozikoğlu, Kıskanç Kurbağa Eda, Redhouse Kidz Yayınları, 28 s. (Leyla’nın 
evindeki dokuz hayvandan biri olan Kurbağa Eda’nın kıskançlığı üzerine kur-
gulanmış bir masal)

Tülin Kozikoğlu, Korkak Kuş Sema, Sev (Kidz R), 28 s. (La Fonten’in torununun 
torununun torunu olan Leyla Fonten’in evindeki dokuz hayvanından biri olan 
Korkak Kuş’un masalı)

Tülin Kozikoğlu, Sabırsız Sinek Feza, Sev (Redhouse), 28 s. (Tatile çıkmak için 
hazırlanan Leyla ve evindeki dokuz hayvandan biri olan Sinek Feza’nın sabır-
sızlığı üzerine kurgulanmış bir hikâye)
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Tülin Kozikoğlu; Tembel Balık Sefa, Sev (Kidz R), 28 s. (Leyla’nın evindeki dokuz 
hayvandan biri olan Balık Sefa’nın evdeki çalışmalara katılmama konusundaki 
tembelliği üzerine kurgulanmış bir masal)

Yasemin Derya Aka, Masal Adası, Çocuk Gezegeni, 320 s. (Çocukların iyi-kötü, 
doğru-yanlış ayrımını yapmalarına yardımcı olacak, olumlu davranışlar ka-
zandıracak masallar)

Yavuz Bahadıroğlu, Bici Bici Masallar, Nesil Yayınları, 266 s. (Hayvanlar, kaybo-
lan nesneler, kahramanların başından geçen gizemli, eğlenceli ve komik olay-
ların anlatıldığı masallar) 

Yavuz Bahadıroğlu, Gıdı Gıdı Masallar, Nesil Yayınları, 266 s. (Hayvanlar, kaybo-
lan nesneler, kahramanların başından geçen gizemli, eğlenceli ve komik olay-
ların anlatıldığı masallar) 

Eğitim

Adem Güneş, 0-6 Yaş Dönemi Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural, Timaş 
Yayınları, 208 s. (Çocuğun kişiliğinin oluştuğu 0-6 yaş döneminde uygulan-
ması gereken 100 Temel Kural’ı anlatan eğitici bir kitap)

Adem Güneş, Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural, Timaş Yayınları, 216 s. 
(Kaygılardan arınmış, duyarlı, farkındalık düzeyi yüksek, içsel motivasyona 
sahip, kendi gibi olmayı başarmış çocuklar yetiştirmek isteyen anne babalar 
için çocuk eğitiminin 100 temel kuralı)

Adem Güneş, Mahremiyet Eğitimi-Nezaket ve Zarafet İçin, Timaş Yayınları, 192 
s. (Çocuklara mahremiyet bilinci kazandırma yolunda eğitimin aynı zamanda 
bir nezaket eğitimi olduğunu, bu eğitimle çocuğun kendini saygın hissedeceği, 
kendini koruyabileceğini anlatan eğitici bir kitap)

Ali Çankırılı, Hikâyelerle Değerler Eğitimi, Uğurböceği Yayınları, 
357 s. (Değerlerin farkına vardırma ve değer edindirme amaçlı 
anonim öyküler) 

Alper Uygur, Korsan Sandığı: Korsanlara Dair 1001 İlginç Bilgi, 
Kırmızı Kedi Yayınları, 208 s. (Korsanlar, forsalar, şövalyeler, 
kalyonlar, İnebahtı Deniz Savaşı gibi konular üzerinde bilin-
meyenler)

Behzat Taş, Çizgilerle Anadolu Uygarlıkları-Demir Çağı ve 
Sonrası, Gölgeler Kitap, 96 s. (Anadolu topraklarının tarihî ve kültürel zen-
ginlikleri, üzerinde kurulan uygarlıklar, Frigler, Lidyalılar, İyonya ve Galatlar 
hakkında bilgiler)

Bican Veysel Yıldız, Okuma Günlüğü, Hayat Mektebi Yayınları, 32 s. (Çocuk ve 
gençlere verimli okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan uygulama kitabı)

Bican Veysel Yıldız, Yazarlığa İlk Adım, Hayat Mektebi Yayınları, 128 s. (Yazar 
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olmak isteyen çocuklara pratik yöntemlerle yazma önerilerinin sunulduğu yazı 
atölyesi uygulama kitabı)

Burcu Özbaran, Büyümek: 0-18 Yaş Bebek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Yitik 
Ülke Yayınları, 96 s. (Doğumdan ergenliğe uzanan süreçte bebek, çocuk ve 
gençlerin ruh sağlığı ile ilgili konular)

Çiğdem Can, Mucitler ve İcat Öyküleri, Carpe Diem Kitap, 208 s. (Bisikletten fer-
muara, sinema makinesinden telefona, lokomotiften düdüklü tencereye, yapı-
lan buluşların ilginç öyküleri)

Habib Bektaş, Öykülerle Deyimler: Uzun Lafın Kısası, Tudem Yayınları, 223 s. 
(Deyimlerin anlamını kurgulanmış öykülerle anlatmayı amaçlayan eğitici kitap)

Habib Bektaş, Öykülerle Atasözleri: Söz Kulağa Yazı Uzağa, Tudem Yayınları, 
223 s. (Atasözlerinin anlamını kurgulanmış öykülerle anlatmayı amaçlayan 
eğitici kitap)

İbrahim Güler, Çocuklarımızı Erken Büyütmeyelim, Hayat Yayıncılık, 248 s. 
(Çocuklara neyin, nasıl, niçin ve ne zaman öğretilmesi gerektiğini anlatan eği-
tici kitap)

İlhami Savaş, Çocuğunuzun Resimleri Size Ne Anlatır?, Nesil Yayınları, 224 s. 
(Çizdiği resimlerin çocuğun duyuş ve görüşlerini yansıttığı, resimlerine baka-
rak çocukların ruh hâlinin, iç dünyasının anlaşılabileceğini anlatan kitap)

İrfan Gürkan Çelebi, Kahraman Avcısı Kerem’in Not Defteri 1: Kahramanım 
Fatih, Resimleyen: Serhat Albamya, Nesil Yayınları, 176 s. (Meraklı araştırma-
cı Kerem İşbilir’le ablası İrem’in Fatih’i tanımak üzere tarihin derinliklerine 
yaptıkları yolculuğun hikâyesi)

İrfan Gürkan Çelebi, Kahraman Avcısı Kerem’in Not Defteri 2: Kahramanım 
Mimar Sinan, Resimleyen: Serhat Albamya, Nesil Yayınları, 176 s. (İrem ve 
Kerem adlı kahramanların Mimar Sinan’ın hayatını öğrenmek üzere yaptıkları 
heyecanlı yolculuğun hikâyesi)

İrfan Gürkan Çelebi, Kahraman Avcısı Kerem’in Not Defteri 3: Kahramanım 
Mevlana, Resimleyen: Serhat Albamya, Nesil Yayınları, 176 s. (İrem ve Kerem 
adlı kahramanların Mevlana’nın hayatını öğrenmek üzere yaptıkları heyecanlı 
yolculuğun hikâyesi)

Şermin Çarkacı, Oyuncu Anne-Çocuğuyla Nitelikli Zaman Geçirmek İsteyen 
Annelere Rehber Kitap, Elma Yayınları, 160 s. (Annelerin çocuklarıyla güzel 
ve verimli zaman geçirmek için birlikte oynayabilecekleri oyunlar)

Tarık Uslu, Çarp Yoksa Ben Çarparım!, Uğurböceği, 160 s. (Matematiğin zevkli ve 
eğlenceli olduğunu örnek ve uygulamalarla anlatan bir kitap)

Tülay Demir Oktay, Keşke Deme!, İnkılâp Kitapevi, 240 s. (Kendini tanıma, yete-
neklerinin farkına varma, motivasyon eksikliklerini giderme, planlı ve prog-
ramlı çalışma, “keşke” demeyecek bir yaşam kurma üzerine pedagojik yakla-
şımlar)
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Ülfet Taylı, Çizgilerle Anadolu Selçukluları, Gölgeler Kitap, 48 s. (Türklerin 
Anadolu’ya gelişinden sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devletinin yapısı, sul-
tanları, sarayları, geçim kaynakları…)

Ülfet Taylı, Çizgilerle Mimar Sinan, Gölgeler Kitap, 48 s. (Dünyanın en büyük 
mimarı olan Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri)

Yasemin Teres, 80 Soruda Türkiye Turu, Çamlıca Çocuk Yayınları, 112 s. (Tarihi, 
coğrafyası, kültürü ve bütün güzellikleriyle Türkiye’yi zekâ sorularıyla tanıtan 
bir kitap)

Şiir

Adil İzci, Bahar İkindisi, Resimleyen: Serap Deliorman, Kırmızı Kedi Yayınları, 76 
s. (Okurları doğaya çağıran ve başka dünyaların kapılarını açan şiirler)

Bican Veysel Yıldız, İçimdeki Haylaz Çocuk, Hayat Mektebi Yayınları, 80 s. 
(Çocuksu dünyayı ve duyarlığı yansıtan şiirler)

Bican Veysel Yıldız, Mermeri Delen Damlalar, Hayat Mektebi Yayınları, 96 s. 
(Çocuk ve ilk gençlik duyuşlarının yansıdığı şiirler)

Bican Veysel Yıldız, Aile Şiirleri, Hayat Mektebi Yayınları, 64 s. (Türk kültüründe-
ki tüm akrabalık sanlarının yer aldığı aile temalı şiirler)

Erdoğan Ergin, Çocuklarıma Şiirler, Venüsya Çocuk Kitaplığı, 64 s. (Çocukların 
dünyasına çocukça bakmayı deneyen, anne babaların da okuması için yazılmış 
şiirler)

Görkem Yeltan, Kısa Boyunlu Zürafa, Kırmızıkedi Yayınları, 76 s. (Dört renkli 
bisikletten krallıklara, kısa boyunlu zürafalardan köpekbalıklarına, oyuncak 
kolyelerden yıldızlara eğlenceli şiirler)

Hazal Yalın (drl. ve çev.), Rus Yazarlarından Masallar ve Şiirler, Resimleyen: 
Ali Benice, Yapı Kredi Yayınları, 131 s. (Rus edebiyatından Vladimir Dal, Lev 
Tolstoy, Maksim Gorki gibi yazarlar ve Nikolay Nekrasov, Vasili Jukovski gibi 
şairden yirmi üç eser)

Hüseyin Mertol, Gamze Mertol, Şiirimi Kim Dinler?, E Yazı Yayınları, 8 s. (Origami 
görselleriyle süslenmiş şiirler)

Mavisel Yener, Gıdıklanan Kitap-Şiirlerle Değerler Eğitimi, 
Resimleyen: Yasemin Ezberci, Doğan Egmont Yayıncılık, 136 
s. (Değer temalı şiirler üzerinde okuyucuya etkinlikler yaptı-
ran interaktif, eğlenceli bir kitap) 

Mavisel Yener, Şakacı Kitap-Şiirlerle Değerler Eğitimi, 
Resimleyen: Yasemin Ezberci, Doğan Egmont Yayıncılık, 124 
s. (Değer temalı şiirler üzerinde okuyucuya etkinlikler yaptı-
ran interaktif, eğlenceli bir kitap)
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Mehmet Akpınar, Ekmek Ağacı, Venüsya Yayınları, 80 s. (Çocuk duyarlığını dik-
kate alan resimli çocuk şiirleri)

Melek Özlem Sezer, Sakız Çiğneyen Kedi, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, Can 
Çocuk Yayınları, 88 s. (Kediler, çocuklar, kardan adamlar, nineler, düşler… 
Hayatla iç içe, yaşama sevinci taşıyan şiirler)

Nesime Açılmış, Damlalar-Çocuklar İçin Şiirler, Resimleyen: Başak Çetinkaya, 
Komşu Çocuk Yayınları, 64 s. (Çocuk dünyasının yansıtan manzumeler)

Nesime Açılmış, Kuşlar-Çocuklar İçin Şiirler-İlkokul 1.Kademe, Resimleyen: 
Başak Çetinkaya, Komşu Çocuk Yayınları, 64 s. (Ders konuları ve Belirli Günler 
ve Haftalar çevresinde yazılmış manzumeler)

Nisa Leyla, Sihirli Değnek, Resimleyen: Neslihan Başkaya, Mühür Kitaplığı, 78 s. 
(Çocuk hayalleri ve beklentileri üzerine kaleme alınmış şiirler)

Refik Durbaş, Bez Bebekle Kuklası, Resimleyen: Burcu Yılmaz, Can Çocuk 
Yayınları, 48 s. (Kırmızı balıklar, tahta atlar, kürek çeken hamsiler, bay ve ba-
yan baykuşlar, oyunlar, rüyalar ve masallar üzerine sevgi odaklı şiirler)

Şehnaz Eryaşa Kayraklık, Çocuk Yüreğim, Resimleyen: Eylül Kayraklık, Murat 
Kitabevi, 96 s. (Çocukları sabır çiçekleri olarak gören bir duyarlığın şiirleri)

Söyleşi

A.Vahap Akbaş, “Masal Kapısından Çocukluk Cennetine”, Konuşan: Vural Kaya, 
BeyazBulut Dergisi, S.8, Ocak-Şubat 2015

Aytül Akal, Mıymıy Teyzeyle Tanışın, Konuşan: Safter Korkmaz, İyi Kitap, S.79, 
Aralık 2015

Bestami Yazgan, “Sevgi çiçekleri hiç solmasın.” Konuşan: Vural Kaya, BeyazBulut 
Dergisi, S.13, Kasım-Aralık 2015

Ertan Tuzlacı, Doğaya Merhaba Derken…, Konuşan: Şiirsel Taş, İyi Kitap, S.73, 
Nisan 2015

Fatih Erdoğan, “Çocuk kitapları yayıncılığı ne durumda?”, Konuşan: Arslan 
Sayman, Kurşun Kalem Dergisi, S.34, Mart Nisan 2015 

Fatma Çağdaş Börekçi, “Yazmak kendini ifade etmenin en güzel yolu”, Konuşan: 
Vural Kaya, BeyazBulut Dergisi, S.10, Mayıs-Haziran 2015

Mavisel Yener, “Yaratıcılığın Sırrı Özgür Kalabilmekte”, Konuşan: Gülşah 
Elikbank, Ege Telgraf Gazetesi, 24 0cak 2015

Mavisel Yener, Pasaklılar Serisinin İlk Kitabı “Tehlikeli Maymun” Toplumsal 
Alzheimer Hâlinin Bir Yansıması, Akşam Kitap, Aralık 2015

Melek Çe, “Güneş Kalbimde Doğup Batardı”, Konuşan: Vural Kaya, BeyazBulut 
Dergisi, S. 9, Mart-Nisan 2015

Mustafa Özçelik, “Biz geleceğe hayallerle hazırlandık”, Konuşan: Vural Kaya, 
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BeyazBulut Dergisi, S.11, Temmuz-Ağustos 2015

Mustafa Ruhi Şirin, “Çocuk Edebiyatı Günümüzde Nerede Duruyor?”, Dergâh 
Dergisi, S.303, Mayıs 2015

Mustafa Ruhi Şirin, “Türkiye Okuma Kültürü Programı Olmayan Bir Ülke 
Durumundadır/Çocuk Yayıncılığının Temel Problemi Kültüreldir”, Konuşan: 
Bedri Acar, Star Gazetesi, 19 Ağustos 2015

Pelin Güneş, Kültürel Aktarımın Önemi, Konuşan: Aylin Omniç, İyi Kitap, S.76, 
Eylül 2015

Nilay Yılmaz, Bakmadan Görmek, Konuşan: Simlâ Sunay, İyi Kitap, S.71, Şubat 
2015

Tan Oral, Ümmid-i Vatan Şimdi Sizdedir, Konuşan: Safter Korkmaz, İyi Kitap, S. 
78, Kasım 2015

Yıldıray Karakiya, “Çocuklar dünyayla ilgilensin diye…”, Konuşan: Şiirsel Taş, İyi 
Kitap, S.72, Mart 2015

Yusuf Dursun, “Çocukluğum başlı başına bir oyundu”, Konuşan: Vural Kaya, 
BeyazBulut Dergisi, S.12, Eylül-Ekim 2015

Bilim

Alper Uygur, Nuray Uygur, Dönüyor-Meraklı Minikler İçin 
Evren Rehberi 1, Kırmızı Kedi, 48 s. (Çocuklara evren hak-
kında bilgi vermek için hazırlanmış bir kitap)

Alper Uygur, Nuray Uygur, Karanlıktan Korkma-Meraklı 
Minikler İçin Evren Rehberi 2, Kırmızı Kedi, 56 s. 
(Çocukların karanlıktan korkmasını önlemek için geceleri 
gökyüzünü keşfettirmek ve çocukları bilgilendirmek amacıyla yazılmış bilimsel 
bir metin.)

Eser Oral, Çat Pat Profesör-Ses, Işık ve Materyal Deneyleri, Semerkand Çocuk 
Yayınları, 24 s. (Pratik deneylerle sesin nasıl meydana geldiği, mıknatısın nasıl 
çalıştığı, mevsimlerin oluşumu hakkında bilgiler)

Eser Oral, Çat Pat Profesör-Bitki ve Yemek Deneyleri, Semerkand Çocuk Yayınları, 
24 s. (Bitki ve yemek deneyleri, bitki ve yiyeceklerle ilgili bilgiler)

Eser Oral, Çat Pat Profesör-Su ile Yapılan Deneyler, Semerkand Çocuk Yayınları, 
24 s. (Pratik deneylerle yağmurun nasıl yağdığı, denizaltının nasıl yüzdüğü ve 
suyun nasıl buza dönüştüğü üzerine bilgiler)

Eser Oral, Çat Pat Profesör-Hava ve Gıda Deneyleri, Semerkand Çocuk Yayınları, 
24 s. (Pratik deneylerle yanma olayının nasıl gerçekleşeceği, kirli havanın ci-
ğerlere etkisi ve havadaki tozların varlığı hakkında bilgiler)

Tarık Uslu, Şu Acayip Karıncalar, Uğurböceği Yayınları, 160 s. (Popüler bilim 
alanında karıncalar âleminden şaşırtıcı bilgiler, bulgular)
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Tarık Uslu, Şu Acayip Kelebekler, Uğurböceği Yayınları, 155 s. (Popüler bilim ala-
nında kelebekler âleminden şaşırtıcı bilgiler, bulgular)

Nevin Demirel, İmparator Tırtılı, TÜBİTAK Yayınları, 35 s. (Hindistan’da yaşa-
yan İmparator Tırtıllarının doğada var oluş serüveni, ördükleri kozadan çıkıp 
kelebeğe dönüşme süreci)

Resimli Kitap

Mavisel Yener, Masalları Çok Severim, Resimleyen: Esra İlter Demirbilek, 
Uçanbalık Yayınları, 16 s. (Okul öncesine seslenen, anne çocuk ilişkisini anla-
tan, hayatın içinden, sevimli ve resimli bir kitap)

Aytül Akal, Sevimli Beyaz, Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal, İş Bankası Kültür 
Yayınları, 32 s. (Kedilerin dilinden anlatılan okul öncesine yönelik eğlenceli 
öyküler)

Aytül Akal, Ormanda Oyun Serisi 1: Ne Oynayalım?, Resimleyen: Mert Tugen, 
Redhouse Kidz Yayınları, 40 s. (Ormandaki hayvanların ‘körebe’, ‘birdirbir’ ve 
‘elim sende’ gibi oyunlar oynama isteğini anlatan öykü) 

Aytül Akal, Ormanda Oyun Serisi 2-Ne Boyayalım?, Resimleyen: Mert Tugen, 
Redhouse Kidz Yayınları, 40 s. (Ormandaki hayvanların renklerle tanışma, re-
sim yapma, taş boyama serüvenleri)

Aytül Akal, Ormanda Oyun Serisi 3- Ne Anlatalım?, Resimleyen: Mert Tugen, 
Redhouse Kidz Yayınları, 40 s. (Ormandaki hayvanların öykü anlatma serü-
veni, baykuşun yönlendirmesiyle öyküdeki karakter, yer ve zaman ögelerini 
keşfetmeleri, hayal kurmanın önemini fark etmeleri)

Aytül Akal, Ormanda Oyun Serisi 4- Ne Yiyelim?, Resimleyen: Mert Tugen, 
Redhouse Kidz Yayınları, 40 s. (Çok acıkan ormandaki hayvanların çeşitli 
meyve ve sebzeler arasında ne yiyecekleri konusunda kararsız kalmaları)

Emre Şimşek, Pibalu Gezegeni’ne Yolculuk, Redhouse Kidz Yayınları, 36 s. 
(Kendilerini bir anda, birkaç yüz yıl sonrasına ait bir gezegende bulan Eray ile 
dedesinin maceraları) 

Hobi

Nur Dombaycı, Çevre Etkinliklerim, Kuşak Yayınları, 24 s. (Çocuğun çevreye ve 
kendisine yararlı olabilecek etkinliklere katılmasını, hobiler geliştirmesini sağ-
lamaya dönük çalışmalar)

Nur Dombaycı, Geri Dönüşüm Etkinlikleri, Kuşak Yayınları, 24 s. (Atık malzeme-
leri kullanarak çocuklarda el becerilerini geliştirme etkinlikleri)

Nur Dombaycı, Harika Fikirler, Kuşak Yayınları, 24 s. (Oyun hamurundan dünya 
modeli yapmak gibi el becerilerini geliştirmeye ve eğlenceli vakit geçirmeye 
dönük etkinlikler)
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Nur Dombaycı, Kuklalar Maskeler, Kuşak Yayınları, 24 s. (Kukla ve maskelerle 
çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler)

Nur Dombaycı, Sanat Etkinliklerim, Kuşak Yayınları, 24 s. (Hobiler oluşturmaya 
ve sanat eğilimini geliştirmeye yönelik etkinlikler)

Tan Sağtürk, Bale Stüdyosu, Doğan Egmont Yayıncılık, 36 s. (Zevkli ve disiplinli 
bir sanat olan bale eğitimi ile ilgili stüdyo uygulamaları)

Deneme

Mustafa Oğuz, Sevgi Bahçeleri Kurmak, Mum Yayınları, 128 s. (Duygulardan, in-
sanlardan, kuşlardan, çiçeklerden, dağlardan, mevsimlerden ve gökyüzünden 
söz eden denemeler)

Yusuf Asal, Çılgın Futbol, Nesil Yayınları, 256 s. (Futbol sahala-
rından ünlü isimlere ait, yirmi dünya kupasından gençlere yö-
nelik maç hikâyeleri)

Mehmet Yıldız, Aşk Neden Can Yakar?, Nesil Yayınları, 160 s. 
(Beşeri aşkla ilahi aşk arasında insanın duyuş, seziş ve inanış 
macerası)

Gökhan Akçiçek, Şiire Benzese Sesim, B ilfen Kültür Yayınları 
(Şiirin hayata ve zamana eklediği güzellikleri dile getiren, ço-
cuk dünyasına ayna tutan şiirle düzyazı arasında kısa, özlü, incelikli, duyarlıklı 
denemeler)

Yavaç Ural, Başparmak Çocuklar, YKY, 192 s. (İnternet ve bilgisayar oyunları, 
teknolojinin şekillendirdiği “yeni çocuk”lar ve onlara ayak uydurmaya çalış 
anne babaların değişimi üzerine denemeler)

Bilmece-Bulmaca

Ahmet Bilal Yaprakdal (haz.), Zekâ Çöpü 1-Dijital Rakamlar (Tek Çöp), 
Uğurböceği Yayınları, 84 s. (Görsel, mantıksal ve matematiksel zekâyı geliş-
tiren etkinlikler)

Ahmet Bilal Yaprakdal (haz.), Zekâ Çöpü 2-Dijital Rakamlar (Çift Çöp), 
Uğurböceği Yayınları, 84 s. (Görsel, mantıksal ve matematiksel zekâyı geliş-
tiren etkinlikler)

Ahmet Bilal Yaprakdal (haz.), Zekâ Çöpü 3-Geometrik Şekiller, 84 s. Uğurböceği 
Yayınları, (Görsel, mantıksal ve matematiksel zekâyı geliştiren etkinlikler)

Ahmet Bilal Yaprakdal (haz.), Zekâ Çöpü 4-Romen Rakamları, 84 s. Uğurböceği 
Yayınları, (Görsel, mantıksal ve matematiksel zekâyı geliştiren v)

Zübeyde Koçak, 7’den 77’ye Beyin Jimnastiği 3, Uğurböceği Yayınları, 109 s. 
(Kelimeler, sayılar çevresinde zihin alıştırması niteliğinde bilmeceler/bulma-
calar) 
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Gezi

Işın Bilgin, Efsane İstanbul 1-Tarihî Yarımada, Resimleyen: Tamer Köşeli, Büyülü 
Fener Yayınları, 170 s. (Sultanahmet ve çevresi, Süleymaniye, Eminönü, 
Edirnekapı, Vefa ve Haliç’te bir gezinti) 

Işın Bilgin, Efsane İstanbul 2-Avrupa Yakası, Resimleyen: Tamer Köşeli, Büyülü 
Fener Yayınları, 170 s. (Beşiktaş, Karaköy, Taksim, Beyoğlu, Galata Kulesi, 
Harbiye Nişantaşı, İstanbul Boğazı’nda bir gezinti) 

Işın Bilgin, Efsane İstanbul 3-Anadolu Yakası, Resimleyen: Tamer Köşeli, Büyülü 
Fener Yayınları, 170 s. (İstanbul Boğazı, Üsküdar, Moda Kadıköy ve Bağdat 
Caddesi’nde bir gezinti) 

Anı

Adnan Binyazar, Günışığına Yolculuk 3: Okul Yılları, Can Çocuk Yayınları, 184 s. 
(İlkokula başlayan çocuğun ilk heyecanları, okul döneminde yaşadıkları)

Yiğit Bener, Matbaacılık Oyuncağı, Can Çocuk Yayınları, 64 s. (Yiğit Bener’in ya-
zar olma serüveni, gazetecilik mesleğinin zorlukları, matbaacılık, yazar olma-
nın püf noktaları)

Kuram

Fahrettin Gün (haz), Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yayımlanmış Bir 
Çalışma: Çocuklara Arkadaş-Mehmed Şemseddin, Beyan Yayınları 
(Çocuklara Arkadaş adlı süreli yayın üzerine bir araştırma)

Mustafa Ruhi Şirin, Çocuğa Adanmış Konuşmalar 2, İz Yayıncılık, 232 s. (Okuma 
kültürü ve çocuk edebiyatı üzerine söyleşiler) 

Meslek Tanıtma

Toprak Işık, Acaba Ne Olsam?-Doktor, Resimleyen: Doğan Gençsoy, Tudem 
Yayınları, 78 s. (Çocuklara tıp tarihi hakkında bilgi veren ve doktorluk mesle-
ğini tanıtan, meslek seçimine yardımcı kitap) 

Toprak Işık, Acaba Ne Olsam?-Hukukçu, Resimleyen: Doğan Gençsoy, Tudem 
Yayınları, 78 s. (Çocuklara hukuk bilimini ve hukuk insanlarını tanıtan, meslek 
seçimi konusunda ufuk açıcı kitap)

Mizah

Cihan Demirci, Kıkır Kıkır Fıkralar, Can Çocuk Yayınları, 104 s. (İlgi çekici, eğ-
lenceli fıkralar)

Mine Sota, Kim Güldüye Gittim, Gelecem, Erdem, 160 Sayfa (Çelişkiler, wi-fi, 
feysbuk çılgınlıkları, mizah gözlüğüyle dünyaya bakmak ve hayata kahkaha 
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molası vermek için yazılmış komik metinler)

Çizgi

Turgut Yüksel, Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum 3, Kırmızı Kedi, 48 s. (Sadece 
üçgenleri kullanarak karikatür çizme yolları)

Turgut Yüksel, Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum 4, Kırmızı Kedi, 48 s. (Kareler, 
üçgenler ve daireler kullanarak karikatür çizme yolları)

Çizgi Roman

Bülent Ata, Osman Abi Napolyon’a Karşı-Akka Kalesi, Çizen: 
İsmail Bahat, Semerkand Çocuk Yayınları, 152 s. (Doğuyu ele 
geçirme hayaliyle Akka Kalesi’ne gelen Napolyon’un Cezzar 
Ahmet Paşa komutasındaki askerler karşısında uğradığı ye-
nilginin çizgi romanı)

Fabl

Koray Avcı Çakman, Yengeç Yazar, Tudem Yayınları, 77 s. (Ormandaki hayvanla-
ra yüklenen gevezelik, kurnazlık, bilgelik, akıl hocalığı gibi özellikler üzerinden 
anlatılan ders verici masallar)

Dil

Feyza Hepçilingirler, Off, Dilim!, Resimleyen: Oğuz Demir, Kırmızı Kedi Yayınları, 
108 s. (Türkçemizin içine düşürüldüğü hem acıklı hem gülünç durumlar)

Sağlık

Ender Saraç, Çocuğunu Doğru Besle-Şişmanlatmayan Sağlıklı ve Besleyici 
Tarifler, Hayykitap, 224 s. (Bebek ve çocuk büyütürken sağlıklı beslenme ko-
nusunda önemli bilgiler ve lezzetli tarifler)

Seçki

Bican Veysel Yıldız, Baba Şiirleri Güldestesi, Hayat Mektebi Yayınları, 128 s. 
(Baba temalı şiirlerden oluşan bir seçki)

Ninni

Süleyman Bulut, 101 Ninni, Resimleyen: Burcu Yılmaz, Can Çocuk Yayınları, 136 
s. (Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden derlenerek 101 bölümde bir araya ge-
tirilmiş 396 ninni)
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Biyografi

Gündüz Vassaf, Nâzım-Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar, 
Resim leyen: Dilem Serbest, Aylak Adam Yayınları, 88 s. 
(Şiirleri eşliğinde genç, baba ve şair Nâzım Hikmet’in hayat 
hikâyesi)

Röportaj

Yaşar Kemal, Yağmurla Gelen, Hazırlayan: Filiz Özdem, Resimleyen: Mustafa 
Delioğlu, YKY, 84 s. (1975’te Ara Güler’in fotoğrafları ve Turhan Selçuk’un çi-
zimleriyle yayımlanan aynı adlı röportaj dizisinden, hayata tutunmak ve kökle-
rinden beslenmek isteyen Muhterem Yoğuntaş adlı çocuğun hikâyesi)

Sempozyum Bildiri Kitabı

Tacettin Şimşek, Bican Veysel Yıldız (Yay. Haz.), II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği 
(23-24 Ekim 2015, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi), İstanbul 2015, 710 s.

Ölüm

Yaşar Kemal

6 Ekim 1923’te Hemite / Osmaniye’de doğan; 
öykü, roman, çeviri, röportaj, derleme, şiir gibi tür-
lerde elliden fazla kitaba imza atan; İnce Memed 
(1955) adlı ilk romanıyla edebiyat dünyasına gi-
ren; Teneke (1955), Yer Demir Gök Bakır (1963), 
Yılanı Öldürseler (1976), Deniz Küstü (1978), Fırat 
Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Tek Kanatlı Kuş 
(2013)… gibi romanlarıyla edebiyat tarihine geçen; 
Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) ve Yağmurla Gelen (2015) 
eserleriyle çocuklar için de kalem oynatan, kitapları yaklaşık kırk dile çevrilen 
Yaşar Kemal (Kemal Sadık Göğçeli), 28 Şubat 2015’te İstanbul’da vefat etti.

Mehmet Başaran

25 Nisan 1926’da Kırklareli’de doğan, toplumcu ger-
çekçi çizgide yazdığı romanlarla dikkati çeken; ço-
cuklar için Kuş Dili (1968), Akça Kız (1970), Evvel 
Evvelken Deve Tellalken (1974), Yağmur Gelini 
(1975), Kitap Bahçesi: Armutlu Tarla (1979), Boyalı 
Irmak (1979), Kitap Bahçesi: Söğütler Ses Verince 
(1981), Güneşin Türk üsü (1992), Keloğan (2004) ve 
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Dostum Badem Ağacı (2007) gibi masal; Çiçeklerin Dili (1992), İkizler (2008) ve 
Ormanda Saklambaç (2012) gibi öykü kitapları kaleme alan köy enstitülü öğret-
men şair ve yazar Mehmet Başaran, 27 Haziran 2015’te İstanbul’da öldü.

Tarık Dursun K[akınç]

26 Mayıs 1931’de İzmir’de doğan ve yazdığı Deve 
Tellal, Pire Berber İken... (1970), İyilikçi Tilki (1970), 
Bir Küçücük Aslancık Varmış (1971), Yaramaz 
Kuzu (1994), Hoşça Kal Küçük (1995), Otobüsüm 
Kalkıyor! (1996), Kerem’i Kimse İstemiyor (1997), 
Güzel Uykular Alara: Çocuklara Her Gece Bir Masal 
(2001, Derleme), Benim Dedem Bir Tane (2003), Bir 
Varmış Bir Yokmuş Memleketin Birinde... (2007), 
Az Gittik, Uz Gittik, Dere Tepe Düz Gittik (2008), Kırmızı Otobüs (2011), Pıtır’ın 
Masalları gibi kitaplarla Türk çocuk edebiyatına önemli katkılarda bulunan Tarık 
Dursun K., 11 Ağustos 2015 tarihinde İzmir’de hayata veda etti.

Sennur Sezer

12 Haziran 1943’ e Eskişehir’de dünyaya gelen, 
Keloğlan ile Köse adlı eseriyle 1990 Sıtkı Dost Çocuk 
Edebiyatı Ödülü’nü kazanan, çocuk edebiyatı alanın-
da Pencereden Bakan Çocuk (1995) adlı şiir kitabı 
ile Hasır Ören Padişah (1999), Masal Evi (2001, 
Adnan Özyalçıner’le), Binbir Gece Masalları (2006) 
gibi masal kitaplarıyla tanınan şair ve yazar Sennur 
Sezer, 7 Ekim 2015 günü İstanbul’da hayatını kay-
betti.

(Katkıları için Mustafa Ruhi Şirin, Mavisel Yener, Yasin Mahmut Yakar, Oğuzhan 
Yılmaz ve Mustafa Said Kıymaz’a teşekkür ederim.)
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HALK KÜLTÜRÜ
Ahmet Şenol

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde üretilen her yeni teknoloji, berabe-
rinde yeni kültürel alışkanlıkları da getirmektedir. Dolayısıyla dünyaya yayılan bu 
alışkanlıklar nedeniyle tüm kültürler birbirini etkilemektedir. Kültürler arası bu 
etkileşim ise dünyayı küçülterek âdeta tek tip bir kültüre doğru götürmektedir; 
yerel çeşitlilik ya da zengin alt kültürler yok olmaktadır. Dolayısıyla küçülen dün-
yada kültürlerin birbirine bezemeye başlaması, yerel renklerin, başka bir deyişle 
alt kültür öğelerinin önemini daha da pekiştirmektedir. 

Bu nedenle yeni dünya düzeni içerisinde kültürel değerlerimizi yeni kuşaklara 
doğru ve tam olarak aktarmayı başarmalıyız. 

Gençlerimiz, uzun bir süredir oyunlarını bilgisayarda oynuyor, derslerini vi-
deodan izliyor, arkadaşlarıyla internette buluşuyorlar. Bunları yaparken de bir 
odanın içinde yapayalnızlar. İnternet sohbetlerinde yeni bir dil yaratıyorlar. 
Hayatlarında yüzeysel ilişkilerde yaşıyorlar.

Yıllar geçmesine rağmen, kentlerde yaşayan gençlerin içinde bulundukları du-
rum çok net olarak göz önündedir. Tamamıyla popüler kültürün etkisinde kalan 
bir yaşam tarzının gençler arasında yaygınlaştığı görülmektedir. Vurguladığımız 
kültür öğelerine dikkat edildiğinde, gençlerin halk kültüründen nasıl koptuklarını 
açıkça görmekteyiz.

Gençlerin kahraman seçme biçimlerinden ders dinleme biçimlerine, yemek 
yeme alışkanlıklarından dostluklarına, sevgiliyle buluşma biçimlerinden okuma 
alışkanlıklarına kadar, yaşamlarının hemen her alanında popüler kültürün etkisi 
altında kalarak kendi toplumundan giderek uzaklaştıklarını görmekteyiz. 

Yeni dünya düzeni, kültür kalıpları olarak git gide yaygınlaşan bu alışkanlıklar 
gençler ile halk kültürü arasındaki gediği giderek büyütmektedir. Bütün bu neden-
lerden dolayı, özellikle kentlerdeki gençlerin “halk kültürü” ürünlerine sempatiyle 
yaklaşmalarını sağlamalıyız. Bunu başarabilmek için halk bilimden yararlanma-
lıyız.

Dolayısıyla küreselleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak adına alınabilecek en 
önemli tedbir, “eğitim” olacaktır. Çünkü gençlere hâlâ özgün öğeler taşıyan halk 
kültürünü bu bilim dalı aracılığıyla doğru olarak anlatıp kavratabiliriz. Bu nedenle 
halk kültürü, özellikle kentlerdeki kültürel yabancılaşmayı önlemede etkin bir yol 
olarak yeğlenmelidir. 
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Ancak tüm bu ihtiyaç ve gerçekliğe rağmen, gerek halk bilimi alanındaki çalış-
malara verilen desteğin yetersizliği, gerekse ilgili alandaki yapısal sorunlar ortaya 
millî bir politika çıkaramadığı gibi ticari - profesyonel olgunun “kayıt dışı” refleks-
lerine de mahkûm hâle gelmiş görülüyor.

Oysa millî kültürün en büyük damarı olan halk biliminin millî karakteri pro-
fesyonel tutkulara hizmet etmemelidir. Gençlerin, ailelerin millî olanı yaşayan 
toplumun özü olarak kendi değerlerine sahip bir halk kültürü ile beslenmelidir. 
Bu ise ancak total bir görgü, modellenmiş bir yol haritası ve en önemlisi bu alana 
gönül ve hizmet vermiş olanların millî dava şuuru için kolektif hareket etmesi ge-
rekmektedir. 

Özellikle kültür endüstrisine egemen olan sınırlı sayıdaki çok uluslu şirketin 
dayattığı tek tip kültürün etkinleşmesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü UNESCO’yu harekete geçirmiş ve 2003 yılında Türkiye’nin de aktif des-
tek verdiği ve iç hukukunun bir parçası hâline getirdiği Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni ortaya çıkarmıştır. 

Bu sözleşme halk edebiyatı, halk müziği, halk tiyatrosu, halk gelenek ve inanç-
ları, halk el sanatları gibi kültür alanlarının yok olmasının insanlık için büyük bir 
kayıp olacağını belirtmekte ve bu yönde önlemler geliştirmektedir. Geliştirilmesi 
tasarlanan en önemli önlem, bu mirasın korunması, yaşatılması ve kuşaktan kuşa-
ğa aktarılmasını sağlamaktır. Burada  bütün sorumluluk eğitim kurumlarına düş-
mektedir, sözleşme, ilk olarak her düzeydeki eğitim kurumunda somut olmayan 
kültürel mirasın ders olarak okutulmasını istemekte, ardından kitle iletişim araç-
ları ile bu mirasın yaygınlaşması ve yaşatılması yönünde çaba harcanmasını öner-
mektedir. Gerek kendi kültürünü gelecek kuşaklarla örgün eğitim alanlarında bu-
luşturma çabası, gerekse kültürel sorunları uluslararası alanda büyük bir ciddiyet 
ve sorumlulukla paylaşan UNESCO gibi saygın bir kültür kurumunun öngörüleri 
bu dersin eğitim kurumlarında okutulması gereğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında eğitim amaçlı olarak halk oyunları 
seçmeli ders olarak okutulmalıdır. Bununla birlikte, İlköğretim ve Orta Öğretim 
Düzeyinde Öğretim Programları Tasarımı Projesi kapsamında halk kültürü dersi 
ilköğretim okullarında uygulamaya konulmalıdır. 

Bu görüşler, Birleşmiş Milletler sözleşmelerindeki UNESCO kararları çerçe-
vesinde kültürel mirasların korunması gereğini çok net olarak gözler önüne ser-
mektedir. Dolayısıyla halk kültürü ürünlerini derleme, koruma ve yaşatma adına 
yapılması gerekenlerin en başında da üniversitelerce yapılacak projeler gelmek-
tedir. Bu bağlamda her üniversitenin kendi olanakları çerçevesinde halk kültürü 
çalışmaları yaptıkları bilinmektedir.

Bunun yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim 
Dairesi de düzenli olarak halk kültürüne ait araştırma, derleme ve yayın çalışma-
ları yapmaktadır. Öte yandan ülkemizdeki birçok vakıf, dernek, yerel yönetim ve 
valilik de benzer çalışmalar yapmaktadır. Ancak bu çalışmalar yeterli düzeyde de-
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ğildir. Halk kültürü çalışmalarının istenilen düzeye ulaşamamış olması, bu konu-
daki bilinç eksikliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Halk kültürü ürünlerinin giderek ortadan kalkması, UNESCO’nun harekete 
geçerek halk kültürü ürünlerinin korunması ve yaşatılmasına yönelik tedbirler al-
masına yol açmıştır.

Bu anlamda ülkemizde atılan önemli adımlar da bulunmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi de halk kültürünün ilköğretim müfredatına seçmeli ders olarak konul-
masıdır. Bu uygulama, halk kültürünün korunması ve yaşatılmasına yönelik so-
mut, ancak yeterli bir adım değildir. Halk yaşantısının tüm ayrıntılarını kapsayan 
çok kapsamlı bir içeriğe sahip olan halk kültürü dersinin zorunlu dersler arasında 
yer alması bir gerekliliktir. Çünkü halk kültürü dersi, uzmanlarınca okutulduğun-
da öğrencilere çeşitli kazanımlar sağlayacaktır.

Halk Kültürünün Kazanımları

Halk kültürü, öncelikle halkın kültürünün tanıtılmasını sağlar. İletişim ilişkisin-
den dolayı öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir. Kendi kültürüyle barışık 
gençlerin yetişmesini sağlayabilir. İçerik olarak öğrencilerin araştırma, sorgula-
ma, problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek yeni kültürel de-
ğerlerin kendine uygun olup olmadığını sorgulatabilir. İyi ve kötü kavramlarının 
kültür alanındaki kullanımını fark ettirebilir. 

Gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek değişik kültür öğelerine 
sahip olmanın kültürel zenginliğimiz olduğu düşüncesini fark ettirir. Eğitimin te-
meli olan bu kazanımlar, kültürel açıdan oldukça önemlidirler. Halk kültürüne 
yönelik tüm konuların bütün öğrencilere anlatılıp kavratılması farklı alt kültürlere 
karşı ön yargıları engelleyerek farklılara karşı hoşgörünün tam olarak yerleşmesi-
ni sağlayacaktır.

Böylelikle ülkemiz gençleri, dünyadaki farklı kültürlere karşı saygı ve sevgi 
ortamının pekişmesine katkı sağlamış olacaklardır. Daha önce yapılmış, diğer 
illerde ve yurtdışındaki halk kültürü çalışmaları da böylece toparlanır. Evlenme 
geleneğinden sünnete, ağıt söylemeden yemeklere değin tüm konuları kapsayıcı 
bir master plânı yapılarak yöresel halk kültürü derlenir, araştırılır, arşivlenir ve 
yayınlanabilir. Tüm bu düşüncelerin yaşama geçirilmesi için bir kadro oluşturu-
lur, program hazırlanır, etkinliklerin planlanması zamana dayalı olarak yapılır.

Bütün bu etkinliklerin kalıcı ve destekleyici olması için yörelerde ileri gelenle-
rin birer projeye sponsor olmaları sağlanmalıdır. Bütçe -yapılacak işin kalitesini 
doğrudan etkilediğinden- kültürel atılım projesinin yaşama geçmesi kamu olanak-
ları ve sponsorluk olanaklarının birleşimi ile çok daha iyi gerçekleştirilecektir.

Anadolu denilince hep aklıma bilim gelir, mühendislik gelir, Anadolu medeni-
yetleri gelir. Tüm o medeniyetlerin kaynağı Hititliler gelir.

12 bin yıllık bir tarihe sahip Anadolu’daki Hitit, Urartu, Roma, Selçuklu, 
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Osmanlı ile bu medeniyetlerle iç içe olmuşuz, bazısıyla sanat tarihinde, bazısıyla 
arkeolojide, bazısıyla tasavvufta, bazısıyla da bilimde.

Eğer, Mevlana araştırılıyorsa Konya’da, Yunus Emre’yi bilmek için Eskişehir’e 
gitmek zorundayız. İstanbul’da insanlar Boğaza ya da bebeğe gider. Bazısı da 
Osmanlı kenti Edirne’ye gider. Romanların Kakava şenliklerini izler, kutlamala-
rını ve kıyafetlerini inceler.

Anadolu’yu anlatabilmek için bilinmelidir ki Halikarnas balıkçısı, Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu bir güzel anlatırlar Anadolu’yu ve insanını. İnsanı en iyi anlatan Yunus 
Emre’dir, Mevlana Celaleddin Rumidir, Hacı Bektaş Velidir. Bu değerleri yaşadık-
ları mekânlarda anlamak, anmak gereklidir. Hayatı Mevlana’yı incelemekle geçen 
Abdülbaki Gölpınarlı, “Ben dahi Mevlana üzerine bir arpa boyu kadar yol alama-
dım” diyor. 

Bizim hem Batı, hem de Doğu tarafımız vardır. Yunus Emre’de, Mevlana da, 
Şeyh Bedreddin de bu toprakların insanıdır ve bizimdir.

Bu coğrafya’ya herkes bir şeyler getirdi. Bulduklarıyla harmanladı ve ortaya 
başka bir kültürel doku çıktı. Bazıları bunu mozaik ile izaha çalışıyor. Mozaik; ken-
di içinde bir olan parçacıklardan oluşur; ancak bütünü temsil edemez. Anadolu 12 
bin yıllık hamurdur ve ebruli bir karışımdır. Her hangi bir yerinden bir parça alın 
Roma, Selçuk, Osmanlı çıkar. 

En fazla âdetlerin olduğu yer Anadolu’dur. Kültürel çeşitliliğin bu kadar çok ol-
duğu başka topraklar yoktur. Kimler gelip geçmemiş ki. Zamanda derinlik içinde 
mekânda geniş bir coğrafyada kabul gören adetler geleneklerin oluşmasını sağlar-
lar. Buna millî unsurlar da girince adı halk kültürü olur. Anadolu yaşayan mede-
niyetlerden bahsederken Anadolu medeniyetleri denilir. Örneğin Şanlıurfa’daki 
Göbekli tepe. Milattan 12 bin yıl öncesine iniyoruz. Dünyada böyle bir yer yok. 
Varsa da mağara da yaşıyor. Ancak Göbekli tepe de yerleşik hayatı resimlemişler. 
O nedenle bizler Anadolu’da 12 bin yıldır yerleşiğiz. 

Anadolu dünya uygarlıklar tarihinin lokomotifidir. Şahlandığı dönemler var-
dır. M.Ö. 1500’lerde Hititliler.

Hazreti Mevlana’nın “Önemli olan insan doğmak değil, insan olarak vuslata 
ermektir” sözleri çok anlamlıdır. Sen, ben değil, biz vasfını ortaya çıkarmak hedef 
olmalıdır. 

Güneş; her gün doğduğunda imkânlarını sunarken, hiçbir şeyi ayrıştırmadan 
ışıklarını sunmuyor mu? 

Yunus Emre’nin dediği gibi; “Gelin tanış olalım / İşin kolayını tutalım. / 
Sevelim sevilelim. / Çünkü bu dünya kimseye kalmaz..”

Kendi kültür dünyamızdan uzaklaşıp, her çeyrek yüzyılda bir “eskidi ata-
lım, yenisini alalım” olmamalıdır, Mimaride, edebiyatta tarzımız yok artık, bitti. 
Konuşmalar sohbetler tükendi. Kültürden ve derinlikten kopuldu. Her şey yüzey-
sel, tüketici olduk.



olaylar ve 
insanlar

İbrahim Ulvi Yavuz





Ocak

1- Çin’in Şanghay şehrinde yeni yıl kutlamaları 
sırasında meydana gelen izdihamda 35 kişi 
hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

- Yemen’de bir kültür merkezinde yapılan 
Mevlit Kandili etkinliği sırasında meydana 
gelen silahlı saldırıda 35 kişi hayatını kay-
betti.

- Rus fizikçi ve kozmonot Boris Morukov 
Moskova’da öldü.

- ABD’li politikacı, yazar Morio Cuomo öldü.

-  KKTC’nin ikinci, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin ilk Başbakanı Osman Nejat 
Konuk öldü.

-  Lübnan eski Başbakanı Abdurrahim Kerami 
öldü.

-  Yargıtay TRT’nin faturalardan aldığı % 2’lik 
payı için durdurma kararı verdi.

-  Rusya, Kazakistan ve Belarus liderliğinde 
kurulan Avrasya Ekonomik Birliği yürürlüğe 
girdi.

2- Seramik sanatçısı Hamiye Çolakoğlu 
Ankara’da öldü.

-  Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı ve rejisör 
Mustafa Şekercioğlu İzmir’de öldü.

3- Dolmabahçe Sarayı’nı koruyan polislere el 
bombası ile saldıran Fırat Özçelik tutuklan-
dı.

-  Pakistan’da bir mermer madeninin çökmesi 
sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

4- Halkların Demokratik Partisi( HDP) Adana 
Milletvekili Murat Bozlak Ankara’da öldü.

5- Karikatürist Erdoğan Bozok İstanbul’da 
öldü.

6- Halep’te muhalif gruplarla Esat güçleri 
arasında meydana gelen çatışmada 30 asker 
öldü.

7- Gazeteci ve çevirmen Gaye Coşar trafik ka-
zasında hayatını kaybetti.

-  Ses sanatçısı Ayla Gürses İstanbul’da öldü.

-  Yemen’in başkenti Sana’da bomba yüklü bir 
araba ile polis akademisine yapılan saldırıda 
30 kişi hayatını kaybetti.

-  Paris’te haftalık mizah dergisi Chalie Hebdo 
binasına yapılan silahlı saldırıda 11 kişi haya-
tını kaybetti. Ölenler arasında ünlü karikatü-
rist Georges Wolinski’de bulunuyor.

8- Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgilere 
göre Ebola virüsünden ölenlerin sayısı 8 bin 
235’e ulaştı.

9- Fransa’da dergi katliamı yapan Cherif kar-
deşler yapılan silahlı çatışmada öldürüldü.

-  Polonya eski başbakanı Josef Oleksy öldü.

10-Ankara’da Radyo Megasite’nin sahibi Kadir 
Balcı evinin önünde uğradığı silahlı bir saldı-
rıda hayatını kaybetti.

- Opera sanatçısı ve öğretim üyesi Keriman 
Davran öldü.

-  Kilis sınırına yakın Suriye’nin Azez şehrine 
bağlı Mişkal köyüne yapılan bombalı saldırı-
da 16 kişi hayatını kaybetti.

11- Pakistan’ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsü 
ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 57 kişi 
hayatını kaybetti.

12- Paris’te dergi katliamını protesto için 
Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya, İsrail, 
Ürdün, Tunus, Filistin gibi 40’a yakın devlet 
ve hükümet başkanları Cumhuriyet meyda-
nında yürüdü.

- Afrika ülkesi Mozambik’te içtikleri biradan 
zehirlenen 56 kişi hayatını kaybetti.

14-Çin’de Uygur Türklerine sahte pasaport 
sağladıkları iddiası ile 10 Türk vatandaşı tu-
tuklandı.

- Selçuk Ecza Deposu kurucusu, işadamı 
Ahmet Keleşoğlu İstanbul’da öldü.

16- Yazar Afet Ilgaz İstanbul’da öldü.

- Suriye’de Fransız mizah dergisini protesto 
için yapılan gösterilerde 10 kişi hayatını kay-
betti.

- Dünya Müslüman Âlimler Birliği, semavi 
dinlere yapılan hakaretler karşısında yasal, 
barışçıl gösterilerin yapılması için çağrıda 
bulundu.

17- Samsun’un Terme ilçesinde otomobil ile 
minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi öldü.

2015 OLAYLAR VE İNSANLAR
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28- Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta 
Türklerin kaldığı bir otele düzenlenen bom-
balı saldırıda 5 otel müşterisi,3 güvenlik gö-
revlisi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

- Gazeteci Burhanettin Şener İstanbul’da öldü.

29- Azerbaycanlı halk şairi Vagif Semedoğlu 
öldü.

- Meksika’da bir tanker’in patlaması sonucu 
çocuk hastanesi binası çöktü.7 kişi öldü 54 
kişi de yaralandı.

- Japon gazeteci Kenji Gota Şanlıurfa’nın 
Akçakale ilçesinde trafik kazasında öldü.

30- Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hakkı 
Kıvanç İstanbul’da öldü.

- Irak’ın Bağdat, Kerkük, Musul ve Selahattin 
şehirlerinde meydana gelen olaylarda 114 kişi 
öldü. 152 kişi de yaralandı.

31- Arabesk müzik sanatçısı Seyfi Doğanay 
İstanbul’da öldü.

- Lazeri keşfeden Amerikalı Nobel ödüllü bilim 
adamı Charles Hord Townes öldü.

- Pakistan’da Cuma namazı sırasında yapılan 
bombalı saldırıda 56 kişi hayatını kaybetti.

- Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üye-
si Prof. Dr. İsmail Çetişli öldü.

- Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von 
Weizsaecken öldü.

Şubat

1- Bursa’da kuvvetli lodostan 3 kişi öldü. 110 
kişi yaralandı,306 çatı uçtu.100 araç hasar 
gördü.

- Şam’da Lübnanlı Şii hacıları taşıyan otobüse 
yapılan bombalı saldırıda 7 kişi öldü.

- Kıbrıs Türk Cemiyetinin başkanı Omay 
Gençsoy Londra’da öldü.

2- Ankara eski milletvekili Sezai Pekuslu öldü.

- Dicle Üniversitesinde gösteri yapan 12 öğren-
ci örgüt propagandası yaptığı gerekçesi ile 
toplan 20 yıl hapse mahkûm oldu.

3- İstanbul Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Oku-
ma Kıraat ilmi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Sıtkı Gülle Medine’de öldü.

- İngiliz tarihçi Martin Gilbert öldü.

18- Bangladeş’te çıkan sokak gösterilerinde 25 
kişi hayatını kaybetti.

19- Arap sinemasının önemli isimlerinden 
Mısırlı oyuncu Faten Hamama Kahire’de 
öldü.

- İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. S. Korkut Tekeli öldü.

20- TBMM Genel Kurulu, eski bakanlardan 
Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen 
Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a 
sevkini reddetti.

- Suriye ordusuna ait helikopterin Hakseki 
şehrindeki hayvan pazarına varil bombası 
ile yaptığı saldırıda 65 kişi hayatını kaybetti.

21- Gazi olayları sırasında öldürülen Ali İsmail 
Korkmaz davasında sanık polislere 10 yıl ha-
pis cezası verildi.

- Mısır’da Müslüman kardeşler Teşkilatı’na 
mensup 901 yönetici ve üye ile 96 hayırsever 
kuruluşun mal varlığına el konuldu.

- Bosnalı şarkıcı ve besteci Kemal Monteno 
öldü.

22- Ülkedeki olaylar nedeniyle Yemen’de 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı Abdurrabu 
Hadi Mansur istifa etti.

- Tiyatro ve sinema oyuncusu Oğuz Oktay 
İstanbul’da öldü.

- Gaziantep’te bir tekstil atölyesinde çıkan 
yangında Suriye uyruklu 2 işçi öldü. 5 kişi de 
yaralandı.

- Ukrayna’da top mermisinin otobüs durağına 
düşmesi sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

23- Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin 
Abdülaziz el Suud öldü. Yerine prens Salman 
tahta geçti. Türkiye’de yarım gün yas ilan 
edildi.

- İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat’ın bi-
rinci yardımcısı Rahimi yolsuzluk suçlaması 
ile 5 yıl hapse mahkûm oldu.

24- Ukrayna’da yapılan bombalı saldırıda 21 
sivil öldü. 86 kişi de yaralandı.

25- Mısır’da gençlik gruplarınca düzenlenen 
gösterilere polisin müdahalesi üzerine 15 kişi 
hayatını kaybetti.

- Öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Ünver öldü.

27- Yunanistan’da seçimi kazanan Aleksis 
Çipras başkanlığında koalisyon hükümeti 
kuruldu.
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- Eski Eskişehir Milletvekili Mehmet Şemsettin 
Sönmez öldü.

- Hukukçu, İlerici Kadınlar Derneği eski başka-
nı Bakiye Beria Önger İstanbul’da öldü.

15- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak 
İbrahimzadeh ile görüştü.

- İsçi Partisi, olağan genel kurulda ismini Vatan 
Partisi olarak değiştirdi.

- Türkiye’de ilk kadın şarkı yazarı Fikret Şeneş 
öldü.

- Yemen’ deki olaylar sebebiyle Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı Sana Büyükelçiliği’nin fa-
aliyetlerini durdurdu.

16- Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan 
Aslan’ın bindiği minibüs şoförü tarafından 
öldürülmesi ülke genelinde büyük tepkilere 
neden oldu.

17- Pakistan’ın Lahor şehrinde polis eğitim 
merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 8 
kişi öldü.

- Haiti’de karnaval geçidi sırasında yüksek ge-
rilim hattının düşmesi üzerine 18 kişi öldü.

18- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baytop 
İstanbul’da öldü.

- Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Prokapis 
Pavlopulos oldu.

- Bangladeş’te Savaş Suçları Mahkemesi 
Cemaat- i İslâm Partisi liderlerinden Abdus 
Subhan’ı idama mahkûm etti.

- Gazeteci, yazar Nuh Köklü Kadıköy’de karto-
pu oynarken bıçaklı saldırıya uğrayarak ha-
yatını kaybetti.

- Bangladeş’te seçimlerin yıldönümünde yapı-
lan gösteriler sırasında 25 kişi hayatını kay-
betti.

- Halep’te hükümet yanlıları ile muhalifler ara-
sında meydana gelen çatışmada 150 kişi öldü.

- Başbakan Ahmet Davutoğlu resmî bir ziyaret 
için Pakistan’a gitti.

- Yoğun kar nedeniyle İstanbul’da hayat durdu. 
TEM’de yüzlerce araç mahsur kaldı. Okullar 
tatil edildi. Deniz, hava seferleri iptal edildi.

19- Kayseri Talas Kaymakamı Dr. Yasemin 
Özata Çetinkaya Sinop’a Vali olarak atandı. 
Böylece Türkiye’nin 3’ncü kadın valisi oldu.

20- Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

4- Beşiktaş Kulübü eski başkanlarından Gazi 
Akınal öldü.

- Cumhuriyet gazetesi muhabiri Barkın Şık 
Ankara’daki evinde ölü bulundu.

- Van Bahçesaray’a bağlı Akyayla köyünde 4.1 
büyüklüğünde deprem oldu.

Tayvan’da bir yolcu uçağı nehre düştü. Kazada 
13 kişi hayatını kaybetti.

- Romancı Elif Şafak’ın babası Ege Üniversitesi 
Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Bilgin öldü.

- Bankacılık Düzenleme Kurulu (BDDK), 
Bank Asya’nın yönetim kurulunu belirleyen 
imtiyazlı payın % 63 bölümünü Tasarruf 
Mevduatı Fonu (TMSF) tarafından kullanıl-
masına karar verdi.

6- Meksika’da çarşaflara sarılmış 61 ceset bu-
lundu.

- Dünyaca ünlü Kütahyalı naif ressam Hüseyin 
Yüce öldü.

7- Amerika’da yaşayan Filistinli akademisyen, 
yazar Sami el Aryan sınır dışı edildi.

- Yasadışı yollardan Macaristan’a giren 1269 
Kosovalı tutuklandı.

- Sinema oyuncusu Gönül Bayhan öldü.

- Gazeteci, Fikret Ertan Eskişehir’de öldü.

- Kuzey Afrika’nın önemli kadın yazarlarından 
Cezayirli romancı Assia Djebar öldü.

8- Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen 
Senar İzmir’de öldü.

9- Mısır’da futbol maçı öncesi taraflar arasın-
da çıkan kavgada 22 kişi hayatını kaybetti.

10- Ukrayna’da Rusya yanlılarının roket sal-
dırısı sonucunda 9 kişi öldü. 63 kişide yara-
landı.

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. 
Zühtü Arslan seçildi.

- Yargıtay Başkanlığına 13 Ceza Mahkemesi 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit seçildi.

- Bürokrat, oyun yazarı Mehmet Ergun Sav 
Ankara’da öldü.

11- Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecdi Aral öldü.

13- İstanbul Sema Grubu hafızlarından 
Mevlithan Aziz Bahriyeli İstanbul’da öldü.

14- Öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Mahir 
Kaynak İstanbul’da öldü.
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ni, gazeteci Hikmet Andaç öldü.

- Eğitimci, yazar İsmail Dervişoğlu İstanbul’da 
öldü.

27- ABD’nin Missoure eyaletinde bulunan 
Tyrona bölgesinde silahlı bir saldırgan 8 kişi 
öldürdü.

- Uzay Yolu dizisinin ünlü oyuncusu Leonard 
Nimoy öldü.

- Eski Uşak, Çanakkale müftüsü ve Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve 
Tasavvuf hocası Yunus Kaya öldü.

- Kötü adam rollerinin ünlü oyuncusu Mehmet 
Ali Akpınar Belçika’da öldü.

- Hrant Dink suikastı soruşturması kapsamın-
da eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan 
Akyürek tutuklandı.

28- Yazar, romancı Yaşar Kemal İstanbul’da 
öldü.

- Rusya’da muhalefet partisi milletvekili ve 
eski Başbakan yardımcısı Boris Nemstsov 
Moskova’da uğradığı silahlı bir saldırıda ha-
yatını kaybetti.

Mart

1- Irak’ın Bağdat, Selahattin, Diyale ve Anbar 
şehirlerinde meydana gelen bombalı saldırı-
larda 102 kişi öldü. 75 kişi de yaralandı.

Yozgat ili müftü yardımcısı Nasuh Yaylagül 
öldü.

- Ünlülerin diyetisyeni Yelda Kahvecioğlu evin-
de ölü bulundu.

2- Hamas hareketinin kurucularından 
Hammed el Hasenat öldü.

- Gazeteci Mehmet Baransu Balyoz Davası so-
ruşturması kapsamında tutuklandı.

- Finlandiya’nın Lauka şehrindeki bir Türk res-
toran da 3 Türk bıçaklanarak öldürüldü. 

3- Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak 
bilinen Uruguay Devlet başkanı Jose Mujica 
görevini veliaht’ına devretti.

- Besteci, müzisyen Kayahan öldü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından İç Güvenlik Paketi kanunu onaylandı.

- Dizi oyuncusu Orhan Şimşek Adıyaman’ın 
Kâhta ilçesinde babasını bıçakla öldürdü.

- Gazeteci Kamil Şükun öldü.

Dr. Nuri Orhan öldü.

21- Burdur eski Belediye Başkanı Nurhan 
Çiftçibaşı öldü.

- Esik İstanbul Milletvekili Em. Orgeneral 
Doğan Güreş İstanbul’da öldü.

22- TRT eski haber spikerlerinden Can Akbel 
öldü.

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye sını-
rına yakın Suriye içinde bulunan Süleyman 
Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’na sabaha 
karşı düzenlediği operasyonla Süleyman 
Şah’ın kemiklerini Eşme Köyüne getirdi. 
Tahliye sırasında bir astsubay kaza sonucu 
hayatını kaybetti.

23- Mersin Tarsus ilçesinde bir kamyonun de-
mir yüklü TIR’a arkadan çarpması sonucu 5 
kişi öldü,2 kişi de yaralandı.

- Bangladeş’in Padma River nehrinde 100 yol-
cu ile alabora olan feribot kazasında 29 kişi 
öldü. 40 kişi de yaralandı.

- Hacettepe Üniversitesi rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk Ankara’da öldü.

24- Çek Cumhuriyeti’nde bir restoranda dü-
zenlene silahlı saldırıda 9 kişi öldü.

- Malatya 7. Ana Jet Üssünden keşif uçuşu 
yapmak üzere havalanan 2 fantom keşif uça-
ğı Akçadağ ilçesi Ekinci mevkiinde düştü. 4 
pilot şehit oldu.

- Kazakistanlı gazeteci ve siyasetçi Rahat 
Aliyev öldü.

25- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Kazım Şenel öldü.

- Afganistan’ın kuzeydoğusunda bulunan 
Pençşir şehrinde çığ düşmesi sonucu 124 kişi 
hayatını kaybetti.

- Aydın Söke ilçesinden İzmir Tire’ye giden 
konvoyda meydana gelen kazada 2 avukat 3 
kişi hayatını kaybetti.

26- Mimar, oyuncu, yönetmen Aytaç 
Yörükaslan İstanbul’da öldü.

- Dünyaca ünlü Romanyalı işadamı Comana 
Castel Kolombiya yolcu uçağında ölü bulun-
du.

- Afganistan’ın Kabil şehrinde Türk 
Büyükelçiliğine ait araca yapılan silahlı sal-
dırıda bir astsubay öldü.

- Eski Hayat Mecmuası genel yayın yönetme-
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16- Ormancı türküsünün bestecisi, halk türkü-
leri sanatçısı Nazmi Yükselen Milas’ta öldü.

17- Suriye ordusuna ait hava savunma sistem-
leri Lazkiye’nin kuzey kırsalında bir ABD in-
sansız hava aracını düşürdü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlhami Aliyev 
ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelaşvili ile birlikte Kars’ta Haydar 
Aliyev Teknik Lisesini hizmete açtı.

18- Gazeteci, araştırmacı, Cenk Kargı (Erol 
Özkan) İstanbul’da öldü.

- Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Firuz 
Çilingiroğlu Ankara’da öldü.

19- Almanya’nın Frankfurt şehrinde Avrupa 
Merkez Bankası’nın açılışını protesto sıra-
sında meydana gelen olaylarda 91’i güvenlik 
görevlisi 290 kişi yaralandı, 350 kişi de gö-
zaltına alındı.

- Tunus’ta bir müzeye yapılan silahlı saldırıda 
17’si yabancı 19 kişi hayatını kaybetti. 2 sal-
dırgan da çatışma sırasında öldü.

20- Suriye’de Rojava Cizre Kantonu’ndaki 
Haseke şehrinde nevruz kutlamaları sırasın-
da meydana gelen intihar saldırısında 20 kişi 
hayatını kaybetti.

- 3. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi 
Risale- i Nurları devlet tekeline alan madde 
değişikliğini Anayasaya aykırı bularak dosya-
nın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine 
karar verdi.

- 16 ilde eş zamanlı hayali ihracat operasyonu 
başlatıldı. 50 kişi gözaltına alındı.

- Yemen’in başkenti Sana’da iki farklı yerde 
camiye yapılan intihar saldırısında 137 kişi 
hayatını kaybetti. 345 kişi de yaralandı.

- Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şirin 
Hüseyin öldü.

21- Erzurumlu ressam ve eğitimci Fuat İğdebeli 
öldü.

- Malatya eski milletvekili Lütfi Evliyagil öldü.

22- Nevruz Diyarbakır’da büyük bir kalaba-
lıkla ile kutlandı. İmralı Cezaevi’nde yatan 
Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu.

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Sarıyazı köyü 
yolunda teröristlerin döşediği mayınla ağır 
yaralanan ve 7 yıldır Gülhane Askerî Tıp 

4- Ukrayna’da maden ocağında meydana ge-
len patlamada 32 kişi hayatını kaybetti.

5- Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Katar öldü.

- Konya’da 112’nci Filoya ait bir eğitim uçağı 
düştü. 2 kişi hayatını kaybetti.

7- Amerikalı belgesel yapımcısı ve yönetmen 
Albert Mayles New York’ta öldü.

- Mısır’ın Şuruk bölgesinde bir yük treninin 
otobüse çarpması sonucu 7 kişi öldü.24 kişi 
de yaralandı.

10- Amerikalı yapımcı, senarist Sam Simon 
öldü.

- Arjantin’de Ana Dağları yakınlarında bulu-
nan La Rioja bölgesinde Fransız Surviyor 
yarışmacılarını taşıyan iki helikopterin çar-
pışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

11- Fenerbahçe eski yöneticisi Şadan Kalkavan 
öldü.

12- Sanatçı Erol Büyükburç İstanbul’da öldü.

Irak Müslüman Âlimler Birliği Heyeti Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Haris ed Dari İstanbul’da 
öldü.

- Taş Devri Diyeti eserinin sahibi İstanbul 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın 
öldü.

- Katar Emiri Şeyh Al Sani resmî bir ziyaret 
için Ankara’ya geldi.

13- Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader 
resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya 
geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüştü.

14- Harvard Üniversitesi Nieman Gazetecilik 
Vakfı’nca her yıl düzenlenen Louis M. Lyons 
Vicdan ve Dürüstlük Ödülü gazeteci Hasan 
Cemal’e verildi.

- Eserleri 37 dile çevrilen fantezi edebiyatı ya-
zarlarından Sir Terence David John Terry 
Pratchetti öldü.

15- Eski Türkiye Halter Federasyonu başkanı 
Dr. Savaş Ağaoğlu öldü.

- Brezilya’da bir tur otobüsü 400 metrelik 
uçuruma yuvarlandı. Kazada 32 kişi hayatını 
kaybetti.

- Pakistan’da bir kiliseye yapılan bombalı sal-
dırıda 14 kişi öldü 80 kişi de yaralandı.
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28- Türkiye’de ilk tüp bebek merkezini kuran 
Prof. Dr. Refik Çapanoğlu öldü.

- Agos gazetesi Ermenice sayfası editörü Sarkis 
Seropyan öldü.

29- Dünyaca ünlü resim sanatçısı Prof. Dr. 
Mustafa Aslıer öldü.

- Şırnak’ın İdil ilçesi Yağmurca köyünde arazi 
ihtilafı yüzünden iki aile arasında meydana 
gelen kavgada 3 kişi öldü 10 kişide yaralandı.

- Yugoslavya döneminde Makedonya İslâm 
Birliği Başkanlığı yapan Yakup Selimovaski 
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede öldü.

- Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 
12 kişi hayatını kaybetti.

30- Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ayla 
Arslancan öldü.

31- Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyo-
na bağlı savaş uçakları Yemen’in başkenti 
Sana’yı bombaladı. 40 kişi öldü.

- Türkiye’de bazı illerin elektrik kesildi. 
İstanbul ve Ankara’da metro ve tren seferleri 
durdu.

- Anayasa Mahkemesi, haklarının ihlal edil-
diği yönünde verdiği karar üzerine mah-
keme, Balyoz Planı Davası sanıklarının 
mahkûmiyetlerini iptal ederek beraatlarına 
karar verdi.

- Berkin Elvan soruşması savcısı Mehmet 
Selim Kiraz Çağlayan Adliyesi’ndeki odasın-
da DHKP-C militanları tarafından rehin alın-
dı. Karşılıklı telefon trafiğinden sonra yapılan 
operasyonda 2 eylemci öldürüldü. Ağır yara-
lanan Savcı Mehmet Selim Kiraz ise hastane-
den hayatını kaybetti.

- Eski MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş 
İstanbul’da öldü.

Nisan

1- Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne uzun namlulu silahlarla ateş 
eden iki teröristten biri öldürüldü diğeri ise 
yaralı olarak yakalandı.

- Böcek soruşturması kapsamında gözaltı-
na alınan TÜBİTAK eski başkan yardımcısı 
Hasan Palaz tutuklandı.

2- Rusya’da balıkçı teknesinin batması sonucu 
54 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Akademisinde tedavi gören Yüzbaşı Yılmaz 
Tankul hayatını kaybetti.

- Ressam Arzu Kalkavan İstanbul’da öldü.

23- Singapur’un kurucusu ve ilk Başbakanı 
Lee Kuan Yew öldü.

- Ankara merkezli KPSS Operasyonu 14 ilde 
başlatıldı.

- Ergenekon Davası sanıklarında Kuvayı 
Milliye Derneği yönetici Hüseyin Görüm 
öldü.

- Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu bu-
güne kadar 30 kişinin domuz gribinden öl-
düğünü açıkladı.

24- Alman yolcu uçağı Fransa’nın Alplerine 
düştü. Kazada 150 yolcu ve 6 mürettebat ha-
yatını kaybetti.

- Oyuncu, manken Eser Boztepe öldü.

25- Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu 
otobüsü kamyonla çarpıştı. Kazada 13 kişi 
öldü 35 kişi de yaralandı.

- Ukrayna’da rüşvet aldığı gerekçesi ile Acil 
Durumlar Bakanı ile ve yardımcısı kabine 
toplantısında tutuklandı.

- İstanbul Kâğıthane’de Adımlar Dergisi bü-
rosunda meydana gelen patlamada bir kişi 
hayatını kaybetti.

26- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığına (ÖSYM) Prof. Dr. Ömer Demir 
atandı.

- Suudi Arabistan İran’a ait bütün kurumları 
kapattığını açıkladı.

- Kazakistan Ulusal Atom Kuruluşu Başkanı 
Nurlan Kapparov resmî bir ziyaret için gittiği 
Çin’de hayatını kaybetti.

- Suudi Arabistan Yemen’deki Şii Husilere yö-
nelik hava operasyonunu başlattı. Mısır, Fas. 
Ürdün, Sudan, Kuveyt, Birleşik emirlikler, 
Bahreyn de askerî destek verdi.

- Diyarbakır Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı’ndaki bayrağı gönderden indiren Ömer 
Mutlu 13 yıl 9 ay hapse mahkûm oldu.

27- 2010 yılında gerçekleştirilen Kamu 
Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) usul-
süzlük yapıldığı iddiası ile gözaltına alının 
62 kişiden 32’si tutuklandı.

- İsrail, Aralık 2014’ten bu yana el koyduğu 
Filistinlere ait vergi gelirlerini serbest bırak-
ma kararı aldı.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 429

durulması ile ilgili olarak gözetim altına alı-
nan 32 muvazzaf askerden 17’si tutuklandı.

11- Pakistan’da bir inşaatta çalışan işçilerin ça-
dırına yapılan silahlı saldırıda 20 işçi hayatını 
kaybetti.

- Ağrı’da soba faciasından bir aileden 8 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Ağrı’da PKK tarafından açılan ateş sonucu 4 
asker yaralandı. 5 teröristte öldürüldü.

- Tayland’da her yıl düzenlenen Su festivali sı-
rasında meydana gelen kazalarda 25 kişi ha-
yatını kaybetti.

13- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Alerjisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl Berat 
Barlan Üsküdar iskelesi karşısında denizde 
ölü bulundu.

- Kışlada askerler için cep telefonu yasağı kalktı

- İzmit Kandıra yolundaki bulunan T Tipi 
Cezaevi’nde mahkûmlar koğuşu ateşe verdi.

- Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar 
Günter Grass öldü.

- Ebru sanatçısı Timuçin Tanarslan öldü.

14- Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanı 
Özcan Mutlugil İstanbul’da öldü.

- Gazeteci Erdal Çolak öldü.

- Libya’dan İtalya’ya giden mülteci gemisi bat-
tı. Kazada 400 kişi öldü. 150 kişi de kurtuldu.

15- Avrupa Parlamentosu’nda sözde Ermeni 
soykırımı tasarısı kabul edildi.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Tandoğan 
Meydanı’nın ismi Anadolu Meydanı olarak 
değiştirildi.

17- Afrika ülkelerinden Avrupa’ya geçmek iste-
yen mültecilere ait tekne battı 41 kişi hayatını 
kaybetti.

- Irak Devrim Komuta Konseyi eski başkan 
yardımcısı İzzet İbrahim el Duri öldü.

18- Bağdat’ta meydana gelen bombalı saldırıda 
43 kişi hayatını kaybetti.

19- Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi 
battı. 700 kişi kayboldu.

- Sakarya eski milletvekili Güngör Hun 
İstanbul’da öldü.

20- Konya eski milletvekili Abid Kıvrak öldü.

- Brezilya’da kulübünü basan iki saldırgan 9 
sporcuyu öldürdü.

- Okmeydanı’nda DHKP-C terör örgütüne yö-
nelik operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltı-
na alındı.

- Ergenekon sanığı emekli yüzbaşı Muzaffer 
Tekin öldü.

- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 
Mahmut Ak atandı.

- Kenya’nın kuzey doğusundaki Somali sını-
rındaki üniversiteye, el Şebab militanları 
tarafından yapılar silahlı saldırıda 147 kişi 
öldü. 79 kişide yaralandı.

3- Çanakkale eski milletvekili Mümin 
Kahraman öldü.

4- Spor yazarı Ali Gümüş İstanbul’da öldü.

- Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Nevin Akaya 
İstanbul’da öldü.

6- Konya’da özel okula ait servisin başka bir 
araca çarpması sonucu 4 kişi öldü. 11 kişi de 
yaralandı.

- Yapımcı, yönetmen ve senarist Erol Mermer 
İstanbul’da öldü.

Meydan isimli günlük bir gazete yayın haya-
tına başladı.

- Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde minibüsün 
kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi 
öldü. 10 kişide yaralandı.

7- Eski Antalya Belediye Başkanı M. Şükrü 
Güçlü öldü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
resmî bir ziyaret için İran’a gitti.

8- ABD’de sporcuları taşıyan bir uçak düştü. 
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

- Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Boduroğlu öldü.

- Halep’te bomba yüklü araç ile yapılan intihar 
saldırısında 38 kişi öldü.

- Oyuncu Raif Hikmet Çam Adana’da öldü.

- Sualtı Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün 
(SUTA) Başkanı Erkan Ayral öldü.

9- Oyuncu Yavuz Şeker İstanbul’da öldü.

10- Fransa’da hükümetin kamu harcamalarını 
azaltmasına tepki gösteren halk genel greve 
gitti. Ülkede hayat durdu.

- Fas’ta meydana gelen trafik kazasında 11 ile 
14 yaşlarında 40 çocuk yanarak hayatını kay-
betti.

- Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’ların dur-
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- IŞİD militanları Libya televizyonunda görev 
yapan 5 gazeteciyi infaz etti.

- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilimdalı Başkanı Prof. 
Dr. Füsun Yarış öldü.

- TRT Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer 
Enginertan öldü.

- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir günde 15 
kişiyi idam ettirdi.

29- TÜBİTAK’ta usulsüz işe alım yaptıkları 
iddiası ile mahkemeye sevk edelin 5 kişi tu-
tuklandı.

- Nepal’da toprak altında kalan 4 aylık bebek 
22 saat sonra göçük altından sağ olarak kur-
tarıldı.

- Şair Ali Yüce Ankara’da öldü.

- Endonezya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçun-
dan mahkûm olan 8 kişi kurşuna dizildi.

30- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet 
Karaca ve emniyet müdürlerinin reddi hâkim 
taleplerini kabul ettiği için açığa alınan 29. 
Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Metin Özçelik 
mahkeme kararı ile tutuklandı.

- Emekli Amiral Türker Ertürk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakanlık döne-
minde hakaret ettiği iddiası ile yargılandığı 
davada 11 ay 20 gün hapse mahkûm oldu.

- İstanbul Valiliği’nce 1 Mayıs kutlamaları için 
Taksim Meydanı’nı yasaklandı.

- Akıl Oyunları eserinin yazarı Syvia Nazar’ın 
babası Türkistan asıllı ABD vatandaşı CIA 
Ajanı Ruzi Nazar öldü.

31- Eğitimci, yazar Abdürrezzak Türk 
Erzurum’da öldü.

Mayıs

1- Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret eski 
Müsteşar Yardımcısı Dr. İbrahim Çakır öldü.

- 1 Mayıs’ta meydana gelen olaylar nedeniyle 
203 kişi gözaltına alındı.24 kişi de yaralandı.

- İsveç Asar Gabrelsson Ödülü kanser araştır-
maları ile dikkat çeken Türk araştırmacısı 
Volkan Sayın’a verildi.

- Yazar, gazeteci Bülent Habora öldü.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

- Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu tedavi gördüğü 
ABD’de öldü.

21- Diyarbakır’da yaptığı yardımlar ile tanınan 
Halidiye Vakfı Başkanı Sakıp Ayhan öldü.

- Mısır eski cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi 20 yıl hapse mahkûm oldu.

- Adı rüşvet skandalına karışan Güney Kore 
Başbakanı Lee Wan-koo görevinden istifa 
etti.

22- Bursa Uludağ Üniversitesi kurucu ve eski 
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kızıl öldü.

- Türkiye Avusturya’nın Soykırım kararına 
tepki göstererek Viyana Büyükelçisi’ni geri 
çekti.

23- Yönetmen Onur Akay öldü.

- Halep’te devlet güçlerine ait savaş uçakları-
nın, bir hastaneye vakum bombalı saldırısın-
da 25 kişi hayatını kaybetti.

24- T.C. Dışişleri Bakanlığı, soykırımı iddia-
larını kabul eden açıklamalarından dolayı 
Rusya lideri Putin’i kınadı.

- Çanakkale Zafer’in 100 yıl kutlamaları dünya 
liderlerinin katılımı ile yapıldı.

25- ABD’de ilk defa siyahi bir kadın Adalet 
Bakanı olarak atandı.

- Devletin gizli bilgilerini sızdırmakla suçlanan 
CIA eski başkanı David Petraeus 2 yıl göze-
tim cezası aldı.

- Gelibolu Yarımadası’ndaki tarihi millî parkta 
Arıburnu önünde Anzak Koyu’nda binlerce 
kişi şafak ayini yaptı. Ataları için dua etti.

- Nepal’de 7.9 şiddetinde meydana gelen dep-
remde 2300 kişi hayatını kaybetti.

26- KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 
Cumhurbaşkanlığını Mustafa Akıcı’nın ka-
zandığını açıkladı.

- Keskinli Âşık Haydari (Kaya Özlük) 
Antalya’da öldü.

- Pakistan’da şiddetli yağış ve fırtınadan 26 
kişi öldü. 180 kişi de yaralandı.

27- Eski Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü 
yazar Mehmet Serhan Tayşi İstanbul’da 
öldü.

- Edirne eski milletvekili Veli Gülhan öldü.

28- Oscar’lı görüntü yönetmeni Andrew 
Lesnie öldü.
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9- Edirne İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet alma 
ve görevini kötüyü kullanma iddiası ile 9 
gümrük memuru görevden uzaklaştırıldı.

- Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren tedavi gör-
düğü Askerî Tıp Akademisinde (GATA) haya-
tını kaybetti.

- İspanya’da test uçuşu yapan askerî bir uçağın 
yere çakılması sonucu 3 kişi öldü. 2 kişi de 
yaralandı.

- Irak’ın Bağdat şehrinde bir hapishane de top-
lu firar sırasında çıkan çatışmada 15 polis 50 
mahkûm hayatını kaybetti.

- Mısır eski lideri Hüsnü Mübarek, zimmetine 
para geçirmek suçu ile 3 yıl hapse mahkûm 
oldu.

- Muğla’nın Ortanca ilçesinde yurt dışına yasa 
dışı yollarla kaçmaya çalışan 72 kişi yakalan-
dı.

10- Makedonya’da güvenlik güçleri ile silahlı 
bir grup arasında çıkan çatışmada 5 polis ile 
14 isyancı öldü. 30 poliste yaralandı.

- 2015 Kadınlar Dünya Kulüpleri 
Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Vitra Dünya 
Şampiyonu oldu.

11- Libya açıklarında Türk şirketine ait bir kuru 
yükü gemisi saldırıya uğradı. Kaptan hayatını 
kaybetti.

- Ergenekon Davası’nda 10 yıl hapse mahkûm 
olan Sami Hoştan öldü.

12- Nepal’de 7.4 şiddetinde deprem meydana 
geldi.

- HSYK 2. Dairesi, 17-25 Aralık Soruşturmasını 
yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer 
Akkoç, Mehmet Yüzgeç ve Hâkim Süleyman 
Karagöl’ün meslekten ihracına karar verdi.

- Ardahan- Kars karayolunda iki otomobil çar-
pışması sonucu 6 kişi öldü. 16 kişi de yara-
landı.

- ABD’de meydana gelen tren kazasında 5 kişi 
öldü. 50 kişi de yaralandı. 

13- Arnavutluk’ta Tiran Namazgâh Camii’nin 
temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından atıldı.

- Van’ın Çaldıran ilçesi İran sınırındaki yasa-
dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 33 kaçak-
tan 6 çocuk 8 kişi soğuktan donarak hayatını 
kaybetti.

- Vatikan yönetimi Filistin’i resmen tanıdığını 
açıkladı.

Kurumu (BDDK) eski başkanı Mukim 
Öztekin İstanbul’da öldü.

3- Batman, Giresin, Sakarya, Malatya ve Tokat 
emniyet müdürleri değişti.

- Ünlü hafız ve mevlithan Fevzi Mısır 
İstanbul’da öldü.

- Dünyaca ünlü polisiye yazarı Ruth Rendeli 
öldü.

- Suriye’deki helikopter saldırısında 7 çocuk 
olmak üzere 52 sivil hayatını kaybetti.

- Yüzyılın boks maçı olarak anılan müsabaka-
da Floyd Mayweather Jr, Manny Pacguiau’yu 
yenerek şampiyon oldu.

4- ABD’nin Teksas eyaletinde Peygamber 
Efendimizin tasvirli karikatürlerini yer aldığı 
serginin yapıldığı bina önünde 2 kişi vurula-
rak öldürüldü.

5- Kurtlarla Dans filminin Oscarlı senaristi 
Michael Blake öldü.

6- Müzisyen Değer Deniz Beyoğlu’nda evinde 
ölü olarak bulundu.

- 101 yıllık Yenigün Reçelleri’nin sahibi 
Mehmet Ruhi Alpagut öldü.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüştü.

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları eski 
Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Dilmen 
Ankara’da öldü.

- Yemen’de Husilerin, içinde sivillerin de bu-
lunduğu bir bota düzenledikleri saldırıda 50 
kişi öldü.

8- İngiltere’de yapılan genel seçimleri 
Muhafazakâr Parti kazandı.

- MİT TIR’ları ilgili yapılan soruşturma kap-
samında gözaltına alınan eski Başsavcı 
Süleyman Bağrıyanık, Başsavcı Vekili Ahmet 
Karaca, Cumhuriyet Savcıları Aziz Tatçı, 
Özcan Şişman ile Adana eski Jandarma 
Komutanı Albay Özkan Cokay tutuklandı.

- Bosna’nın Tuzla Kantonu Enerji Bakan 
Yardımcısı Bahir İmamoviç rüşvet alırken 
yakalandı.

- Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Zeki Alaysa 
İstanbul’da öldü.

- Afganistan’da Taliban militanlarının bir ka-
rakola yaptığı saldırı sırasında çıkan çatış-
mada 35 militan,13 polis hayatını kaybetti.
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Zerrin Alpay Beyoğlu’ndaki evinde ölü bu-
lundu.

- Bursa merkez Orhangazi ilçesi Bağlarbaşı 
mahallesinde bir depo da 3 kamyonet dolusu 
tarihi eser ele geçirildi.

- Aksaray’da meydana gelen zincirleme trafik 
kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

18- Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Musa 
Karagöz öldü.

- Bestekâr, tambur sanatçısı Muzaffer Özpınar 
öldü.

- ABD’nin Teksas eyaletinde motosikletli grup-
lar arasında meydana gelen çatışmada 9 kişi 
hayatını kaybetti.18 kişi de yaralandı.

- Bilecik Osmaneli karayolunda hükümlüleri 
taşıyan aracın tır ile çarpışması sonu 2 infaz 
memuru ile 1 hükümlü hayatını kaybetti.

- TARİŞ eski genel müdürü Ahmet 
Çetinbudaklar İzmir’de öldü.

19- Kolombiya’da meydana gelen sel ve heye-
lan sonucunda 61 kişi hayatını kaybetti. 37 
kişi de yaralandı.

- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 16 katlı bir 
binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kay-
betti. 63 kişi de yaralandı.

- TRT İngilizce yayın yapacak olan TRT 
WORLD test yayınına başladı.

20- Almanya’nın Hanove şehrinde eski bir il-
kokulun çatısında 2.Dünya Savaşı’ndan kal-
ma 250 kilo ağırlığında bomba bulundu.

- Hakkari eski belediye başkanı (1963-1977) 
Sait Atay öldü.

- Kırşehir eski milletvekili Mustafa Aksoy, 
Çiçekdağ da öldü.

- Van’da ses ve görüntü sistemi ile duruşmaya 
katılan müebbet hapis cezalı mahkûm 6 sanık 
firar etti.

21- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
eski dekanı Prof. Dr. Hasan Çanakçıoğlu 
İstanbul’da öldü.

- Saygın âlimlerden Molla Muhammed Özhan 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde öldü.

- Türkiye’de ilk uzay sistemleri Entegrasyon 
ve Test (USET) Merkezi Ankara Kazan’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açıldı.

- Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum sağlığı mer-
kezlerinde çalışan hekimler cumartesi nöbe-

14- Filipinler’in başkenti Manila’da bir terlik 
fabrikasında çıkan yangında 72 kişi hayatını 
kaybetti.

- Yassıada’da Demokrasi ve Özgürlük Adaları 
- Turizm ve Kongre Merkezi’nin temeli 
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından atıl-
dı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan bisikletli polis timi Martılar 
Haliç’teki merkezinde yapılan törenle göreve 
başladı.

- Pakistan’ın Karaçi şehrinde halk otobüsüne 
yapılan silahlı saldırıda 47 kişi öldü.

15- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı 
Mehmet Kılıç öldü.

- Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Bursa, 
Diyarbakır ve 9 ilde eş zamanlı yapılan sah-
te kalpazan operasyonunda 61 kişi gözaltına 
alındı.

- Prof. Dr. Nevin Ateş İstanbul’da öldü.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) Başkanlığına Mehmet Ali 
Abken atandı.

- Mısır’da askerî müdahaleden sonra tutuk-
lanan İhvan-ı Müslimin Hareketi yönetici-
lerinden Prof. Dr. Muhammed Ferid İsmail 
öldü.

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ku-
rucusu Prof. Dr. Aysel Ekşi Ankara’da öldü.

- Amerika caz müziğinin efsanevi isimlerinden 
King Las Vegaz’ta öldü.

16- Çin’de yolcu otobüsünün uçuruma yuvar-
lanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

- Sınır ihlali yapan Suriye’ye ait bir helikopter, 
Türk F-16 ile vurularak düşürüldü.

- ABD Suriye topraklarında yaptığı operasyon-
larda IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden Ebu 
Sayyaf’ı öldürüldü.

- Mısır’da Muhammed Mursi ve Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı’nın 17 yönetici için idam 
kararı verildi.

17- Mısır’da ölüm cezasına çarptırılan Ensar 
Beyt el Makadis örgütünden 6 kişi idam edil-
di.

- Mısır’ın Kuzey Sina şehrinde savcıları taşı-
yan bir otobüse yapılan silahlı saldırıda 3 
başsavcı hayatını kaybetti.

- TRT İstanbul Radyosu eski programcısı 
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Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız tedavi gördü-
ğü hastanede hayatını kaybetti.

- Tunus’ta bir asker 7 arkadaşını silahla öldürdü,

- Çin’in Hınan eyaletinde bir huzurevinde çı-
kan yangında 38 kişi hayatını kaybetti.

- Türkiye’nin en büyük müzesi Şanlıurfa’da 
açıldı.

27- Afganistan’ ın başkenti Kabil’de yaban-
cıların kaldığı Hetol Oteli’ne saldıran 4 kişi 
öldürüldü.

- ABD’nin Meksika’nın Teksas sınırında mey-
dana gelen kasırga da 28 kişi öldü.

- Hakkari Yüksekova Havalimanı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından hizmete açıldı.

- İsviçre’de ABD Adalet Bakanlığı dünya fut-
bolunu yöneten FİFA’da yolsuzluk yaptıkları 
iddiası ile 7 kişiyi gözaltına alındı.

 IŞİD’in Anbar ve Selahattin bölgesinde askerî 
muhabere karakoluna yaptığı intihar saldırı-
sında 30 Iraklı asker hayatını kaybetti.

- Hindistan’da bir haftadır devam eden aşırı 
sıcaklar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

28- Pulitzer ödüllü oyuncu, yazar Sam Shepard 
alkollü araç kullandığı gerekçesi ile tutuklan-
dı.

29- Bağdat’ta iki otelin otoparkında meydana 
gelen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kay-
betti.

- Ressam Adnan Varınca İstanbul’da öldü.

- Erzurum Olur Belediye Başkanı Rüstem Polat 
öldü.

- Türk Standartları Enstitüsünde Genel 
Sekreter ve bölge müdürleri ile birlikte 80 
kişi görevden alındı.

- Gazeteci Haluk Oğuzbeyoğlu İstanbul’da 
öldü.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(BDDK) Banka Asya’nın Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verdi.

- Bürüksel Meclisi Milletvekili Mahinur 
Özdemir 1915 olaylarını Soykırım olarak ta-
nımadığı için partisinde ihraç edildi.

- Adana ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Adana’da durdurulan MİT TIR’ları ile ilgili 
haber yapan internet sitelerine erişim engeli 
kararı aldı.

tine itiraz için üç günlük iş bırakma eylemi 
başlattı.

22- Türkiye’de GAP’tan sonra en büyük su-
lama yatırımı olan Konya Ovası Projesi ile 
Mavi Tünelden Akdeniz’e dökülen sular ova-
ya akmaya başladı.

- İstanbulspor Kulübü Başkanı Ömer 
Sarıalioğlu öldü.

- Kuveyt’in en zengin işadamı Cassem el Haraf 
Türkiye dönüşü özel uçağında kalp krizi ge-
çirerek hayatını kaybetti.

23- Avusturya’da tren ile otomobilinin çarpış-
ması sonucu 5 kişi öldü. 3 kişi de yaralandı.

- Galatasaray Kulübü Başkanlığına Dursun 
Özbek seçildi.

- Meksika’da uyuşturucu mafya ile polis ara-
sında çıkan çatışmada 43 kişi hayatını kay-
betti.

- Deniz doldurularak yapılan Ordu- Giresun 
Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ta-
rafından hizmete açıldı.

24- Akıl Oyunları tezi ile Nobel Ekonomi 
Ödülü kazanan John Nash trafik kazasında 
eşi ile birlikte hayatını kaybetti.

- Ankara’nın Kazan ilçesinde bir çimento fab-
rikasında meydana gelen patlamada 3 işçi 
öldü, 2 işçi de yaralandı.

- Ukrayna’nın doğusundaki KİEV hükümeti 
güçleri ile savaşan Rusya yanlısı komutan 
Aleksey Mozgovaoy öldü.

- Başbakanlık İzmir Ofisi Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından açıldı.

- Ağrı’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapı-
lanması YDG-H üyesi oldukları gerekçesi ile 
14 kişi tutuklandı.

25- İsrail eski Başbakanı Ehrud Olmert bir iş 
adamından rüşvet aldığı iddiası ile 8 ay hap-
se mahkûm oldu.

26- Varoluş felsefesinin önde gelen isimlerin-
den Alman felsefeci Martin Heindegerger 
öldü.

- Ankara merkezli KPSS’ de usulsüzlük iddiası 
ile ilgili olarak gözaltı kararı verildi.

- Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında aynı 
aileden 5 kişi hayatını kaybetti

- 20 Mayıs’ta makam odasında zabıta memu-
ru tarafından silahla yaralanan Bursa Gürsu  
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- İngiltere’de Liberal Demokrat Parti eski lideri 
Charles Kennedy öldü.

3- İran’da Iraklı turistleri taşıyan yolcu otobü-
sünün dereye yuvarlanması sonucu 25 kişi 
öldü. 15 kişi de yaralandı.

 - Güney Kore’de 30 kişinin Ortadoğu Solunum 
Yetmezliği Sendromu (Mers) hastalığına ya-
kalanması üzerine 200 okul önlem için kapa-
tıldı.

4- Devlet Arşivleri eski genel müdürü Prof. Dr. 
Atilla Çetin Kocaeli’nde öldü.

Hatay İskenderun ilçesinde Hür Haber gazete-
si imtiyaz sahibi, gazeteci Adnan Tink öldü.

- Dekor ve Kostüm Anıları, Cumhuriyet 
Dönemi Türk Gösteri Sanatları Öncü Sahne 
Tasarımcıları eserlerinin sahibi dekor ve kos-
tüm tasarımcısı Osman Sengezer İstanbul’da 
öldü.

- Afrika ülkesi Gana’da yağmurdan kaçarak 
benzin istasyonuna sığınan 78 kişi, meydana 
gelen patlamada hayatını kaybetti. 

5- Demokratik Halk Partisi (DEHAP) kurucu 
başkanı Mehmet Abbasoğlu Diyarbakır’da 
öldü.

- Teknesi ile dünya turu yapan denizci Sadun 
Bora Marmaris’te öldü.

- Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 
Diyarbakır mitingi sırasında çöp kutusuna 
konulan parça tesirli bombanın patlaması so-
nucu 4 kişi öldü. 184 kişi de yaralandı.

- 30 Mart yerel seçimlerinde İstanbul 
Kâğıthane’de meydana gelen oy hırsızlığı 
soruşturması kapsamında yargılanan san-
dık başkanı Ebru Doğan Katar 5 yıl hapse 
mahkûm oldu.

- Irak’ta Baas Rejiminin Başbakan Yardımcısı 
Tarık Aziz Nasiriye Hapishanesi’nden öldü.

6- Malezya’da meydana gelen deprem sırasın-
da Kınabolu Dağı’na tırmanan 11 dağcı haya-
tını kaybetti.

7- Milletvekilleri genel seçimi yapıldı.

8- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat 
Simavi’nin oğlu, gazetenin eski sahibi, işada-
mı Sedat Simavi İstanbul’da öldü.

- Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve 
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesi 
Kemal Kamiloğlu Ankara’da öldü.

9- Araştırmacı, yazar Arif Nusret Turgut 
Konya’da öldü.

30- Anayasa Mahkemesi imam nikâhı için 
önce resmî nikâh şartını kaldırdı.

- Mısır’ın Beni Suveyf meydanında meydana 
gelen kazada 13’ü polis 16 kişi öldü. 4 polis 
de yaralandı.

Dünyanın en büyük kredi kartı şirketi 
American Express’in başkanı ed Gilligan 
Tokya’dan New York’a giderken uçakta ha-
yatını kaybetti.

- Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari 
yemin ederek görevine başladı.

- ABD Orta Amerika ülkesi Küba’yı teröre des-
tek veren ülkeler listesinden çıkardı.

31- Ünlü Karikatürist Bedri Koraman 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde öldü.

- Türk Solu gazetesi yazarı ve Ulusal Parti 
Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu 
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi 
ile tutuklandı.

- Suriye ordusuna ait uçakların Halep’e dü-
zenlediği hava saldırısında 45 kişi hayatını 
kaybetti.

- Türk müziği sanatçısı Behiye Aksoy 
İstanbul’da öldü.

- ABD’li fizikçi Leon Lederman hastalığı-
nın tedavisi için 1988’de kazandığı Nobel 
Ödülü’nü satışa çıkardı.

Haziran

1- Nijerya’da bir otobüs durağında petrol tan-
kerinin patlaması sonucu 69 kişi öldü.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) 
Başkanı Tayfun Acer’in süresi dolması nede-
niyle görevinden ayrıldı.

2- Çin’in güneyinde 458 kişiyi taşıyan feribot 
Yangtze Nehri’nde batması sonucu 400 kişi 
kayboldu. 12 kişi kurtuldu.

- Irak’ın Samarra ve Felluce şehirlerinde mey-
dana gelen intihar saldırılarında 82 kişi ha-
yatını kaybetti.88 kişi de yaralandı.

- Gazeteci Haluk Oğuzbeyoğlu İstanbul’da 
öldü.

- Güney Kore ve Çin arasında Serbest Ticaret 
Antlaşması imzalandı.

- Maliye eski bakanı Prof. Dr. Besim Üstünel 
İstanbul’da öldü.
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- Türk Sinemasının ünlü oyuncularından 
Sümer Tilmaç öldü.

- Anayasa Mahkemesi Risale-i Nurların basımı 
ve yayımlanmasının devlet tekeline alınması 
ile ilgili yasayı oy çokluğu ile iptal etti.

- Bosna Savaşı döneminde Srebrenitsa’da ko-
mutanlık yapan ve Belgrat Interpol Ofisi ta-
rafından aranan Noser Oriç İsviçre’de yaka-
landı.

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı 
Zeytinova Mahallesi sınır hattında 3 gündür 
bekleyen 3 bin Suriyelinin Türkiye’ye geçme-
sine izin verildi.

- Avusturya ve İsviçre, Batılı devletlerin İran 
nükleer müzakerelerinin yapıldığı otellerde 
gerçekleşen görüşmelerin siber saldırı yolu ile 
dinlendiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

- Danıştay, yaklaşık 40 bin okul müdü-
rü ve yardımcısını görevden alan MEB 
Yönetmenliğinin bazı maddelerini iptal etti.

- Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılarak Rusya’ya bağ-
lanması sürecinde tanınan Başsavcı Natalia 
Paklonskaya’nun unvanı Rusya Devlet 
Başkanı Vlademir Putin tarafından tümgene-
ral olarak değiştirildi.

13- Nobel Ödülü sahibi ünlü fizikçi Albert 
Einstein’in İzafiyet Teorisi hakkındaki mek-
tubu ABD’de yapılan açık artırmada 62 bin 
500 dolara satıldı.

İspanya Kralı 6. Filip’e yolsuzluk iddiası ile 
yargılandığı için saraydan uzaklaştırdığı ab-
lası prens Cristina’ın düşes unvanını geri aldı.

14- Orhangazi Üniversitesi öğretim üyesi ve 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Yüzügülle 
Bodrum’da öldü.

Eski Adana Tufanbeyli Belediye Başkanı Recep 
Balı zimmetine mal geçirmek iddiası ile tu-
tuklandı.

- ABD öncülüğünde hareket eden koordinas-
yon güçleri Suriye’de IŞİD’in kontrolü altında 
bulunan Rakka’ya düzenledikleri hava saldı-
rısında 20 sivil hayatını kaybetti.

15- Gürcistan’da meydana gelen selde 12 kişi 
öldü. Tiflis Hayvanat Bahçesi’nde bulunan 
çok sayıda vahşi hayvan yuvasından kaçtı.

16- Gazeteci Bedii Faik Akın İstanbul’da öldü.

- El Kaide’nin Yemen kolu lideri Nasır el 
Vuhayşi ABD’nce düzenlenen insansız hava 
aracı saldırısında öldü.

- Taçsız kral olarak tanınan ilahi Albümlerin 
sahibi Mehmet Yetkin İstanbul’da öldü.

10- Hintli sinema sanatçısı Aarthi Agarwal 
ABD’de öldü.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek 
Değerlendirme Kurulu kararı ile 118 emniyet 
müdürü emekli edildi.

- Ünlü Alman müzisyen James Last ABD’de 
öldü.

- Seçimler sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu 
hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na 
sundu.

- Diyarbakır’da İlim Hizmet Yardımlaşma ve 
Araştırma Derneği Başkanı Aytaç Baran evi-
nin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatı-
nı kaybetti.

11- Yüzüklerin Efendisi, Hayalet Süvari ve 
Harikalar Diyarında filmleri ile tanına aktör 
Chris tophen Lee öldü.

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 2012 
yılında yapılan avukatların hâkimliğe geçiş 
sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile 
37 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

- Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı ola-
rak faaliyet gösteren Panhelenik Mücadele 
Cephesi (PAME) üyesi bir grup Maliye 
Bakanlığını işgal etti.

12- Armatör M. Ali İpar Brezilya’da öldü.

Genelkurmay Başkanlığı bölücü terör örgütü 
mensubu 7 kişinin Şırnak Silopi’de güvenlik 
kuvvetlerine teslim olduğunu açıkladı.

- TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Arif 
Ergin atandı.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tara-
fından 50’e yakın adrese yapılan baskında 41 
kişi gözaltına alındı.

- Türkiye’den yurtdışına efektif ve Türk parası 
ihracına ilişkin mevzuat Avrupa Birliği (AB) 
mevzuatı ve uluslararası normları ile uyumlu 
hale getirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 
Avrupa Oyunları açılış törenlerine katıldı.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel 
Müdürü Derya Gürenk görevinden istifa etti.

- Nepal’in başkenti Katmandu’da yoğun yağış-
lar sonucu meydana gelen toprak kaymasın-
da 15 kişi hayatını kaybetti.
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- Ankara’da yapılan Devlet Töreni ar-
dından memleketi Isparta’ya getirilen 
9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ce-
nazesi Anıt Mezar’da toprağa verildi.

- Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi 
Angeline Jolie BM Mülteciler Yüksek komi-
seri Antounlo Guterres ile birlikte Midyat’a 
gelerek mültecileri ziyaret etti.

- Ankara Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün 
şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü. 
26 kişi de yaralandı.

21- İran’da Ehl-i Sünnet Türkmen âlimi Yarcan 
Ahmet Nazari öldü.

- Anayasa Mahkemesi, askerî personeli ceza-
landırmak amaçlı kapatıldığı DİSKO olarak 
bilinen disiplin cezasını hak ihlali olarak ka-
bul etti.

- Denizli’nin Hanaz ilçesinde Jandarma ile 5 
defineci arasında çatışma çıktı. Kaçakçılardan 
birisi Jandarma Uzman Çavuş Cengiz 
Darbaşı’nı uçurumdan iterek ölümüne sebep 
oldu. Çatışmada 4 kaçakçı da yaralandı.

22- Afganistan’ın başkenti Kabil’de toplantı sı-
rasında parlamento binasına yapılan bomba-
lı saldırı da 19 kişi yaralandı. 6 Taliban üyesi 
öldürüldü.

- Pakistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 572 kişi 
hayatını kaybetti.

- Samsun eski milletvekili Nihat Kale Ankara’da 
öldü.

- Suriye’de iç savaş nedeniyle farklı şehirlerden 
Türkiye’ye göç ederek Osmaniye’ye yerle-
şen Türkmenler tarafından Suriye Türkmen 
Kalkınma Partisi kuruldu.

23- Beyaz Saray: 11 Yıl 2. Başkan, Bir Mutfak 
isimli eserin sahibi Beyaz Saray’ın eski aşçı-
başısı Walter Scheib doğa yürüyüşü yaptığı 
dağlık bölgede ölü bulundu.

- Titanik ve Akıl Oyunları filmlerinin müzikle-
rini besteleyen James Horner uçak kazasında 
hayatını kaybetti.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 98 bin paket 
gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

- Bodrum’da yasadışı yollardan yurtdışına çık-
mak isteyen kaçakları taşıyan tekne battı. 
Olayda 6 kişi öldü, 60 kişi de kurtarıldı.

- Meksika’da bir huzurevinde çıkan yangında 
16 kişi hayatını kaybetti.

- Gazeteci Cüneyt Arcayürek öldü.

- Mısır Mahkemesi Mursi’nin aldığı idam ce-
zasını onayladı. Ayrıca Dünya Müslüman 
Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el Kardavi’nin 
gıyabında hapis cezası verdi.

- Gazeteci Oktay Görel İstanbul’da öldü.

17- Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti.

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
Azerbaycanlı göçmenlerin evlerine dönme-
lerine izin vermeyen Ermenistan’ı mahkûm 
etti.

- Yönetmen Başar Sabuncu öldü.

18- ABD’nin Southu Caroline eyaletinde bu-
lunan siyahların bulunduğu kiliseye bir kişi 
tarafından yapılan silahlı saldırıda 9 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 saat süreyle 
Kur’an-ı Kerim yayını yapacak olan Diyanet 
Kur’an Radyosunu hizmete açtı.

- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 7 
Haziran’da yapılan seçim sonuçlarını açıkla-
dı. Buna göre;

AK PARTİ: 258 

CHP: 132

MHP: 80

HDP: 80 milletvekili çıkardı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

- Moda Life Halı’nın sahibi Gaziantepli işada-
mı Cuma Salık aracında ölü bulundu.

19- Hürriyet gazetesi Washinton temsilci-
si Tolga Tanış’ın yazmış olduğu POTUS 
Beyefendi eserinde Cumhurbaşkanına haka-
ret ettiği iddiası ile soruşturma açıldı.

20- Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 
arasına yer alan Şölen Çikolatanın kurucusu 
İmam Çoban Gaziantep’te öldü.

- Danimarka’da yapılan milletvekili genel 
seçimlerinde Demokrat Parti adayı Türk 
kökenli Yıldız Aydoğan meclise girmeyi ba-
şardı.

- Basın İlan Kurumu, İstanbul Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınma-
sı sırasındaki fotoğrafları yayınlayan 39 ga-
zeteye 1 ile 12 gün arasında ilan kesme cezası 
verildi.
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Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız, aracında 
uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.

29- Büyükannem K’nın Öyküleri eserini yazarı, 
işadamı Vitali Hakko’nun eşi Ketty Hakko te-
davi gördüğü ABD’de öldü.

- Yunanistan ile kreditörlerin arasında müza-
kerenin askıya alınması üzerine parlamento 
5 Temmuz’da referanduma gitme karar aldı. 
Bunun üzerine bankalar bir hafta kapa-
lı kalacak ve Atina’da toplu taşımalar ise 6 
Temmuz’a kadar ücretsiz olacaktır.

- Pakistan’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 
400’e ulaştı.

- İsrail’in uyguladığı ablukayı yarmak için 
Gazze Şeridi’ne giden aktivistleri taşıyan 
Mariiane gemisi İsrail donanması tarafından 
durduruldu.

30- Türkçe ve Fransızca yazdığı eserleri ile ta-
nınan Osman Nemci Gürmen Paris’te öldü.

- Endonezya Hava Kuvvetlerine ait nakliye 
uçağının Medan şehrinde bir otelin üzerine 
düşmesi sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

- Gazeteci Birol Aydın İstanbul’da öldü.

- Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis 
İMF’ye olan 1.6 milyon euro olan borçlarını 
ödemeyeceklerini açıkladı.

Temmuz

1- TBMM Başkanlığına Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz seçildi.

- SMS’nin mucidi Mattı Makkönon öldü.

- Malta, Beyaz, Rusya, Lübnan, Estonya, 
Tacikistan, Kosova, KKTC, Vietnam, Karadağ, 
Kazakistan, Srilanka, Cezayir, Nijerya, Cubiti 
ve Çad Büyükelçileri merkeze alındı.

- Yemen’de el Kaide’ye bağlı grupların bir 
hapishaneye saldırmaları sırasında 1200 
mahkûm firar etti.

2- Filipinlerde 173 kişiyi taşıyan feribot battı. 
Kaçada 35 kişi hayatını kaybetti.

- Mısır güvenlik güçlerinin bir eve yaptığı bas-
kın sonucu 13 İhvan-ı Müslimin liderini öl-
dürdü. 

3- Pakistan’da üzerinden tren geçen bir de-
miryolu köprüsünün çökmesi sonucu nehre 
düşün vagonda bulunan 12 kişi hayatını kay-
betti.

- TBMM en yaşlı üye sıfatıyla Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal’ın başkanlığında 
açıldı. Yeni seçilen milletvekilleri yemin etti.

- Rekabet Kurulu Başkanlığı’na TOBB konten-
janından Prof. Dr. Ömer Torlak atandı.

24- İstanbul’da yapılan Avrupa Gençler Güreş 
Şampiyonası’nda serbest stilde Türkiye’yi 
temsil eden sporcular 1 altın 2 gümüş ve 1 
bronz madalya kazandı.

- Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne 
Yakup Karaca atandı.

- Türkiye’nin önde gelen şehir planlamacıla-
rından Yavuz Taşçı Çeşme’de öldü.

25- Güney Kore’de Orta Doğu solunum send-
romundan (MERS) 29 kişi hayatını kaybetti.

- Suriye’nin Kobani bölgesinde meydana gelen 
çatışmalarda 12 kişi öldü 70 kişi de yaralan-
dı.

- ABD tarafından aranan ve Almanya’da tu-
tuklanan Türk bilgisayar korsanı Ercan 
Fındıkoğlu ABD’ye iade edildi.

- ABD’nin New York şehrinde suçsuz yere 24 
yıl hapis yatan Jonathan Fleming’e 6.25 mil-
yon dolar tazminat ödeyecek.

26- Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı 
Dimitri Karayova İstanbul’da öldü.

- ABD’de Alaska eyaletinde tek motorlu bir tur 
uçağı düştü. Kazada bir pilot 9 kişi öldü.

- Tunus’ta iki turistik otelin plajını basan si-
lahlı kişiler 37 kişiyi öldürdü.

- Irak’ın Diyaleli Beleriz nahiyesinde bomba 
yüklü bir araç ile yapılan intihar saldırısında 
16 kişi hayatını kaybetti.

27- Tatlı Sert TV dizinin oyuncusu İngiliz 
Aktör Patrick Macnee öldü.

- Kuveyt’te Şiilere ait bir camiye Cuma namazı 
sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 
kişi hayatını kaybetti.

- Şair, yazar Mehmet Başaran öldü.

- İskoç Televizyonu sunucusu Michelle Walt 
evinde ölü bulundu.

28- Tayvan’ın başkenti Taip’te bir eğlence 
parkında çıkan yangında 53’ü ağır, 214 kişi 
yaralandı.

- Müzisyen, yazar Panayot Abacı İstanbul’da 
öldü.

- Muş Malazgirt Garnizon Komutanı 
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- 12 Eylül 1980 darbesinin komutanlarından 
Tahsin Şahinkaya öldü.

10- Selam Tevhit Örgütü soruşturmasında 
usulsüz dinlemeye imza atan 22 savcı ve 32 
hâkim için soruşturma izni verildi.

- Almanya’nın Münih şehrinde yapılan bir gös-
teri sırasında PKK flamasını taşıdığı gerek-
çesi ile Sol Parti Federal milletvekili Nicale 
Gohlke’ya mahkemece 1000 eure para cezası 
verildi.

- Suudi Arabistan’da 40 yıl Dışişleri Bakanlığı 
yapan Prens Suud el Faysal öldü.

- İstanbul’da bazı tapu ve nüfus müdürlükle-
rinde rüşvet aldığı iddiası ile düzenlenen ope-
rasyonda 15’i memur, 30 kişi gözaltına alındı.

- Arabistanlı Lawrence ve Dr. Jivago filmle-
ri ile ünlenin Mısırlı ünlü aktör Ömer Şerif 
Kahire’de öldü.

- Konya merkez Selçuklu ilçesi Müftüsü Ali 
Okutan, kalp krizinden hayatını kaybetti.

- Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir firmanın 
kıyafet bağışı sırasında meydana gelen izdi-
hamda 23 kişi hayatını kaybetti.

- Terörle Mücadele Şubesince İstanbul’da ya-
pılan IŞİD operasyonunda 30 kişi gözaltına 
alındı.

11- Başbakan Ahmet Davutoğlu Srebrenitsa 
Katliamı’nın 20 yılında yapılan törene katıl-
mak üzere Bosna- Hersek’ e gitti.

- Mısır’ın başkenti Kahire’deki İtalyan 
Konsolosluğu’nun yakınında meydana gelen 
patlamada 1 kişi öldü. 7 kişi de yaralandı.

- Küba’nın başkenti Havana’da Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından mescit açıldı.

- Alternatif Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim 
Derneği üyesi Dr. Özgür Uçkan Paris’te öldü.

- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem 
Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu görevinden 
istifa etti. Yerine Kuddusi Müftüoğlu getiril-
di.

12- Rusya’nın Sibirya bölgesinde Hava 
Komando Birliğine ait binanın çökmesi sonu-
cu 18 asker hayatını kaybetti.

13- İstanbul’daki Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği eski Başkanı, mimar 
Sami Hayrullah öldü.

- Rize İdare Mahkemesi; Karadeniz Bölgesi’nin 
8 ilini birbirine bağlayan 2 bin 600 Km uzun-

- Nijerya’nın Borno eyaletinde Boko Haram 
örgütünün camilere saldırması sonucu 150 
kişi öldü.

- Çin’in Sincan Uygur Özerk bölgesinde mey-
dana gelen 6.4 şiddetindeki depremde 4 kişi 
öldü. Çok sayıda ev yıkıldı.

- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın BMM 
Başkanı seçilmesi üzerine boşalan bakanlığa 
Vecdi Gönül atandı.

4- Azerbaycan- Ermenistan cephe hattının 
Terten bölgesinde Ermenistan’a ait 2 insan-
sız hava aracı (İHA) keşif uçuşu yaparken 
düşürüldü.

- Suriye’nin İdlib şehrine bağlı Eriha ilçesin-
de bir camiye yapılan bombalı saldırıda, el 
Kaide’nin Suriye kolu el Nursa Cephesi üyesi 
25 kişi öldü.

- Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenen 
UNESCO 39.Dünya Mirası Komitesi toplan-
tısında Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri 
ve Efes Antikkent Dünya Kültür Mirası lis-
tesine alındı.

- Türkiye’den Suriye’ye yasak yollardan geç-
meye çalışan IŞİD üyesi 1 çocuk 8 yabancı 
uyrukla Kilis’te yakalandı.

5- Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 
geçiş yapan Ukrayna plakalı TIR’a yaptığı 
aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

6- Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varofokis 
yapılan referandumda Hayır kararı çıkması 
üzerine görevinden istifa etti.

- Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde tarım işçi-
lerini taşıyan kamyonetle TIR’ın çarpışması 
sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde plakasız 
bir kamyona yapılan aramada 16 bin fünye 
ve 290 kilometre uzunluğunda fitil ele geçi-
rildi.

- Gazeteci, yazar Devrim Sağıroğlu Ankara’da 
öldü.

7- Eski Edirne Müftüsü İbrahim Koçaşlı 
İstanbul’da öldü.

8- ABD’nin Güney Corolina eyaletinde bir 
savaş uçağı ile kaçak bir yolcu uçağı havada 
çarpıştı.

9- Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 2008’de 
bir senatöre rüşvet vermek suçundan 3 yıl 
hapis cezasına mahkûm oldu.
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yakınlarındaki köprü girişinde dereye uçan 
araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti.

- Bakır Kralı olarak bilinin işadamı Cüneyt Ali 
Turgut’un babası ve fidye için kaçırılın Dost 
Saat’in kurucusu Mehmet Turgut’un cesedi 
Şile’de toprağa gömülü olarak bulundu

17- TBMM Kütüphane Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz Ankara’da 
öldü.

- Nijerya’nın Gombe eyaletinde bir Pazar yeri-
ne düzenlenen iki bombalı saldırıda 49 kişi 
hayatını kaybetti.

19- Irak’ın Diyala şehrinde IŞİD’ in Pazar yeri-
ne düzenlediği bombalı saldırıda 115 kişi ha-
yatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.

20- Kobani’ye gitmek için Şanlıurfa’nın 
Suruç ilçesinde toplanan Sosyalist Gençlik 
Dernekleri üyelerinin Amara Kültür Merkezi 
önünde basın toplantısı yaparken meydana 
gelen patlamada 32 kişi hayatını kaybetti. 
100’e yakın kişide yaralandı.

- Küba Amerika’nın başkenti Washington’da 
Büyükelçilik açtı.

21- İranlı Ehl-i Sünnet âlimlerinden Yar 
Muhammed Nazar öldü.

22- Rusya’nın Vışni Valaçok Belediye Başkanı 
Aleksey Pantyuşkin Antalya’nın Kemer ilçe-
sinde kaldığı bir otelde ölü bulundu.

- Nasa’nın Jupitere gönderdiği Galileo ara-
cı projesini yöneten bilim adamı Claudia 
Alexander öldü.

- Yeni Asya gazetesi yazarlarından Halil Uslu 
Konya’da öldü.

- Türkçeye çevrilen Caz Dönemi ve Ürperti ro-
manları ile tanınan Amerikalı romancısı E. L. 
Doctoraw öldü.

- El Kaide’nin Horasan Grubu lideri Muhsin 
Al-Fadlı ABD’nin hava saldırısında öldü.

- Suriye’ye haber için giden 3 İspanyol gazeteci 
kaçırıldı.

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde 
kalan çevik Kuvvetlerde görevli iki polis öldü-
rüldü.

23- Mısır’ın Nil nehrinde bir yük gemisi ile yol-
cu gemisinin çarpışması sonucu 15 kişi haya-
tını kaybetti.

- Diyarbakır’da polislere yapılan saldırıda 1 po-
lis şehit oldu.

luğundaki Yeşil Yol Projesi için yürütmeyi 
durdurma kararı verdi.

- Eski Zonguldak milletvekili Hüseyin Baytürk 
Ankara’da öldü.

14- Anayasa Mahkemesi, valilere verilen okul 
müdürlerini atama yetkisini iptal etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed Es Sani 
ile Hubar Köşkü’nde görüştü.

- Anaya Mahkemesi dershanelerin kapatılma-
sına dair yasayı iptal etti.

- Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, 
Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan meydana 
gelen P 5+1 Grubu, nükleer müzakerelerinde 
İran ile anlaşma sağladı.

15- Türkiye’nin en büyük dijital platformu 
Digitürk Katarlı Al-Lazeera bünyesindeki 
BelN Media Grruop’a satıldı.

- TEM Otoyolu Bolu Dağ’ı Tüneli mevkiinde 
iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 
kişi öldü 40 kişi de yaralandı.

- HSYK 2. Dairesi darbelere yönelik soruş-
turmada usulsüz dinleme yapan 48 savcı ve 
hâkim açığa alındı.

- Nazi döneminde 300 bin kişinin ölümüne 
yardım ettiği gerekçesi ile yargılanan 94 
yaşındaki eski SS Subayı Oscar Gronig 4 yıl 
hapis cezasına mahkûm oldu.

- Elazığ’ın manevi kanaat önderlerinden 
Kadiri Rufai Şeyhi Bıçakçı Celal Baba öldü.

16- Türkiye’de kadavradan canlıya kulak nak-
li yapan il hekim Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu 
İstanbul’da öldü.

- ABD’nin güneyindeki Tennnese eyaletinde 
bir askerî üsse yapılan silahlı saldırıda 5 kişi 
hayatını kaybetti.

- Sakarya Hendek ilçesi emniyet şeridinde 
minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 
kişi öldü,3 kişi de yaralandı.

- Yunanistan’ın Midilli Adası’na Suriyeli kaçak 
göçmen taşıyan botun batması sonucu 6 kişi 
öldü.

- İslâmi Edebiyat Vakfı Onursal Başkanı, şair, 
yazar Ali Nar İstanbul’da tedavi gördüğü 
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde öldü.

- Erzurum’un Aziziye ilçesi Beypınar köyü 
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4- Kolombiya’nın Uraba bölgesine helikopter 
düşmesi sonucu 15 güvenlik görevlisi öldü.

5- Meksika’da işlerinde bir gazetecinin bulun-
duğu 5 kişi öldürüldü.

- Şırnak’ta pusu kuran PKK 3 uzman çavuşu 
şehit etti.

- Hindistan’da 3 katlı bir binanın çökmesi so-
nucu 12 kişi hayatını kaybetti.

6- Yazar, gazeteci İletişim Araştırmaları 
Derneği üyesi Prof. Dr. Alaaddin Asna 
İstanbul’da öldü.

- Yüksek Askerî Şura Ankara’da toplandı. 
Sonuçta;

Genelkurmay başkanlığına, Orgeneral Hulusi 
Akar’ın,

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Orgeneral 
Ünal Çolak’ın,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Orgeneral 
Abidin Ünal’ın

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Oramiral 
Bülent Bostancıoğlu’nun

Jandarma Genel Komutanlığına Galip 
Mendi’nin atanması kararlaştırıldı.

- Hindistan’da meydana gelen selde iki trenin 
raydan çıkması sonucu 31 kişi öldü.

7- Suudi Arabistan’da bir camiye yapılan inti-
har saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.

8- Brezilya’da rüşvet ile ilgili program yapan 
gazete Gleydan Cervalho canlı yayın sırasın-
da öldürüldü.

- Opera sanatçısı Erdem Siyavuşgil öldü.

9- Pop müziği sanatçısı Ceylan Ece Bodrum’da 
öldü.

10- Ressam, gazeteci, yazar Fikret Otyam 
Antalya’da öldü.

11- Yazar, yayınevi yöneticisi Tarık Dursun 
Kakınç İzmir’de öldü.

- Hindistan’da Hindi dinine ait bir tapınakta 
ibadet sırasında meydana gelen izdihamda 11 
kişi hayatını kaybetti.

- Türkiye’nin sanat tarihçisi, müzisyen Nazan 
İpşiroğlu öldü.

13- Mısır’da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 kişi ha-
yatını kaybetti.

14- Irak’ın Bağdat şehrinde en büyük gıda pa-
zarına bomba yüklü araç ile yapılan saldırıda 
67 kişi öldü.

- Kemarus’ta bir Pazar yerine yapılan intihar 
saldırısında 13 kişi öldü.

24- Yurt genelinde yapılan operasyonlarda 
terör örgütüne mensup 251 kişi gözaltına 
alındı.

- Türk F-16 ları Kilis Seve köyü karşısındaki 
Suriye’nin Havar köyünde bulunan IŞİD he-
deflerini bombaladı. 35 kişi öldü.

- Batman’da bir Jandarma Yüzbaşısı kaldığı 
askerî misafirhanede ölü bulundu.

25- Kemal Türkler Eğitim, Kültür Vakfı 
Başkanı Sabahat Türker öldü.

- Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava 
saldırısında PKK’nın üst düzey yöneticile-
rinden Şervan Varto kod adlı terörist Önder 
Arslan öldü.

- Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkan yardım-
cısı Hamdi Mert öldü.

- PKK Şırnak’ın Silopi ilçesinde termik santrali 
kömür çıkaran bir şantiyeyi basarak iş maki-
nelerini tahrip etti. 15 işçiyi de kaçırdı.

26- Diyarbakır Lice’de askerî araçları geçişi 
sırasında meydana gelen patlamada 2 asker 
hayatını kaybetti. 5 asker de yaralandı.

- Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanlığına atandı.

27- Hindistan’ın 11. Başbakanı ve Uzay bilimle-
ri uzmanı Prof. Dr. Avul Pakir Jainulabdeen 
Abdul Kelam öldü.

31- Ünlü Bulgar keman ustası George Dadav 
öldü.

Ağustos

1- İngiltere’nin Hampshire bölgesinde bir ara-
ba pazarına uçak düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

2- Türkiye’de ilk altın plak ödülü alan Türk 
Sanat Müziği sanatçısı Muzaffer Akgün öldü.

- Gazeteci, yazar Tulu Gümüştekin gezi için 
gittiği İtalya’nın Sardunya Adası’nda öldü.

- Ankara’da 180 sivil toplum kuruluşunun 
katılımı ile 2.Dünya Kırım tatar Kongresi 
yapıldı.

3- Suriye Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı 
Erika kasabasına düştü. 23 kişi hayatını kay-
betti.
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- Oyuncu Levent Üzümcü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
görevden ihraç edildi.

29- 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan ge-
nel seçimlere kadar görev yapacak olan seçim 
hükümeti kuruldu.

- Yazar, gazeteci Oktay Akbal öldü.

- Yüksekova, Cizre, Şırnak ve Doğubeyazıt’ta 
meydana gelen olaylarda 11 kişi hayatını kay-
betti.

- Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci 
Servet Kabaklı İstanbul’da öldü.

- Ahmet Davutoğlu Başkanlığında seçim hükü-
meti kuruldu.

30- Sinema sanatçısı Pervin Par Çeşme’de 
öldü.

- Afrika’nın güneyindeki Svziland’da meydana 
gelen trafik kazasında 38 kadın hayatını kay-
betti.20 kişi de yaralandı.

- Mısır Mahkemesi, ülke aleyhinde yayın 
yaptıkları gerekçesi ile el Cezire muhabiri 
Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Bahir 
Muhammed’i 3’er yıl hapse mahkûm etti.

- Hakkari’de Jandarma tarafından 5 kilo eroin 
ele geçirildi.

- Yazar Emir Kalkan Kayseri’de öldü.

31- Diyarbakır ve Silopi’de 3 polis şehit oldu.

- Elm Sokağı’nda Kâbus ve Çığlık isimli korku 
filmlerinin yönetmeni Wes Cranen öldü.

- Kalp masajını keşfeden Amerikalı cerrah Dr. 
James Jude öldü.

- Yemen’de Şii Husi güçlerini hedef alan Suudi 
Arabistan uçaklarının bir şişeleme fabrikası-
nı bombalaması sonucu 36 kişi hayatını kay-
betti.

Eylül

1- Oyuncu Yalçın Güzelce İstanbul’da öldü.

- Eski Devlet bakanlarından Nüvit Yetkin 
İstanbul’da öldü.

- Kosova’ya ilk konsolosluk Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından açıldı.

- İngiliz Vice News’in Türkiye muhabirle-
ri teröristlerle işbirliği yaptığı gerekçesi ile 
Diyarbakır’da tutuklandı.

- Çin’de bir liman şehrinde zehirli gazların 
saklandığı alanda meydana gelen patlamada 
50 kişi hayatını kaybetti.

15- Hakkari’de PKK ile yapılan çatışmada 3 
asker şehit oldu.

- Danıştay Üyesi Ali Yaşar Yurdabak Bursa’nın 
Nilüfer ilçesindeki bir parkta intihar etti.

- Hindistan’da Hindu Hacıları taşıyan otobü-
sün kamyon ile çarpışması sonucu 13 kişi 
hayatını kaybetti.

17- Güney Yolsuzluk Hukuk Merkezi’nin 
önemli isimlerinden Amerikalı Yurttaşlık 
Hakları Savunucusu Julian Bond öldü.

- Nobel ödüllü Amerikalı romancı Ernest 
Hemingway’ın evi Ulusal Tarihi Yapılar lis-
tesine alındı.

- Hukukçu, eski Yargıtay Üyesi, gönül insanı 
Sabri Tandoğan Ankara’da öldü.

18- Tayland’ın başkenti Bangladeş’te meydana 
gelen patlamada 18 kişi hayıtını kaybetti.

19- Endonezya’da dağlık bir bölgeye düşen 
uçakta bulunan 54 kişi hayatını kaybetti.

- Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral 
Hulusi Akar görevine başladı.

- Bodrum’dan kaçak yollarla Kos Adası’na 
çıkmak isteyen Suriye uyruklu kişileri taşı-
yan tekne battı. Kazada 5 kişi öldü. 24 kişide 
kurtarıldı.

- Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
Türk hâkimi Kısmet Erkiner öldü.

20- Nijerya’da Boko Haram Örgütü tarafından 
yapılan katliamda 150 kişi öldü.

23- PKK ile çatışma sırasında Yüzbaşı Ali 
Alkan şehit düştü.

- Türk Tasavvuf Musikisi sanatçılarından 
Ahmet Hatiboğlu Ankara’da öldü.

24- Diyarbakır ve Hakkari’de özerklik açıkla-
ması yapan 5 belediye başkanı tutuklandı.

- İngiltere 2011’de kapattığı İran 
Büyükelçiliği’ni yeniden açtı.

25- İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı Galip 
Demirel Ankara’da öldü.

- Malezya ormanlarında 24 göçmenin cesedi 
bulundu.

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey 
Irak’a yapılan hava operasyonunda 30 
PKK’lı öldürdü.
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yarışmasında meydana gelen kazada 6 kişi 
öldü.

- Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de çıkan ça-
tışmada 17 kişi hayatını kaybetti.

- Diyarbakır’da yapılan kazılar sırasında ilk 
roma kilisesi bulundu.

6- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK tarafından 
yapılan roketli saldırıda 2 polis şehit oldu.

- Türkiye Spor Yazarları Derneği eski başkanı, 
gazeteci Onur Belge İstanbul’da öldü.

- Adana’nın manevi önderlerinden Hayır İşler 
yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer 
Faruk Karabulut öldü.

7- Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

- Romanya’nın Bükreş şehri Belediye Başkanı 
rüşvet alırken yakalanması sonucu tutuklan-
dı.

- Hakkari Yüksekova ilçesi Dağlıca’da PKK 
tarafından düzenlenen saldırıda 1 yarbay 16 
asker şehit olduğu Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından açıklandı.

- Cihan Pehlivanı Koca Yusuf’un 
Bulgaristan’daki evi müze haline getirildi.

8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları 
emekli sanatçısı Gülçin Akçay İstanbul’da 
öldü.

- Iğdır’dan Nahçivan’a açılan Dilvar Sınır 
Kapısı’nda görev yapan polisleri taşıyan ser-
vise PKK tarafından yapılan bombalı saldırı-
da 12 polis şehit düştü, 3 polis de yaralandı.

- Elazığ Emniyeti tarafından yapılan operas-
yonda cenaze arabasının içindeki tabutta, 
200 kilogram eroin ele geçirdi.

- Terör örgütü PKK tarafından ağustos ayında 
kaçırılan İran Sınırındaki Kapıköy ve Üzümlü 
sınır kapılarında görev yapan 20 güvenlik 
memuru serbest bırakıldı.

- ABD’de hafta sonu kutlanan işçi bayramında 
meydana gelen olaylarda 9 kişi öldü. 40 kişi-
de yaralandı.

9- Şanlıurfa’da soğan yüklü TIR’da kutular 
içinde çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.

10- Hatay’da tarım işçilerini taşıyan aracın 
devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.25 
kişi de yaralandı.

- İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri ithalatçı 
firma sahipleri ve gümrük müşavirlerine ope-

- Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Koz- 
İpek Grubuna operasyon düzenlendi.

2- Irak’ın başkenti Bağdat’ta 18 Türk işçi 
askerî üniforması giymiş maskeli kişiler ta-
rafından kaçırıldı.

- Bodrum’a Suriye’den göçmen taşıyan 2 bot 
battı. Kazada 11 kişi öldü.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Polis 
Başmüfettişi Mustafa Çalışkan atandı.

- Dünyaca ünlü Rus asıllı Norveç vatandaşı 
piyanist Natalia Strelchelko evinde ölü bu-
lundu.

- Hollanda’nın Amsterdam Vegher şehrinde 3 
Türk evlerinde ölü olarak bulundu.

- Guatemala’da adı yolsuzluğa karışan Devlet 
Başkanı Otto Perez’ın dokunulmazlığı kaldı-
rılarak tutuklandı.

3- Mardin Dargeçit ilçesinde PKK tarafından 
yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu 
ilçe emniyet amiri İbrahim Halil Aksoy ve 4 
polis memuru şehit oldu.

- Milletvekili olmayan geçici bakanlar kurulu 
üyesi 11 kişi TBMM’de yemin etti.

- TBMM’de Irak ve Suriye’ye sınır ötesi ope-
rasyon için hükümete verilen kanun hük-
mündeki yetki 1 yıl daha uzatıldı. 

4- Mısır’ın Kefr eş- Şeyh şehrinde balıkçıları 
taşıyan teknenin batması sonucu 26 balıkçı 
hayatını kaybetti.

- Mardinli gazeteci Ekrem Arslan öldü.

- Yazar, şair Hüseyin Avni Cinazoğlu 
Zonguldak’ta öldü.

- Mimarlık Vakfı kurucu üyesi, mimar Niyazi 
Durunay öldü.

- ABD, İncilik Üssü çevresinde yaşa-
yan Amerikalı askerlerin ve Adana’daki 
Amerikan Konsolosluğu’nda görevli diplo-
mat ailelerinin Türkiye’den ayrılabilecekle-
rini açıkladı.

5- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş mer-
kez disiplin kurulu kararı ile MHP’den ihraç 
edildi.

- KKTC eski milletvekillerinden Dr. Haluk 
Avni Akman Lefkoşe’de öldü.

- İstanbul Ayasofya, Erzurum Çifte Minare ve 
Diyarbakır Surlarını onaran taş ustası Ömer 
Murat Kayseri’de öldü.

- İspanya’nın Coruna şehrinde yapılan Roali 
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Nihak Karaca öldü.

- Emekli TRT programcısı Recep Vidin 
Ankara’da öldü. 

16- Mardin ve Hakkari’de PKK tarafından yapı-
lan bombalı saldırıda 5 polis şehit oldu.

- Ispartalı iş adamı, Galeri İrfan Home 
Mağazaları zincirinin sahibi İrfan Kadıoğlu 
öldü.

- Kaysere Melihşah Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Memduh Boydak gözaltına 
alındı.

- Osmaniye’de bir TIR’da yapılan aramada pi-
yasa değeri 2.5 milyon TL eden 450 bin kaçak 
sigara ele geçirildi.

- Güney Sudan’da bir petrol tankerinin patla-
ması sonucu 176 kişi öldü.

17- Şili’de meydana gelen 8.3 şiddetindeki dep-
remde 5 kişi hayatını kaybetti.

- Nevşehir’in Kaymaklı beldesi Göynük mev-
kiinde define bulmak için çukura giren 3 kişi 
metan gazından zehirlenerek öldü.

- Moldovali sinema sanatçısı, rejisör Mihail 
Volaltir öldü. Ülkede bir günlük yas ilan edil-
di.

- Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın 
önemli isimlerinden Haşim Hasan tutulu bu-
lunduğu hapishanede hayatını kaybetti.

- Bağdat’ta iki ayrı yerde meydana gelen bom-
balı saldırıda 13 kişi öldü.

- Van’ın Edremit ilçesi belediye başkanı Roybin 
Çetin İçişleri Bakanlığı emri ile görevden 
alındı.

18- Magazin basının usta isimlerinden Vehbi 
Diçcan İstanbul’da öldü.

- Yeşilçam’ın usta oyuncularından Erdinç 
Olgaçlı öldü.

19- İlim Yayma Cemiyeti’nin önemli isimlerin-
den Sıtkı Tekumut İstanbul’da öldü.

- Gazeteci Ertan Kunter İstanbul’da öldü.

- Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da 
Cumhurbaşkanlığı muhafızları yönetime el 
koyarak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tutuk-
ladı. Siyasi kurumları dağıttı.

20- Çok satan romanları ile tanınan İngiliz ya-
zar Jockie Collins öldü.

- Gebzeli işadamı ve eski Kocaeli Milletvekili 
Ahmet Arkan İstanbul’da öldü.

rasyon düzenledi. 6 kişi gözaltına alındı.

11- Gaziantep’te aralarında husumet bulunan 
iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi haya-
tını kaybetti.

- Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, İçişleri 
Bakanlığınca görevden alındı.

- Hatay Yayladağ ilçesi sınırında 33 Iraklı ka-
çak yakalandı

- Mescid- i Haram’da yoğun fırtına ve yağış ne-
deniyle vinç hacıların üzerine düştü. Kazada 
2’si Türk 87 hacı adayı hayatını kaybetti.

12- Gazeteciler Federasyonu Türkiye ismini 
aldı.

- Memoriol Sağlık Grubu Şişli Hastanesi’nde 
görevli kalp cerrahi Dr. Mehmet Susam, 
Fransa’nın Alplerinde yaptığı san atlayış sı-
rasında dağa çarparak hayatına kaybetti.

13- Şırnak’ta polis kontrol noktasına bomba 
yüklü araçla düzenlenen saldıra da 2 polis 

Şehit oldu,5 poliste yaralandı.

- Aydın’ın Didim ilçesinden Yunanistan’ı git-
meye çalışan ve kaçak göçmenleri taşıyan 
teknenin batması sonucu 34 kişi hayatını 
kaybetti.

- İsrail askerleri sabah erken saatlerde 
Mescid- i Aksa’ya yaptıkları baskında 20 kişi 
yaralandı.

14- Mısır’da askerî güçler Meksikalı turistlerin 
bulunduğu konvoya ateş açması sonucu 12 
kişi öldü,10 kişi de yaralandı.

- Afganistan’ın Gazze şehrinde Taliban güç-
lerinin bir hapishaneye yaptıkları baskında 
352 mahkûm kaçtı.

15- Fransa’nın Alpes Bölgesini çığ düşmesi so-
nucu 7 dağcı hayatını kaybetti.

- ABD’nin Delta State Üniversitesi hocası Prof. 
Dr. Ethan Schmat silahlı bir saldırıda haya-
tını kaybetti.

- Meslekten ihraç edilen 25 Aralık hâkimi 
Süleyman Karagöl Bakırköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tutuklandı.

- Muğla’nın Datça ilçesinde kaçak göçmenleri 
taşıyan teknenin batması sonucu 4’ü çocuk 
13 kişi öldü.

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı 
kurucularından Em. Korgeneral Fuat Avcı 
Ankara’da öldü.

- Milaslı müzik, resim ve heykel sanatçısı 
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya 
Devlet Başkanı Vlademir Putin ile birlikte 111 
yıllık Moskova Merkez Camii’ni ibadete açtı.

- Yüksek Seçim Kurumlu AKP’nin Haydi 
Bismillah temalı seçim şarkısını halkın dinî 
ve manevi duygularını istismar ettiği gerek-
çesiyle yasakladı.

24- Mina’da şeytan taşlama sırasında meydana 
gelen izdihamda 753 hacı hayatını kaybetti. 
887 kişi de yaralandı.

- Yemen’in başkenti Sana’da Şiilerin ibadet et-
tiği bir camiye bayram namazı sırasında yapı-
lan bombalı saldırıda 29 kişi öldü.

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, za-
rarlı haberler yayma ve izinsiz çalışma suçları 
ile mahkûm olan ve el Cezire’de çalışan 3 kişi 
ile 100 mahkûmu affetti.

25- Niğde’nin Bor ilçesi Obruk köyü yakınla-
rında ticari araç ile otomobilin çarpışması 
sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

- Ünlü karakter oyuncusu Ayhan Akınsal 
Ankara’da öldü.

26- Kırım’ın başkenti Akmescit’te bir 
ambülânsa düzenlenen silahlı saldırıda 3 
doktor hayatını kaybetti.

- Şırnak’ta 2 askerin şehit olması üzerine baş-
latılan operasyonlarda 34 terörist öldürüldü.

- Tunceli’nin Çiçekli köyünde çıkan çatışmada 
yaralanan İl Jandarma Komutanlığı’nda gö-
revli Binbaşı Yavuz Sonat Güzel hastanede 
hayatını kaybetti.

- Uluslararası İslâm Düşüncesi Enstitüsü kuru-
cusu ve başkanı Dr. Cemal Bezerci öldü.

27- Bodrum Çavuş Adası açıklarında sığınma-
cıları taşıyan botun batması sonucu 10 kişi 
öldü.

- Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala ve eşi 
Burdur’da trafik kazasında hayatını kaybetti.

28- Amerikan Havacılık Uzay Dairesi (NASA) 
Mars’ta sıcak aylarda akan sıcak su bulundu-
ğunu açıkladı.

- 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana 
gelen trafik kazasında 134 kişi öldü. 816 kişi 
de yaralandı.

- Kore Savaşı’nda ilk kafilede görev yapan Em. 
Tuğgeneral Hüseyin Avni Hürtürk İzmir’de 
öldü.

- Suudi Arabistan Kralı Selman, Mina’da mey-
dana gelen facia ilgili olarak Hac Bakanı, 

- Bugün gazetesi yazarı, avukat Gültekin Avcı, 
darbe ve terör örgütü kurmak ve yönetmek 
iddiası ile tutuklandı.

- İstanbul’da Milyonlara Nefes, Teröre Karşı 
Tek Ses mitingi düzenlendi.

- Dubayi Emiri şeyhin oğlu dünyanın en zen-
gin adamlarından Raşid el Maktum kalp kri-
zinden öldü.

- Erzurum Devlet tiyatrosu sanatçısı Yasemin 
Ebrulan İstanbul’da öldü.

- Çanakkale’den Yunanistan’a geçmeye çalı-
şan kaçak göçmeleri taşıyan lastik bota yolcu 
gemisinin çarpması sonucu 4’ü çocuk 13 kişi 
öldü.

- Gaziantep Şehitkamil ilçesi eski belediye baş-
kanı Av. Ahmet Yılmaz trafik kazasında öldü.

21- Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir 
ve eşbaşkanı Gülistan Akel ve 26 kişi Sason 
ilçesi kırsal alanda devam eden operasyon 
bölgesine girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.

- Somali’nin başkenti Mogadişi’de 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ofisinin yanın-
da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 
6 kişi öldü. 13 kişi de yaralandı.

22- 4 gün önce kalp nakli yapılan Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abit 
Demircan öldü.

- Van’da askerî konvoya yapılan bombalı saldı-
rıda 13 asker yaralandı.

- Cevahir Holding yönetim kurulu başkanı 
İbrahim Cevahir İstanbul’da öldü.

- HDP’li Kalkınma Bakanı Müslim Doğan ile 
Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca 
görevlerinden istifa etti. Yerlerine Prof. Dr. 
Berin Dedeoğlu (AB Bakanı) ve M. Cüneyt 
Düzyol (Kalkınma Bakanı) oldu.

23- Yunanistan’da yapılan milletvekili genel 
seçimlerinde Radikal Sol İttifak (SYRIZA) 
partisi kazandı. Aleksis Çipras başkanlığında 
koalisyon hükümeti kuruldu.

- Yeşilçam oyuncusu Selahattin Geçgel 
İstanbul’da öldü.

- ABD’nin efsanevi beysbol oyuncusu Yogi 
Bera öldü.

- ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon IŞİD li-
derlerinden Ebu Bekir el Türkmen’in öldü-
rüldüğünü açıkladı.
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adamı William Cambelli, Japon bilim adamı 
Satoski ve Çinli bilim adamı Tu Youyov’a ve-
rildi.

- NATO Suriye sınırında Türk hava sahasını ih-
lal eden Rusya’yı kınadı.

- Beşiktaş TV’nin genel müdürü Tuğrul 
Yenidoğan İstanbul’da öldü.

- Oyuncu Tomris İncer öldü.

- Fransa’nın Nice ve Cannes yazlık bölgesinde 
meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını 
kaybetti.

- Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, Yrd. Doç. 
Dr. Deniz Atasoy ve Doç. Dr. Ethem Murat 
Arsav’a verildi.

6- Ünlü polisiye roman yazarı Henning Markel 
öldü.

- Modacı Aybüke Baran Muğla’nın Bodrum il-
çesinde öldü.

- AİHM, Evrensel gazetesinin yayınının dur-
durmasını ifade özgürlüğünü ihlal sayarak 
Türkiye’yi 19 bin Euro cezası verdi.

- Eski Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı 
John Ashe Çinli emlak şirketinden rüşvet al-
dığı iddiası ile ABD’nin New York şehrinde 
tutuklandı.

- Irak’ın Kerkük şehrinde açılan toplu mezarda 
36 kişiye ait iskelet bulundu.

Isparta’nın tanınmış tüccarlarından Kemal 
Gıda’nın sahibi Kemal Savlu öldü.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakan yardımcı-
lığına Av. Yıldırım Ak atandı.

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin Yemen’de Başbakanlık ofisinin 
yanında bulunan otele yaptıkları saldırıda 20 
asker öldü.

7- En eski yazılı destan olan Gılgamış’ın yeni 
bir bölümü Irak’ta bulundu.

- Şair ve Yazar Sennur Sezer İstanbul’da öldü.

- Tiyatro oyuncusu Argun Kınal öldü.

8- Digitürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, 
Samanyolu Haber, Kanaltürk, Bugün TV, 
Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarının plat-
formdan çıkarıldığı açıklandı.

9- İstanbul 13 Ağır ceza Mahkemesi’nden ya-
pılan yeniden yargılanmada Fenerbahçe 
Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler beraat 
etti.

Mekke Belediye Başkanı ve Emniyet 
Müdürünü görevden aldı. 

- Zonguldak Ereğli’de görev yapan gazeteci 
Koray Kayalı öldü.

- Kamu dijital yayın platformu olan Tivibu’dan 
Bugün TV, Samayolu Haber ve Mehtap TV 
yayınları çıkarıldı.

- Suudi Arabistan kuvvetleri Yemen’de bir dü-
ğün salonuna yaptığı saldırıda 28 kişi öldü.

- Ermenistan- Azerbaycan sınırında çıkan ça-
tışmada 7 Ermeni, 3 Azeri asker öldü.

29- Eski Avrupa ve balkan boks şampiyonası 
ve TRT programcısı Köksal Özakiöz öldü.

- Hakkari ve Batman’da iki ayrı saldırıda 2 as-
ker 1 polis şehit oldu.

30- İstanbul’da internet üzerinden araçlarını 
satışa çıkaranları dolandıran 20 kişi gözaltı-
na alındı.

- Türk Sanat müziği eserlerinin söz yazarı 
Ayten Baykal İstanbul’da öldü.

- Kıbrıs Rum yönetimin tatil şehri Aya Napa’da 
743 Rus dansçı Zeybek oynayarak Guinness 
rekorunu kırdı.

- Irakta kaçırılan 16 Türk işçisi serbest bıra-
kıldı.

- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabil Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Okay Yeğin öldü.

Ekim

1- Leman Dergisi karikatüristi Derya Sayın 
İstanbul’da öldü.

2- Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan 
Coşkun İstanbul Nişantaşı’ndaki evinin 
önünde saldırıya uğradı.

- Ankara’da belediye otobüsünün Cebeci 
Cemal Gürsel caddesinde bulunan Dikimevi 
durağına girmesi sonucunda 12 kişi öldü. 

3- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Kasım’da ya-
pılacak olan milletvekili genel seçimlerinden 
güvenlik nedeniyle bazı sandıkların taşınma-
sı ilgili talebi reddetti.

4- Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da 
meydana gelen toprak kaymasında 30 kişi 
hayatını kaybetti.

5- Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, Amerikalı bilim 
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gün hapse mahkûm oldu.

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1. Asya 
Ülkeleri Müslüman Dinî Liderler Zirvesi 
İstanbul’da yapıldı.

14- Ankara’da meydana gelen terör saldırısı 
ile ilgili İl Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube 
Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü görevden 
alındı.

- Eskişehir Anadolu Mimarlık Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Başak Burcu Uzun Akıncılar doğum yap-
tığı sırada hayatını kaybetti.

- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde meydana gelen göçükte 4 işçi 
hayatını kaybetti.

15- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden 
Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yol-
larla gitmek isteyen 43 Suriyeli yakalandı.

16- Türker Şirketler Grubu kurucusu işadamı 
Sabahattin Türker İstanbul’da öldü.

- Yeşilçam’ın usta yönetmeni Memduh Ün 
İstanbul’da öldü.

- Türk Dil Kurumu eski başkanı ve DTCF deka-
nı Prof. Dr. Şerafettin Turan Ankara’da öldü.

- Nijerya’da bir camiye düzenlenen canlı bom-
ba saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti.

17- Gazeteci İhsan Uludağ Muğla Marmaris’te 
öldü.

18- Hakkari Dağlıca’daki terör saldırısında 
Tabur Komutanı Yarbay İhsan Ejder şehit 
oldu.

- Ankara Namık olarak tanınan sanatçı Namık 
Orlu kaldığı apartmanın 7 katından atlayarak 
intihar etti.

- İngiliz gazeteci Jacky Anne Sutton, Atatürk 
Havaalanı dış hatlar terminaline geçiş tuva-
letinde intihar etti.

- Mısırlı yazar, gazeteci ve şair Gamal el Ghitani 
öldü.

- Ankara’da bomba olayı ile ilgili olarak gözaltı-
na alının 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

- Almanya Başbakanı Angele Merkel resmî bir 
ziyaret için Türkiye’ye geldi.

19- Moldova eski Başbakanı Vlademir Filat 
bankalar skandalı nedeniyle tutuklandı

- Kastamonu’nun Araç ilçesinde otomobilin 
çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

- Gazeteci Uğur Dündar eski Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım’a hakaretten 11 ay 20 gün 
hapse mahkûm oldu.

- Nobel Edebiyat Ödülü Beeleruslu kadın ya-
zar Svetlana Aleksiyeviç’e verildi.

- Oyuncu Sırrı Elitaş öldü.

- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğün-
de Ankara’da yapılacak olan mitingi öncesi 
meydana gelen patlamada 86 kişi öldü, 186 
kişide yaralandı. Ülkede 3 gün yas ilan edil-
di.

- Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru 
Cumhurbaşkanı’ an hakaretten 11 ay hapse 
mahkûm oldu.

10- Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle 
KKTC ülkede 3 günlük yas ilan etti.

- Bursa’da Yorgancılar Çarşısı’nda meydana 
gelen yangında 40 işyeri kül oldu.

- İran Devrim Muhafızları Ordusu Generali 
Hüseyin Hamdani IŞİD tarafından Suriye’de 
öldürüldü. 

11- Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan 
bölgesinde Pakistan Taliban’ı tarafından 
kullanılan 6 sığınak vuruldu. 22 kişi öldü.

- Başbakanlık Koordinasyon Merkezi 
Ankara’daki terör saldırısında ölenlerin sa-
yısının 95 olduğunu açıkladı.

- Bu yılkı Nobel Barış Ödülü, Tunus Ulusal 
Diyalog Dörtlüsü (Tunus Genel İşçi 
Sendikası, Tunus Sanayi, Ticaret ve Ziraat 
Konfederasyonu, Tunus İnsan Hakları 
Birliği ve Tunus Avukatlar Birliği)’ne verildi.

12- Tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Kırca 
tedavi gördüğü Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

- 2015 yılı Nobel Ekonomi Ödülü İskoçya asıllı 
ekonomist Prof. Dr. Angus Deato’ya verildi.

- 27 AB üyesi Büyükelçileri Ankara Tren Garı 
Meydanı’ndaki patlamada hayatını kaybe-
denlerin anısına 97 kırmızı karanfil bıraktı.

13- Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Rusya 
Büyükelçiliği’ne füze saldırısı yapıldı.

- 8 ilde tanınmış işadamlarının kimlikleri kul-
lanılarak telefon üzerinden 5 milyon liralık 
dolandırıcılık yaptığı iddiası ile 32 kişi gözal-
tına alındı.

- Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, M. Kemal 
Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesi ile 7 ay 15 
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- Denizli’de seçim çalışmalarını takip eden 2 
gazeteci araçlarının kanala düşmesi sonucu 
hayatını kaybetti.

- Leyla Gençer Opera ve Sanat Merkezi Genel 
Sanat Danışmanı opera sanatçısı Arda 
Aydoğan öldü.

- Afganistan ve Pakistan’ı etkileyen 7.5 şidde-
tindeki depremde 350 kişi hayatını kaybetti. 
1000 yakın insanda yaralandı.

27- İstanbul Kadıköy’de metrobüs ile bir aracın 
çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 
kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

- Bugün TV, Kanal Türk, Bugün ve Millet ga-
zetelerini bünyesinde yer aldığı Koza- İpek 
Holdinge kayyum tayin edildi.

- Fransa’da Laiklik ve Cumhuriyet Komitesi 
bu yılkı laiklik ve Cumhuriyet Ödülünü Fazıl 
Say’a verdi.

- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslâm Hukuku Anabilim Dalı emekli öğre-
tim üyesi ve Ensar Vakfı kurucusu Prof. Dr. 
Mehmet Erkal öldü.

- Tokat’ta yapılan 6 ayrı tarihi eser operasyo-
nunda altın varakla yazılmış bin yıllık İncil 
ele geçirildi.

28- İstanbul’da sahte içkiden 12 kişi hayatını 
kaybetti.

- İzmir 9.Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal 
Astarcıoğlu öldü.

29- Nepal’de cumhurbaşkanlığı seçimini ko-
münist parti lideri Bıdhya Ddevi Bhandari 
kazandı.

- Alman devi Deutsche Bank 10 ülkeden çekile-
ceğini ve 15 bin çalışanını içten çıkarılacağını 
açıkladı.

- Van’ın Muradiye ilçesinde 4.8 şiddetinde 
deprem meydana geldi.

30- Efsanevi boksör Sinan Şamil Sam 
İstanbul’da öldü.

- 2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri açıklandı. Buna göre: Sinema 
alanında Münir Özkul’a, edebiyatta Rasim 
Özdenören’e, müzikte Orhan Gencebay’a, 
sosyal bilimler ve tarih alanında Mehmet 
Genç’e, geleneksel sanatlarda Hüseyin 
Kutlu’ya, kültür ve sanat vefa ödülü ise Cemil 
Meriç’e verildi.

- Ege sularında 24 saat içinde Midilli ve Samos 

- Pakistan’ın Kuetta şehrinde halk otobüsüne 
düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi öldü.

20- Haber spikeri Defne Samyeli 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıl 15 gün hapse 
mahkûm oldu.

21- Suriye Devlet başkanı Beşar Esad 
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile 
Moskova’da bir araya geldi.

22- Çin’de bir kimya fabrikasında meydana 
gelen patlamada 9 kişi öldü.

- Güney Afrika’da 7.3 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi.

- Gazeteci, yazar Çetin Altan İstanbul’da öldü.

- Pakistan yazar Muhammed Han Kayani 
İstanbul’da öldü.

23- Uşak’ta Sesli Tekstil’in sahibi Hazım Sesli 
makul şüphe kapsamında tutuklandı.

- Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Köksal öldü.

- Yönetmen, akademisyen Prof. Dr. Nurhan 
Karadağ İstanbul’da öldü.

24- Fransa’nın Bordeaux şehrinde bir kamyo-
nun uçuruma yuvarlanması sonucu 42 kişi 
öldü.

- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Erhan Işıl İstanbul’da öldü.

25- Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. İlker Parasız öldü.

- HAK-PAR Genel Başkanı Fehmi Demir 
Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 
hayatını kaybetti.

26- Endonezya’da çıkan yangında 17 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Polonya’da yapılan seçimlerde Avrupa Birliği 
ve göçmen karşıtı, Muhafazakâr Hukuk ve 
Adalet partisi kazandı.

- Gazeteci Emin Mollaoğlu İstanbul’da öldü.

- Diyarbakır’da IŞİD hücre evine yapılan ope-
rasyonda 2 polis memuru şehit olurken 7 
IŞİD elamanı da öldürüldü.

- Birgün gazetesi yazarı Handi Demircioğlu 
İzmir’de öldü.

- Eski Magosa Milletvekili Mehmet Öztürk 
öldü.

- Gazeteci Maruf Evren öldü.

- Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ga-
zeteci Emin Mollaoğlu öldü.
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Varar Şam’da havan topu saldırısında haya-
tını kaybetti.

- Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri 
Güven ve yazı işleri müdürü Murat Çapan tu-
tuklandı.

- HSYK tarafından açığa alına 54 hâkim ve 
cumhuriyet savcısı hakkında yurt dışına çık-
ma yasağı konuldu.

4- Şair ve yazar Gülten Akın Ankara’da öldü.

- Güney Sudan’da bir kargo uçağı düştü. 
Kazada 10 kişi hayatını kaybetti.

5- Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti 
Lahor’da bir fabrika binasının çökmesi so-
nucu 10 kişi öldü. 100 kişi de göçük altında 
kaldı.

- 12 Eylül 1980 Darbesi’nde Ordu iline Belediye 
Başkanı olarak atanan Albay Halit Kahraman 
öldü.

- Bükreş’te gece kulübünde çıkan yangın sonu-
cunda hayatını kaybeden 32 kişinin ölümün-
den kendini sorumlu tutan Başbakan Victor 
Ponta görevinden istifa etti.

6- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Faik Emre Üstün 
evinde ölü bulundu.

- Cizre’de 1993-1995 yılları arasında yaşanan 
21 faili meçhul ile ilgili Eskişehir 2. Ağır 
Ceza’da devam eden JİTEM Davası’nda bü-
tün sanıklar beraat etti.

- Brezilya’da bir barajın çökmesi sonucu 17 kişi 
öldü. 45 kişi de kayboldu.

7- Âşık Veysel’in heykelini yaparak ünle-
nen ressam, hikâye yazarı, İsmail Gümüş 
Ankara’da öldü.

- A Millî Futbol takımı eski oyuncularından 
Doğan Sel öldü.

9- Mısır’da aşırı yağışlar nedeniyle 44 kişi öldü 
40 kişi de yaralandı.

10- Amerika’da bir uçağın eve düşmesi sonucu 
9 kişi hayatını kaybetti.

- Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Sehmıdh 
öldü.

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde devriye görevi yapan 
zırhlı polis aracına PKK tarafından roketatar 
ve uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 3 
polis memuru şehit oldu.

11- ABD asıllı Türk basketbol oyuncusu Ali 

Adaları açıklarında yaşanan deniz faciasında 
21 kişi hayatını kaybetti.

- Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak 
tanınan Uruguay eski devlet başkanı Jose 
Mujice eşi ile birlikte Türkiye’ye geldi.

- Şanlıurfa’da Arapça yayın yapan Ayn Vatan 
gazetesi yazı işleri müdürü Suriye uyruk-
lu İbrahim Abdülkadir ile muhabir Firaz 
Hamidi boğazları kesilmiş olarak ölü bulun-
du.

31- Mısır Havaalanından Rusya’nın Sen 
Petersburg şehrine giden 224 kişiyi taşıyan 
Rus yolcu uçağı düştü. Kazada 224 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir eğlence 
merkezinde meydana gelen patlamada 27 
kişi öldü. 180 kişi de yaralandı.

- Çin’de bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Tiyatro eleştirmeni ve yazar Üstün Akmen 
öldü.

- Sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 23’e yük-
seldi. Olay ile ilgili olarak 14 kişi tutuklandı.

- Yen Çağ gazetesi yazarı Hasan Demir öldü. 
Kastamonu’da toprağa verildi.

Kasım

1- Somali’nin başkenti Mogadişu’da devlet ve 
hükümet yetkilerinin kaldığı es- Sahafi Oteli 
yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı-
da 11 kişi hayatını kaybetti.

- Yurt genelinde milletvekili genel seçimleri 
yapıldı.

2- Nokta dergisinin 24. sayısı Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından toplattırıldı. Derginin 
genel yayın yönetmeni ile yazı işleri müdürü 
gözaltına alındı.

3- Rus savaş uçakları Suriye’de gerçekleştir-
dikleri saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti.

- Uçağında 2 ton uyuşturucu ile yakalanan 
Suud Prensi Abdulmuhsin bin Halid bin 
Abdülaziz E Suud Lübnan’da tutuklandı.

- Mısır’da İhvan Hareketi rehberlik konseyi 
üyesi Şeyh Muhammed Abdullah el Hatip 
öldü.

- Suriye’de yayın yapan Nur el Şam TV ve 
Damancus Radyosu spikeri Betül Muhlis el 
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yaralandı.

- Van Erciş’te gözaltına alınan Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz ve 
JİN Haber Ajansı (JİNH) muhabiri Vildan 
Atmaca terör örgütü propagandası yapmak 
suçu ile tutuklandı. 

- IŞİD’ in Libya kolu lideri Ebu Nebil hava sal-
dırısında öldürüldü.

- Paris’te 3 günlük yas ilan edildi.

15- Fransız jetleri IŞİD’in Suriye’deki kalesi 
Rakka’yı bombaladı.

- G- 20 Zirvesi liderleri Antalya’da toplan-
dı. Toplantıya, ABD Başkanı Barac Obama, 
Rusya Devlet başkanı Vlandemir Putin, 
İngiltere Başbakanı Ancela Merkel, Çin Hal 
Cumhuriyeti Devlet başkanı X1 Jinping ka-
tıldı.

16- Gazeteci Leyla Umar İstanbul’da öldü.

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran otobüsü 
ile ticari bir aracın çarpışması sonucu 7 kişi 
hayatını kaybetti.

- Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi bir sonuç 
bildirgesi ile sonuçlandı. 

17- Ünlü komedyen Atilla Arcan öldü.

- Yunanistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi.

- Özgür Düşünce isimli günlük bir gazete yayın 
hayatına başladı.

- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çiplas 
Türkiye- Yunanistan millî maçını izlemek 
için İstanbul’a geldi.

- Pakistan’da bir trenin raydan çıkması sonucu 
9 kişi öldü 100 kişide yaralandı.

18- Yayıncı, çevirmen Gün Doğan Görsev öldü.

- Kaynak Holding ve şirketlerine kayyum atan-
dı.

- Nijerya’da bir kamyon durağında meydana 
intihar saldırısında 32 kişi öldü 80 kişi de 
yaralandı.

- Brezilya’da maden atıklarını tutan barajda 
meydana gelen patlamada 11 kişi öldü.12 kişi 
de yaralandı.

19- ABD’de yaşayan Osmanlı hanedanı üyesi 
Şehzade Cengiz Nazım Osmanoğlu öldü.

20- Afrika ülkesi Mali’nin başken-
ti Bomahaho’da el Kaide bağlantılı el 
Murabitun örgütü Radisson Oteli’nde içle-

Karadeniz New York’ta araba içinde ölü bu-
lundu.

- Çanakkale’nin Ayvalık ilçesi yakınlarında 
kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması 
sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

- Güncel sanatın önemli isimlerinden Cengiz 
Çekil öldü.

- Suriye’nin Lazkiye şehrinde roket saldırısın-
da 22 kişi öldü. 62 kişi de yaralandı.

- Başörtülü bayanların kelepçe takılarak gö-
zaltına alınması üzerine Manisa Emniyet 
Müdürü Tayfur Erdel Ceren görevden uzak-
laştırıldı.

- TÜBTAK eski başkanı Prof. Dr. Namık Kemal 
Pak öldü. 

12- Beyrut’un güneyindeki Burj el Barajine’de 
iki intihar saldırısında 41 kişi hayatını kay-
betti.

- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil 
Kurtçebe YÖK tarafından görevden alındı.

- Çeçenistan Müftüsü Salah Mejiyov Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i 
ziyaret etti.

- Yüksek Seçim Kurulu 1 Kasım’da yapılan 
milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuç-
larını açıkladı.

AK PARTİ: 317, CHP: 134, HDP: 59, MHP: 40

13- Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden 
Fevzi Öz İstanbul’da öldü.

- Japonya Başbakanı Shuzo Abe özel bir uçak-
la İstanbul’a geldi.

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Erol Alpsoykan 
öldü.

- Gazeteci Aziz Halkpınar İzmir’de öldü.

- Samanyolu Yayın Grubu bünyesinde bulu-
nan televizyon ve radyo kanalları TÜRKSAT 
uydusundan çıkarıldı.

14- Azerbaycan- Ermenistan sınırında meyda-
na gelen çatışmada 7 Ermeni ile 3 Azeri aske-
ri hayatını kaybetti.

- Fransa’nın başkenti Paris’te 7 ayrı yerde eş 
zamanlı meydana gelen saldırıda 129 kişi ha-
yatını kaybetti. 352 kişi de yaralandı. Ülkede 
olağanüstü hal ilan edildi. Tüm sınır kapıları 
kapatıldı.

- Fransa’nın Strasboug yakınlarından yüksek 
hızlı tren test edilişi sırasında raydan çıktı. 
Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi de 
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açılan ateş sonucu 7 kişi öldü. 10 kişi de ya-
ralandı.

26- Sibirya’da bir helikopterin düşmesi sonucu 
3’ü pilot 15 kişi öldü.

- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Tarım 
öldü.

27- Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar ile 
Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR’ları 
Soruşturması kapsamında tutuklandı.

28- Çin’de bir çelik fabrikasında meydana ge-
len gazdan etkilen 5 kişi hayıtını kaybetti.

29- Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi ta-
rihi 4 ayaklı Minare’de basın açıklaması yap-
tığı sırada öldürüldü. İki polisti şehit oldu.

- Gazeteci Hasan Pulur İstanbul’da öldü.

30- Türk Dilimcisi ve yazar Prof. Dr. Talat 
Tekin Muğla Bodrum’da öldü.

- Orta Amerika ülkelerinden Guatamala’da bir 
cezaevinde çıkan isyanda 6 kişi öldü.

- İzmir’de alkol zehirlenmesinden 8 kişi haya-
tını kaybetti.

- Selam Tevhid Soruşturması ve MİT TIR’larının 
durdurulması davasında Ankara Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Aydın, 
Tuğgeneral Hamza Çelebioğulu ve emekli al-
bay Burhanettin Cihangiroğlu tutuklandı.

Aralık

1- İstanbul’da çek- senet operasyonunda çok 
sayıda zanlı gözaltına alındı.

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Kuran 
Kursu’nda çıkan yangında 6 çocuk hayatını 
kaybetti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Paris’te yapılan İklim Değişikliği Zirvesi’ne 
katıldı.

2- İzmir Karşıyaka eski futbolcusu Lemi Yerli 
öldü.

- ABD’nin California eyaletinde kar maskeli 
silahlı kişilerin saldırısında 14 kişi hayatını 
kaybetti.

3- Hindistan’da şiddetli yağışların meydana 
getirdiği selde hayatına kaybedenlerin sayısı 
296’ya yükseldi.

- Endonezya’da meydana gelen heyelanda 18 
kişi hayatını kaybetti.

rinde 7 THY personelinin de bulunduğu 170 
kişiyi rehin aldı. Yapılan operasyonda 27 kişi 
hayatını kaybetti.

21- Ünlü Yunan şarkıcısı Mikiforos Metaxas 
İstanbul’da öldü.

- Çin’de bir maden ocağında meydana gelen 
yangında 21 kişi hayatını kaybetti.

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na Fransa’nın en üst dü-
zey nişanı olan Onur Nişanı verildi.

- Eski Ordu Belediye Başkanı ve Fiskobirlik 
Genel Müdürü Kazım Türkmen öldü.

22- TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman seçildi.

- Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar’ın 
Kaçhin eyaletinde meydana gelen toprak 
kaymasında 80 kişi öldü 100 kişi de kaybol-
du.

23- Eski Devlet Bakanı Dr. Kamuran İnan 
öldü.

- Türkiye’de ilk hava taksi şirketi olan Sancak 
Air’in kurucusu, işadamı Murat Bayrak öldü.

- Danıştay 11.Daire Başkanı Asuman Yet öldü.

- Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile senaryo ekibin-
de yer alan İsmail Aydın öldü.

- Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçağı düşü-
rüldü.

- Eski Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
Ankara’da öldü.

24- Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
yeni Bakanlar Kurulu açıklandı.

- Rus uçağını düşürmesi ile ilgili olarak Rus 
Savunma Bakanı: Türkiye ile askerî ilişkile-
rimiz tek taraflı olarak askıya alınmıştır açık-
laması yaptı.

- Tunus’ta Devlet Başkanlığı muhafızlarını 
taşıyan servis aracına yapılan bombalı saldı-
rıda 11 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de ya-
ralandı.

- HSYK 2. Dairesi Askerî Casusluk Davası eski 
savcısı Fikret Seçen ve 3 hâkimi açığı aldı.

25- İzmir’de sahte rakı içen 5 kişi hayatını kay-
betti.

- RTÜK Başkanlığına Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 
Üst Kurulu Başkanlığı Üst kurulu üyeliğine 
de Esat Çıplak seçildi.

- Suriye’nin Halep kentinde göçmenlere yar-
dım götüren araçları Rus uçakları tarafından 
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12- Van Erciş’te öğrencileri taşıyan bir minibüs 
ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi ha-
yatını kaybetti.

- Suudi Arabistan’da tarihinde ilk defa kadınlar 
hem aday hem de seçmen olarak belediye se-
çimlerine katıldı.

- Paris’te yapılan İklim Değişikliğini önle-
mek için yapılan toplantı sonucu hazırlanan 
Paris Anlaşmasının 21. BM İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı üzerinde mutabakat sağ-
landı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türkmenistan’ın tarafsızlığının 20. 
Yıldönümünde Aşkabat’ta düzenlenen ulus-
lararası konferansa katıldı.

- Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammek ül-
kesinin bir İslâm Cumhuriyetine dönüştüğü-
nü açıkladı.

13- Demokratik Sol Parti (DSP) Genel 
Başkanlığına Önder Aksakal seçildi.

14- Arjantin’de jandarmaları taşıyan bir otobü-
sün kaza yapması sonucu 41 jandarma haya-
tını kaybetti.

- Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

- Eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen Ankara’da 
tutuklandı.

15- Ankara’dan Diyarbakır’a takviye gönderi-
len özel hareket ekibine Silvan yakınlarında 
yapılan bombalı saldırıda 1 emniyet müdürü 
ile 2 polis şehit oldu.

- Gaziantep OLAY Medya kurucularından ve 
Haber Türk Adana Temsilcisi, gazeteci Erdal 
çelik öldü.

16- Şair, hekim Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu 
öldü.

- Brezilya’da petrol skandalı sebebiyle iki ba-
kan, meclis başkanı ve milletvekillerini bu-
lunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

- ABD Merkez Bankası Fed,10 yılın ardından 
faizleri 0.25 puan artırdı.

17- Türk sinemasının eski oyuncularından 
Osman Betin öldü.

19- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü eski müdürü Prof. 
Dr. İsmail Tunalı İstanbul’da öldü.

- Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Yargıtay 

4- Kahire’de bir lokantaya düzenlenen bomba-
lı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya’nın St. Petersburg şehrinde kimliği 
belirsiz kişiler tarafından açılan atış sonucu 
2 polis öldü.

5- Kırmızı bülten ile aranan İsrail Mafyası ba-
ronu Wolfman İstanbul’da yakalandı.

6- Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon 
güçlerine ait uçaklar Yemen’in Marib şehri-
ne düzenledikleri saldırıda 12 kişi öldü.

7- Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucula-
rından, gazeteci Necati Bilgiç İstanbul’da 
öldü.

- Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir yol-
cu ile treni minibüs ile çarpışması sonucu 16 
kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

- İran Sağlık Bakanlığı domuz gribinden 33 ki-
şinin öldüğünü açıkladı.

8- Çorum’da temel kazma sırasında Roma dö-
nemine ait olduğu tahmin edilen 900 yıllık 
lahit bulundu.

- Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan 
botun batması sonucu 6 kişi hayatını kay-
betti.

- Ankara eski milletvekili Kemal Ataman 
Ankara’da öldü.

9- Diyarbakır eski milletvekili Hilmi 
Gündoğan Ankara’da öldü.

- Üşütmeyen, ıslatmayan mont satan Amerikalı 
işadamı Douglas Tompkins Şili’nin güneyin-
deki General Carrera Gölü’nde bir kaza so-
nucu hayatını kaybetti.

10- - İstanbul Sefaköy’de yapılan operasyon’da 
4.5 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.

- Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz 
Sancar İsveç Stockholm’de yapılan bir tören-
le Kral 16. Gustaf’tan ödülünü aldı.

- Kars eski milletvekili Kemal Oktay Ankara’da 
öldü.

- PTT Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü al-
masının ardından anısına pul ve zarf bastırdı.

11- Kazakistan eski Başbakanı Serik Ahmedov 
yolsuzluk nedeniyle 10 yıl hapse mahkûm 
oldu.

- Eski İzmir milletvekili Aysel Uğural öldü.

- Erzurum Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı 
ve Albayrak gazetesi sahibi Ali Galip Tutar 
öldü.
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- Çevirmen, yazar Şemsa Yeğin öldü.

- Afganistan’da meydana gelen trafik kazasında 
25 kişi öldü. 18 kişi de yaralandı.

- Nijerya’da bir gaz tankerinin patlaması sonu-
cu 100 kişi hayatını kaybetti.

26- Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi eski 
rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in de arala-
rında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

- Eski Anadolu Ajansı Berlin temsilcisi, gazete-
ci İsmail Hakkı Akduman Antalya’da evinde 
yanarak hayatını kaybetti.

- Kâbe’nin 34 yıllık müezzini Hafız Muhammed 
Sarec öldü.

- Cumhuriyet gazetesinin eki olarak haftada bir 
yayınlanan Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji 
Dergisi kapandı.

27- İŞİD hakkında belgesel çeken Suriyeli ga-
zeteci Naji el Jerf, Gaziantep’te sokak ortasın-
da başından vurularak öldürüldü.

- TRT Spor spikeri Hüseyin Başaran Ankara’da 
öldü.

28- El Salvador millî takım oyuncusu Alferda 
Pachea silahla vurularak öldürüldü.

- Eski Antalya Milletvekili Ahmet Targay öldü.

29- Eski Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal 
Seymen öldü.

30- Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü 2015 yılında dünya çapında 110 gaze-
tecinin öldüğünü açıkladı.

- Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Refet 
Saygılı öldü.

- Çek Cumhuriyeti’nin millî kalecilerinden 
Pavel Srnicide öldü.

- Rusya Devleti, 1 Ocak’tan itibaren Türk şir-
ketlerinin devlet ve belediyelerin ihtiyaçları-
na yönelik turizm, otel ve işletme alanların-
daki çalışmalarını yasakladığını açıkladı.

31- Suriye’de meydana gelen 3 intihar saldırı-
sında 30 kişi hayatını kaybetti.

- Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem 
Pakdemirli Manisa’da öldü.

- Gazeteci Hasan Karakaya Medine’de kaldığı 
otelde öldü.

üyesi Yusuf Kenan Doğan Ankara’da öldü.

- Konya’nın manevi mimarlarından 
Abdurrahman Öksüz öldü.

20- Türkiye’nin ilk Mevlevi neyzeni Munise 
Ünver Londra’da öldü.

- Ankara Keçiören’de bulunan Osmanlı 
Pazarı’nda meydana gelen yangında 253 
dükkân yandı.

21- Haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddia ile so-
ruşturma başlatılan UEFA ve FİFA Başkanı 
Sepp Baltiler’e, FİFA Etik Kurulu tarafından 
8 yıl futboldan men cezası verildi.

22- Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ de askerî 
bir uçağının düşmesi sonucu 10 asker haya-
tını kaybetti.

- İşadamı Fadıl Akgündüz İstanbul’da tutuk-
landı.

- Afganistan’nın başkenti Kabil’de meydana 
gelen bir intihar saldırısında NATO Afgan 
Güçleri’nden 6 asker hayatını kaybetti.

- Emine Ülker Tarhan’ın başkanlığını yaptığı 
Anadolu Partisi kapanma kararı aldı.

23- 12 Eylül döneminin Başbakanı ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Em. Orgeneral Bülent 
Ulusu İstanbul’da öldü.

- Eğe Denizi’nde Bulamaç Adası yakınlarında 
sığınmacıları taşıyan lastik botun batması 
sonucu 7’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

24- İktisat Bankası eski sahibi Erol Aksoy zim-
met suçu ile 8 yıl hapse mahkûm oldu.

- Suudi Arabistan’ın Jisan şehrinde bir hasta-
nede çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybet-
ti. 107 kişi de yaralandı.

- Anayasa Mahkemesi ebeveynin rızası olma-
dan çocuğa aşı yapılmasının Anayasaya ay-
kırı olduğuna karar verdi.

- Emekli Büyükelçi Ömer Akbal Ankara’da 
öldü.

- TTK Şeref Üyesi, Kıbrıslı tarihçi Prof. Dr. 
Salahi Sonyel öldü.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlığına Fatih Dönmez atandı.

25- Suriye’de Esad ordusuna karşı savaşan 
İslâm Ordusu Komutanı Zehran Allus Rus 
savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda 
öldü.
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Fatih, Venedik Taciri, Kırmızı Pabuçlar, Sekiz 
Kadın, Taş Bademleri ve Köprüdeki Adam’ın 
yönetmenliğini yaptı. 2015’te öldü.

Oğuz Oktay

Tiyatro ve sinema oyuncusu. 1939’da Yalova‘da 
doğdu. Kabataş Erkek Lisesi ile 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde iç Mimarlık Bölümünde okudu. 
Sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Kulübü, 
Dormen Cep Tiyatrosu, Fatih Tiyatrosu, Münir 
Özkul Bulvar Tiyatrosu, Ulvi Uraz Tiyatrosu, 
Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu, Hadi 
Çaman Tiyatrosu ve Bahariye Sanat Merkezi 
gibi çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Mimarlık mes-
leğini icra etti. İnşaat kalıp sistemleri üzeri-
ne bir fabrika kurdu, sanayici oldu. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Afet Ilgaz

Yazar. 1937’de Çanakkale Ezine’de doğdu. 
Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü 
ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe ve Klasik Diller Bölümünü bitirdi. İzmit 
ve İstanbul’da Türkçe öğretmenliği yaptı. Daha 
sonra sahibi olduğu bir anaokulunda öğret-
menlik ve yöneticilik yaptı. İlk soyadını taşı-
yan bir kitapevi açtı. Sanat hayatına, İstanbul 
dergisinde yayımlanan hikâyeleri ile başla-
dı. Hikâye ve yazıları İstanbul, Yücel, Varlık, 
Yeditepe, Türk Dili dergilerinde çıktı. Millî 
Gazete ve Yeniçağ gazetelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Çeşitli ödüller aldı. 2015’te İstanbul’da 
öldü.

Ayla Gürses

TRT Türk müziği sanatçısı. Ses sanatçısı 
Yıldırım Gürses’in eşi. 1946‘da İstanbul’da 
doğdu. TRT sınavına girerek birincilikle ka-
zandı. Uzun yıllar TRT’de görev yaptı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Vagıf Semedoğlu

Azerbaycanlı halk şairi ve oyun yazarı. 1939’da 
Bakü’de doğdu. Azerbaycan Yazarlar Birliği 
üyesi oldu. Milletvekili olarak Azerbaycan 
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Osman Nejat Konuk

Eski KKTC Başbakanı. 1928’de Lefkoşa’da doğ-
du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Bursa’da serbest avukatlık yap-
tı. 1960’tan sonra Kıbrıs’a döndü. Adalet 
ve İçişleri Üyeliği’ne atandı. Türk Cemaat 
Meclisi’ne üye seçildi. 1975’te oluşan İlk Kurucu 
Meclis’e üye oldu. 1976’da Kıbrıs Türk Federe 
Devleti’nin ilk başbakanı oldu. Daha sonra 
partisi Ulusal Birlik Partisi’nden istifa ederek 
bir grup arkadaşıyla birlikte sosyal demokrat 
çizgide olan Demokratik Halk Partisi’ni (DHP) 
kurdu. 1982’de Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 
Başkanı seçildi. Kurucu Meclis üyeliği yaptı. 
KKTC Kurucu Hükümeti’nde başbakanlık yap-
tı. 2015’te öldü.

Erdoğan Bozok

Karikatürist. 1932’de doğdu. İstanbul Kabataş 
Erkek Lisesinden mezun oldu. Mesleğe Doğan 
Kardeş çocuk dergisinde başladı. Daha sonra 
Dünya, Milliyet, Bizim Gazete, Akbaba, Çivi, 
Çarşaf gazete ve dergilerinde karikatürleri 
yayımlandı. Uluslararası yarışmalara katıldı. 
Karikatür ve Mizah Müzesi’nde yönetici ola-
rak çalıştı. 2015’te İstanbul’da öldü. Eserleri: 
Çizgiler, Modern Çağ ve Rastgele.

Hamiye Çolakoğlu

Seramik Sanatçısı. 1933’te Trabzon 
Sürmene’de doğdu. İtalya’da Devlet Seramik 
Sanat Okulunda Teknoloji ve Yüksek Pişirim 
ve Perugia Üniversitesinde Sanat Tarihi ve 
İtalyan Edebiyatı eğitimi aldı. Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalış-
tı. Seramik Bölümünün kuruluşunda yer aldı. 
Birçok kişisel ve karma sergiye katıldı.10’u aş-
kın ödül aldı. 2015’te Ankara’da öldü.

Mustafa Şekercioğlu

Rejisör. 1941’de İzmir’de doğdu. Opera, 
bale ve flüt eğitimi aldı. Ankara Devlet 
Tiyatrosu Müdürlüğü, İzmir Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Damdaki 
Kemancı, Don Kişot, Yılın Kadını, IV. Murat, 
Canlı Maymun Lokantası, Soruşturma, Üç 
Kız Kardeş, Kral Lear, Kafesten Bir Kuş Uçtu, 
Karakolda, Lodos, Karar Kimin?, Merdiven, 
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bası. 1948’de Afyon’da doğdu. Akşehir 
Öğretmen Okulu ile Ankara DTCF Felsefe 
Bölümü Psikolojisi’nden mezun oldu. 1976’da 
Strasbourg Üniversitesinde felsefe doktorası-
nı tamamladı. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesinde dekanlık yaptı. 2015’te öldü. 
Eserleri: Siyaset ve İnsan, Eşya ve İnsan, Sosyal 
Bilimlerde İçerik Analizi, Tarih ve Kolektif 
Bellek, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik.

Prof. Dr. İsmail Çetişli

Öğretim üyesi. 1955’te Denizli’nin Tavas ilçe-
si Akyar Köyü’nde doğdu. Denizli ve Isparta 
İmam- Hatip Lisesi ile Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden mezun oldu. Mesleğe Polatlı 
İmam-Hatip Lisesi edebiyat öğretmeni ola-
rak başladı. Daha sonra Fırat Üniversitesi 
Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını 
tamamladı. 1989’da doktor 1990’da yardımcı 
doçent oldu. Fırat Üniversitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni 
Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üye-
si olarak atandı. 1993’te Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümüne geçti. 1995’te doçent-
liğe, 2001’de de profesörlüğe yükseldi. 2001 
yılında Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geç-
ti. Çalışma hayatını burada sürdürdü. 2015’te 
öldü. Eserleri: Memduh Şevket Esendal 
(1991), Batı Edebiyatında Edebî Akımlar (1997), 
Cahit Külebi ve Şiiri (1998), Metin Tahlillerine 
Giriş / 1 Şiir (1999), Metin Tahlillerine Giriş / 
2 Hikâye - Roman - Tiyatro (1999), Halit Ziya 
Uşaklıgil (2000), II. Meşrutiyet Dönemi Türk 
Edebiyatı (Ortak-2012), Edebiyat Sanatı ve 
Bilimi (2014), Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 
(Ortak-2012), Türk Şiirinde Hz. Peygamber 
(1860-2011) (2012), Şiirimizde Hz. Peygamber 
ve Gül (1860-2011) (2012), Şairin Diliyle Hz. 
Peygamber (1860-2011) (Ortak-2013), Şiir 
Dünyamız (2014).

Hüseyin Yüce

Kütahyalı Ressam. 1928’de Kütahya merkeze 
bağlı Göveçci köyünde doğdu. Devletin açtığı 
gece kurslarında, alfabeyi öğrendi. Çeşitli ho-
calardan ders aldı. Resim yapmaya başladı. 

Cumhuriyeti Millî Meclisi’ne girdi. 2014’de 
Nesimi ödülünü aldı. 2015’te öldü.

Prof. Dr. İsmail Ünver

Öğretim üyesi. 1944’te Karabük’te doğdu. 
Ankara İmam Hatip Okulu, Ankara Özel 
Çankaya Koleji ve Karabük Demir- Çelik 
Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 
bitirdi. Karabük Demir-Çelik Lisesi ve Karabük 
Kolejinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsüne asis-
tan oldu. 1975’te doktor, 1982’de yardımcı 
doçent 1983’te doçent, 1988’de profesör oldu. 
Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve 100. 
Yıl Üniversitesinde misafir öğretim üyesi ola-
rak çalıştı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Fakülte Kurulu Profesör temsilcisi, aynı fa-
kültede Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ve Eski Türk 
Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerin-
de bulundu. 2015’te öldü.

Prof. Dr. Sıtkı Gülle

Öğretim üyesi. 1953’te Erzurum Rizekent’te 
doğdu. Medrese eğitimi gördü. Hafız oldu. 
Küçük yaşta İstanbul’a gitti. Burada ilk, 
ortaokul ve lise eğitimini gece okulların-
da tamamladı. Türkiye’nin tanınmış birçok 
âliminden Kuran, Arapça, fıkıh, tefsir, ders-
leri aldı. Haseki Eğitim Merkezi’nin Kıraat 
Bölümünü kazandı. Burada, kıraat ala-
nında Abdurrahman Gürses’ten ders aldı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin 
Doğu Dilleri Bölümünde; lisans, master ve 
doktorasını tamamladıktan sonra Haseki 
Eğitim Merkezi’nden ayrılarak bu üniver-
siteye geçti. İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kuran’ı Kerim Okuma Kıraat 
İlmi Bölüm Başkanlığı görevini de yürüt-
tü. 2015’te Medine-i Münevvere’de öldü. 
Eserleri: Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid İlmi, 
Konularına Göre Kuran’ı Kerim Ayetleri (6 
cilt), Kelime Anlamlı Kur'an-ı Kerîm Meali (3 
cilt), Gazali’den Vaazlar.

Prof. Dr. Nuri Bilgin

Öğretim üyesi. Romancı Elif Şafak’ın ba-
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Sil Baştan, Sonuçlardan Sebepler, Yeni Dünya 
Düzeni.

Prof. Dr. Vecdi Aral

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Öğretim 
üyesi. İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesi ile 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre Sorgu Hâkimliği yap-
tı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde, Hukuk Felsefesi ve Hukuk 
Sosyolojisi Ana Bilim Dalına asistan olarak 
atandı. 1960’da doktor, 1965’te doçent, 1973’te 
profesör oldu. Yeditepe Üniversitesinde Hukuk 
Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi dersleri verdi. 
Mesleki konularda yazılar yazdı eser hazırladı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Asuman Baytop

Öğretim üyesi. 1920’de İstanbul’da doğdu. 
Fransız Kız Ortaokulu, Şişli Terakki Lisesi ve 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eczacılık 
Mektebi’nden mezun oldu. İsviçre’de far-
makognozi alanında doktora yaptı. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu 
farmakognozi kürsüsünde çalıştı. 1952’de do-
çent, 1963’te profesör oldu. Türkiye’nin tıbbi 
bitkileri ve su bitkileriyle ilgili çalışmalar yaptı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Can Akbel

TRT eski spikeri 1934’te İzmir’de doğ-
du. Ankara Atatürk Lise ile Hukuk fakül-
tesinde öğrenim gördü. 1954’te Ankara 
Radyosunda spiker olarak görev aldı. Daha 
sonra Batı Almanya’da televizyonculuk eği-
timi aldı. Almanya TV’de stajını tamamladı. 
Almanya’nın Sesi Radyosu’nun Türkçe bölü-
münde yöneticilik yaptı. Türkiye’ye dönünce 
TRT’de görevini sürdürdü, Güne Bakış prog-
ramını sundu. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema 
TV Bölümünde öğretim elemanı olarak ders 
verdi. 2015’te İstanbul’da öldü.

İsmail Dervişoğlu

Eğitimci, yazar. 1965’te Trabzon’un Of ilçesin-
de doğdu. Of Şehit Ahmet Türkkan Lisesi ile 
Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

Safyürek (Naif) olarak adlandırılan ressamlar 
gurubunun, Türkiye’deki önemli temsilcileri 
arasında yer aldı. İlk kişisel sergisini 1965’te 
Kütahya Güzel Sanatlar Galerisi’nde, ikin-
ci kişisel sergisini de 1968’de Ankara Güzel 
Sanatlar Galerisi’nde açtı. Fransa, Almanya, 
Finlandiya, Hindistan, Romanya, Mısır, 
İngiltere ve Macaristan’da sergiler açtı. 
2015’te öldü.

Müzeyyen Senar

Türk sanat müziği sanatçısı. 1918’de Bursa’da 
doğdu. Müzik eğitimine, Anadolu Musiki 
Cemiyeti’nde başladı. İstanbul Radyosu’nda 
şarkı söyledi. 1938’de Ankara Radyosu’nun ilk 
yayınlarına katıldı. Türkiye’nin ünlü gazino-
larında çalıştı. Çeşitli albüm çıkardı. 2015’te 
İzmir’de öldü. İstanbul’da toprağa verildi.

Aziz Bahriyeli

Mevlithan, 1931’de İstanbul’da doğdu. 
Okuduğu Kur’an-ı Kerim, naat, mevlit ve kasi-
delerle ile tanındı. Yurtdışında Kutsi Ergüner 
ile konserler verdi. Itri’nin natını büyük us-
talıkla icra etti. Ramazanlarda, Beyazıd ve 
Yeni camilerinde okuduğu mukabeleler ile 
Türkiye’nin önde gelen hafızları arasında yer 
edindi. İstanbul Sema Grubu hafızları arasına 
girdi. Kani Karaca, Yusuf Gebzeli, Fevzi Mısır, 
Halil İbrahim Çanakkaleli ve Nezih Uzel ile bir-
likte albüm çıkardı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Mahir Kaynak

İktisatçı, yazar istihbarat analizcisi 1934’te 
Gaziantep’te doğdu. Kuleli Askerî Lisesi ile 
Harp Okulu ve İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesini bitirdi. Askerlikten ayrıldı. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesine asistan oldu. 
1965’te doktor, 1971’de doçent, 1989’da pro-
fesör oldu. Millî İstihbarat Teşkilatı’nda 
çalıştı. Gazi Üniversitesinde hocalık yaptı. 
Çeşitli gazetelerde yazılar yazdı, eser hazırla-
dı. 2015’te İstanbul’da öldü. Eserleri: Erdoğan 
Operasyonu, Amerika 11 Eylül Afganistan Irak, 
Başımıza Çuval Geçirenler, Büyük Ortadoğu 
Projesi ve Türkiye Üzerine Stratejik Analizler, 
Dünyayı Kimler Yönetiyor (Ömer Lütfi Mete 
ile birlikte), İstihbarat ve Terör Oyunları, 
Maskeli Balo / Türkiye, ABD ve Diğerleri, 
Para İmparatorluğu / Kontrol Kimin Elinde?, 
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ansiklopedilerini hazırladı. Grafika Lintas şir-
ketinde grafik bölümü yönetmeni olarak görev 
aldı. 1960- 61 yıllarında Almanya’nın Kassel 
şehrinde vitrin dekoratörü ve grafiker olarak 
çalıştı. Resim çalışmalarına 1982 yılından bu 
yana Cape-Cod’ta (ABD) ve İstanbul’da devam 
etti. 2015’te İstanbul’da öldü.

Yunus Kaya

Din adamı. 1927’de Erzurum’un Tortum ilçe-
sinde İlkokulu köyünde okuduktan sonra Aşur 
Hafız Efendi’den Kur’an ve Tecvid dersleri, 
İsmail Efendi’den rik’a yazısı ile Osmanlıca 
dersi aldı. Dönemin Nakşibendî tarikatı büyük-
lerinden Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi’ye 
intisap etti. Mısır, el Ezher Üniversitesi 
ile Bağdat Üniversitesinde eğitim gördü. 
Türkiye’ye döndükten sonra Diyanet İşleri 
Başkanlığında görev aldı. Uşak, Çanakkale ve 
Erzurum il müftülüğü yaptı. 1975’te Erzurum 
Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti. 
Burada İslâm Felsefesi, Arapça ve mantık ders-
leri verdi.2015’te Erzurum’da öldü. Eserleri: 
Kelama Giriş, İlm-i Kelam (Mebde ve Meâd), 
Tasavvuf (Nefsi Arıtma Ve Donatma).

Yaşar Kemal - Kemal Sadık Gökçeli

Roman ve hikâye yazarı. 1923’te Osmaniye’de 
doğdu. Anadolu’nun efsane ve masallarından 
etkilenerek eserleri hazırladı. İnce Memed 
romanı ile ünlendi. Eserleri kırk dile çevrildi. 
Çeşitli ödüller aldı. 2015’te İstanbul’da öldü. 
Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. 
Eserleri: Hikâye: Sarı Sıcak (1952), Bütün 
Hikâyeleri (1975). Roman: İnce Memed 1. cilt 
(1955), Teneke (1955), Orta Direk (1960), Yer 
Demir Gök Demir (1963), Ölmez Otu (1968), 
İnce Memed 2. cilt (1969), Yılanı Öldürseler 
(1976), Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), Deniz 
Küstü (1978), İnce Memed 3. cilt (1984), 
Karıncanın Su İçtiği (2002), Tanyeri Horozları 
(2002), Çıplak Deniz, Çıplak Ada (2012), Tek 
Kanatlı Kuş (2013).

Prof. Dr. Erhan Kotar
Öğretim üyesi. 1935’te Bursa’da doğdu. İstanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden me-
zun oldu. Eskişehir Ticaret Lisesinde meslek 
dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. Daha 
sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 

okullarda Tük Dili ve Edebiyatı öğretmen-
liği yaptı. Mostar Dergisi’nde yazılar yazdı. 
Kültür dünyasına değerli eserler kazandırdı. 
Telif ve derleme olarak yayın faaliyetlerinde 
bulundu. 2015’te İstanbul’da öldü. Eserleri: 
Gazellerin Güzelleri (2002), Cemaleddin 
Server Revnakoğlu Eski Sosyal Hayatımızda 
Tasavvuf ve Tarikat Kültürü (2003), Güzel ve 
Etkili Konuşma (2004),Ahmet Cemaleddin 
Saraçoğlu Resneli Niyazi / Unutulan 
Meşhurlarımız 1,Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu 
Resneli Niyazi / Unutulan Meşhurlarımız 
2, Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Mizancı 
Murad / Unutulan Meşhurlarımız 1 (2006), 
Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Resneli Niyazi 
/ Unutulan Meşhurlarımız 2 (2006), Ahmet 
Cemaleddin Saraçoğlu Eski İstanbul’dan 
Hatıralar (2007), Evvel Zaman İçinde İstanbul 
Ramazanları (2009), Mütareke Yıllarında 
İstanbul Gazeteler Gazeteciler ve Olaylar 
Etrafında (2009), Necmeddin Sahir Sılan II. 
Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım (2010), Bir 
Devrin Tarihi( 2010), Asım Us Hatıra Notları 
(2012), Mehmed Ali Ayni Şeyh- i Ekber’i Niçin 
Severim? (2013),Geçmiş Zamanlar Sultan 
II. Abdülhamid’in Paris Sefir- i Kebirinin 
Diplomasi Yazıları ve Hatıraları (2013), 
Mehmed Ali Ayni Ahlak Dersleri (2013), İbn 
Seb’in Sicilya Cevapları (2013), Mehmed Ali 
Ayni İsmail Hakkı Bursevi (2013), Süleyman 
Külçe Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet 
(2013), Mehmed Ali Ayni Hayat Nedir? 
(2013), Mesneviden Seçmeler (2015).

Aytaç Yörükaslan

Mimar, dizi oyuncusu ve yönetmen. 1937’de 
doğdu. Mesleğe Cep Tiyatrosu’nda başladı. 
Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda ça-
lıştı. 2002 yılında Şehir Tiyatrosu’ndan emek-
li olduktan sonra mimarlık yaptı. Pek çok ti-
yatro binasının yapımına da imza attı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Hikmet Andaç

Gazeteci, mimar. 1926’da İstanbul’da doğdu. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek İç 
Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1952’de 
Atatürk’ün hayatını resimledi. 1956 yılında 
Hayat Mecmuası’nda illüstratör olarak göre-
ve başladı. 1963-64 yıllarında yazı işleri mü-
dürlüğü yaptı. Bateş yayın şirketinde 12 ciltlik 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 457

ğiyle başladı. 1980-83 yılları arasında Anadolu 
Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Bursa Şubesi’nin 
yönetim kurulu üyesi oldu. Hâkimiyet ve Bursa 
Hâkimiyet gazeteleriyle Flash TV’de görev yap-
tı. 1987’de Olay gazetesinin ilk kuruluşunda 
görev aldı. Gazetenin haber müdürlüğü göre-
vine getirildi, bu görevini 2006 yılına kadar 
sürdürdü.2010 yılında Haber Gazetesi’nde 
Genel Yayın Müdürü oldu. Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 
Başkan vekilliği görevini üstlendi. 2015’te öldü.

Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk
Öğretim üyesi. 1941’de Hatay’ın Erzin ilçesinde 
doğdu. Düziçi Köy Enstitüsü, Ankara Yüksek 
Öğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesinden mezun oldu. İngiltere’deki 
Sussex Üniversitesinde doktor, Hacettepe 
Üniversitesi doçent, 1982’de profesör oldu. 
Bölüm Başkanlığı’ndan Üniversitelerarası ku-
rul üyeliği yaptı. Genetik, evrim ve yaşlanma 
biyolojisi alanlarındaki araştırmalarını Yurt 
içinde ve Hollanda, İngiltere ve ABD gibi çe-
şitli ülkelerde sürdürdü. Uluslararası kong-
relerde bildiriler sundu. Çeşitli bilimsel der-
gilerde yazıları yayınlandı. TÜBİTAK Temel 
Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komitesi 
Sekreterliği yaptı. Hacettepe Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Bilim- 
Teknik, Atatürkçü Düşünce, Bilim ve Ütopya, 
Bilim ve Gelecek gibi dergilerde ve Cumhuriyet 
gazetesinde yazıları yayınlandı. 2015’te öldü.

Prof. Dr. Refik Çapanoğlu
Öğretim üyesi 1927’de Karacabey’de doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. Bir süre ABD’de kaldı. Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı’nda 1970’te doçent, 1975’te 
profesör oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim 
Dalı Kliniği’nde kurucu öğretim üyesi ola-
rak görev aldı. 1999 yılına kadar bu fakültede 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 
Başkanlığı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı 
yaptı. Türkiye’deki ilk tüp bebek merkezini 
kurdu. 2015’te öldü.
Prof. Dr. Mustafa Aslier
Ressam. 1925’te Bulgaristan’da doğdu. Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 
ile Almanya’nın Münih Üniversitesi Grafik 
Sanatlar Akademisinde öğrenim gördü. Uzun 
yıllar İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar 

Akademi muhasebe kürsüsüne asistan olarak 
girdi. 1963’te Fransa’da bir yıl Paris Hukuk ve 
Ekonomi Bilimleri Fakültesi ile Paris Menkul 
Kıymetler Borsasında doktora çalışmaları 
yaptı. 1968’de ‘menkul kıymetler borsaların-
da borsa emirleri ve muhasebesi’ konulu tezi 
ile doktor 1970’te doçent oldu. 1978’de Bursa 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde profe-
sör oldu. Muhasebe eğitimi ile ilgili yurtiçi ve 
yurtdışı bilimsel toplantılara katıldı, eser ha-
zırladı. 2015’te öldü.

Erol Büyükburç 
Sanatçı. 1936’da Adana’da doğdu. Lise 
yıllarında grup kurarak müziğe başladı. 
İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na de-
vam etti. Ayrıca şan dersleri aldı. 1961’de 
Little Lucy adlı bestesini plak yaptı. Balkan 
Festivali’nde En İyi Şarkıcı ödülünü aldı. 
Uzun yıllar Efsaneler Orkestrası ile çalıştı. İlk 
albümü olan Sevgi Çiçekleri’ni 1975’te çıkardı. 
Vokal grubu ile sahne aldı. 30’a yakın filmde 
de rol aldı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Ahmet Aydın
Öğretim üyesi. 1953’te İstanbul’da doğ-
du. Samsun Anadolu Lisesi ve Ankara Fen 
Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakül-
tede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzma-
nı oldu. 1988’de doçent, 1994’te profesör 
oldu. Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 
Başkanlığı yaptı. Yerli ve yabancı 100’ün üze-
rinde makale yazdı. Eser hazırladı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Erol Mermer
Yapımcı, yönetmen. 1955’te Konya’nın 
Karabağ kasabasında doğdu. İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümünden 
mezun oldu. Para- Kredi Ekonomi dergisinde 
grafiker olarak mesleğe başladı. Tele- Ajans 
ve Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nda art di-
rektör, Türkiye gazetesinde Grafik Servis Şefi 
olarak çalıştı. Yönetmenlik, yapımcılık ve dra-
ma müdürlüğü yaptı. Vefa (1993), Kimsesizler 
(1994), Sevginin Bittiği Yer (1993) ve Annemi 
İstiyorum gibi film ve dizilerde yönetmen ve 
yapımcığını yaptı. 2015’te öldü.

Erdal Çolak 
Gazeteci. 1956’da Ankara’da doğdu. Mesleğe 
1974 yılında lise son sınıf öğrencisiyken Haber 
gazetesinde polis-adliye ve vilayet muhabirli-
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mesleği olan sahaflığı yaparken ebru sanatı ile 
tanıştı. Ebru hocası Mustafa Düzgünman’dan 
ders aldı. Ankara’da Ebru Kitabevi’ni işlet-
ti. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi açtı, 
seminer ve konferanslar verdi. Avrupa’dan 
Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya ve 
Avustralya’ya kadar farklı kıtalarda kültür ve 
sanatımızı tanıttı. Birleşmiş Milletler UNESCO 
tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras ola-
rak Ebru: TÜRK Kâğıt Süsleme Sanatı şeklinde 
Aralık 2014’te tescilinin alınmasında bizzat gö-
rev aldı. 2015’te Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Füsun Yarış
Öğretim üyesi. 1965’te Sinop Gerze’de doğdu. 
Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamla-
dı. Aile Hekimliği uzmanı oldu. 2005’de do-
çent, 2011’de profesör oldu. Samsun 9. Mayıs 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Başkanlığı yaptı. 2015’te öldü.

Mukim Öztekin
BDDK eski başkanı. 1965’te Erzurum Pasinler’de 
doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümünden mezun oldu. Garanti Bankası, 
Albaraka Türk, Asya Finans Kurumu’nda, mü-
fettiş yardımcısı, müfettiş, şube müdür yardım-
cısı, şube müdürü ve birim müdürü görevlerin-
de bulundu. Asya Finans Kurumu’nda genel 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Daha 
sonra Ziraat Finansal Kiralama Genel Müdürü 
oldu. BDDK üyeliği ve başkanlığı görevini 
yürüttü,2014’de sağlık sorunları dolayısıyla gö-
revinden ayrıldı. 2015’te öldü.

Fevzi Mısır
Din adamı, mevlithan. 1925’te Adapazarı’nda 
doğdu. Okuduğu Kur’an-ı Kerim, mevlit ve 
kasidelerle ün yaptı. Demokrat Parti iktida-
rı döneminde cuma günleri radyodan oku-
duğu Kur’an-ı Kerim’le tanındı. Türkiye’nin 
önde gelen hafızları arasında yer aldı. Hafız 
Kani Karaca, Yusuf Gebzeli, Halil İbrahim 
Çanakkaleli ve Aziz Bahriyeli ile birlikte al-
bümler çıkardı. Büyükada’da Beyazıt Soğanağa 
Camii’nde imamlık Hırka-i Şerif Camii’nde de 
baş imamlık yaptı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Ali Yüce
Şair. 1928’de Hatay Samandağ’da doğdu. 
Düziçi Köy Enstitüsü ile Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu. 
Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. Şiirleri, 

Yüksek Okulu’nda çalışmalarını sürdürdü. 
Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi ola-
rak görev yaptı. Cumhuriyet Sanat Ödülü ve 
Devlet Sanat Ödülü’nü kazandı. Yurtiçinde ve 
yurtdışında 51 kişisel sergi açtı. Tatbiki Güzel 
Sanatlar Okulunun kurulmasında öncülük 
yaptı. Uzun yıllar bu okulun öğretim üyeliğini 
ve yöneticiliğini yaptı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Kuramsal kimyacı. Babasının görevi nedeniy-
le 1934’te İtalya’da doğdu. Türkiye’de TED 
Kolejini bitirdi. Daha sonra ABD Kalifornia 
Üniversitesi Kimya Fakültesini birincilik-
le bitirdi. 1959’da Kaliforniya Üniversitesi 
Berkeley’de kuramsal kimya doktorasını ta-
mamladı. 1960-1961 yıllarında atom ve mole-
küllerin çok-elektronlu kuramı ile doçent oldu. 
1963’te 50 yıldır çözülemeyen bir matematik 
kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 
yaşında profesör unvanını aldı. 1962’de Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesinde hocalık yaptı. Çeşitli ödüller 
aldı. Türk diliyle ilgili çalışmaları ile tanındı. 
Eğitim dilinin resmî dil olması gerektiğini ve 
yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin 
gerektiğini savundu. Bu konuda çeşitli eser-
ler hazırladı. 2015’te öldü. Eserleri: 2050’ye 
5 Kala Dünyanın 105 Yıllık Tarihi, İlerisi İçin, 
Türkçe Giderse Türkiye Gider, Bir Nev-York 
Rüyası, Büyük Uyanış, Hedef Türkiye, Ne 
Yapmalı / Yeniden Diriliş ve Kurtuluş İçin, 
Yeni Bilim Ufukları, Yeni Bilim Ufukları, Elli 
Yıllık Biyolojinin Temellerini Sarsan Sorular, 
Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana 
Terimleri Sözlüğü.

Mehmet Serhan Tayşi
Kütüphaneci, yazar. 1942’de Adana’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümünden mezun oldu. Millet Yazma Eser 
Kütüphanesi’nde görev aldı. Kütüphaneye 
memur, bölüm şefi, uzman, başuzman, mü-
dür yardımcısı ve müdür olarak hizmet etti. 
Kütüphanecilik, kütüphaneler, kitaplar, kül-
tür ve tarih konuları üzerine makaleler yazdı. 
Çok sayıda klasik Osmanlı eserini bugünün 
Türkçesine kazandırdı. 2015’te İstanbul’da 
öldü. Eseri: Ali Emiri’nin İzinde.

Timuçin Tanarslan
Ebru sanatçısı 1943’te doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini Adana ve Mersin’de 
tamamladı.1970’te Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinden mezun oldu. Baba 
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darbe yaparak yönetimi el koydu. Anayasayı 
değiştirerek Cumhurbaşkanı oldu. 2014 yılında 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce müebbet 
hapis cezası ve rütbesinin sökülmesi kararı ve-
rildi. 2015’te Ankara’da öldü.

Bedri Koraman
Karikatürist. 1928’de Samsun Bafra’da doğdu. 
Gazetelerde ressam ve karikatürist olarak ça-
lışmaya başladı. 41 Buçuk, Tef, Taş, Karikatür 
gibi gülmece dergilerini yayımladı. 1951’de 
Deve adlı bir dergi çıkardı. Uzun yıllar Milliyet 
gazetesinde siyasal karikatürler çizdi. Yurtiçi 
ve dışında düzenlenen yarışmalarda çeşitli 
ödüller kazandı. Yurtiçi ve dışında ortak ser-
gilere ve albümlere katıldı. Karikatürcüler 
Derneği Başkanlığı da yaptı. 2015’te Muğla 
Bodrum’da öldü.

Sabri Tandoğan
Eski Danıştay üyesi, gönül insanı. 1934’te 
Ankara’da doğdu. Lise tahsilini Ankara’da 
yaptı. 1957’de Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Adalet 
Bakanlığında görev aldı. Çeşitli görevler yap-
tı. Danıştay üyesi seçildi. Kitaplara ilgisi ve 
sohbetleri ile tanındı. TRT-1, TRT-2, GAP, 
TRT-INT, Mesaj TV, Meltem TV; Kanal-B’de 
Gönül Sohbetleri başlığı altında konuşmalar 
yaptı. 2015’te Ankara’da öldü. Eserleri: Gönül 
Sohbetleri 14 cilt, Günlüğümden, Bekleyiş, 
Objektif ve Subjektif Tasarruflarda Yokluk.
Behiye Aksoy
Türk müziği sanatçısı. 1933’te İstanbul’da 
doğdu. Ortaokuldan mezun oldu. Müzik konu-
sunda annesi ve halasından etkilendi. Ankara 
Radyosu’nun açmış olduğu imtihanı kazanarak 
mesleğe başladı. Repertuar muavinliğine kadar 
yükseldi. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Besim Üstünel
Eski Maliye Bakanı. 1927’de Gaziantep’te doğ-
du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
mezun oldu. Aynı Fakültede Doktorasını ta-
mamladı. Ayrıca Londra Üniversitesi İktisat 
Fakültesini de bitirdi. Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi 
oldu. Profesörlüğe yükseldi. Devlet Planlama 
Teşkilatında İktisadi Planlama Dairesi 
Başkan ı olarak çalıştı. Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi oldu. Maliye Bakanlığı yaptı. 
2015’te İstanbul’da öldü. Eseri: Kalkınmanın 
Neresindeyiz.

Yücel, Yeditepe, Türk Dili, Soyut, Sanat 
Rehberi dergilerinde yayınlandı. Çocuk şi-
irleri yazdı. Toplumcu şiirleri ile tanındı. 
Çeşitli ödüller aldı. 2015’te öldü. Eserleri: 
Boyundan Utan Darağacı (1976), Halk Çağı 
(1981), Ortadoğu Şiirleri (1983), Şiir Sıcağı 
(1984), Anamı Arıyorum (1985), Antakya 
Çarşıları (1986), Şiir Tufanı (1989), Asılacak 
Kitap (1991), İnsan Tomurcukları (1991), 
Yunuslama (1991), Havalı Meryem (1994), 
Sevgim Servetimdir (1997), Süt Pınarı.

Prof. Dr. Uğur Dilmen
Öğretim üyesi, yönetici. 1955’te Nevşehir’de 
doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Yenidoğan 
uzmanı oldu. Aynı yıl Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde Profesör oldu. 1996’da Fatih 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı 
ve Rektör Yardımcısı oldu. 2003’de Sağlık 
Bakanlığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yenidoğan 
Kliniği Şefliğine atandı. Sağlık Bakanlığında 
Yenidoğan Hizmetleri Koordinatörü oldu. 
2012’de Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü 
olarak görev yaptı. 2015’te Ankara’da öldü.

Zeki Alasya
Sinema ve dizi sanatçısı. 1943’te İstanbul’da 
doğdu. Robert Koleji’nden mezun oldu. Sanat 
hayatına 1959’da MTTB Tiyatrosu’nda başla-
dı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında 
çalıştı. Haldun Taner, Metin Akpınar ile bir-
likte Devekuşu Kabare Tiyatrosunun kurucu-
ları arasında yer aldı. Komedyen olarak üne 
kavuştu. Çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. 
2015’te öldü.

Kenan Evren
Eski cumhurbaşkanı. 1917’de Manisa 
Alaşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Alaşehir, Manisa, Balıkesir, İstanbul’da sür-
dürdü. Maltepe Askerî Lisesinden mezun 
oldu. Daha sonra Kara Harp Okulu ve Harp 
Akademisini bitirdi. Topçu subayı ve kurmay 
subay olarak silahlı kuvvetlerin çeşitli kademe-
lerinde görev yaptı. 9. Kore Türk Tugayı’nda 
önce Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 
sonra Kurmay Başkanlığı görevlerinde bu-
lundu. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan sonra 1978’de Genelkurmay 
Başkanlığı’na atandı. 12 Eylül 1980’de askerî 
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Haluk Oğuzbeyoğlu
Gazeteci. 1921’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Mesleğe 1947’de Yeni Sabah gazetesinde 
başladı. Doğru Söz gazetesini yayımladı. Zafer, 
Ufuk Her Gün gazetelerinde yazdı. İstanbul 
Ekspres gazetesinde çalıştı. Zıt Kardeşler adlı 
oyunu yazdı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Erol Simavi
İşadamı, gazeteci. Sedat Simavi’nin oğlu. 
1930’da İstanbul’da doğdu. Işık Lisesinden 
mezun oldu. Babasının ölümünden sonra ağa-
beyi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet ga-
zetesini yönetti. Ayrıca Kelebek, Hafta Sonu, 
TV’de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ya-
yınlar çıkardı. 1994’te hisselerini satarak yayın 
dünyasında çekildi. 2015’te İstanbul’da öldü.

Adnan Varınca
Ressam. 1918’de İstanbul’da doğdu. Saint-
Josephe Fransız Erkek Lisesi ile Güzel Sanatlar 
Akademisinden mezun oldu. Bir süre resim 
öğretmenliği yaptı. 1957-1973 yılları arasında 
Paris’te çalıştı. Yurda döndükten sonra kişi-
sel sergiler açtı. 1980’de Sedat Simavi Vakfı 
Görsel Sanatlar Ödülü’nü Turan Erol’la paylaş-
tı. 2015’te öldü.

Muzaffer Özpınar
Bestekâr, tambur sanatçısı. 1928’de doğ-
du. Birçok sanatçının sahne ve plak orkestra 
şefliğini yaptı. Dost Bildiklerim, Neye Yarar 
Gelişin?, Tanrım Beni Baştan Yarat şarkıları ile 
tanındı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Hasan Çanakçıoğlu
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi eski 
dekanı. 1925’te Trabzon’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini burada tamamladı. Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinden me-
zun oldu. 1947-1954 yılları arasında Orman 
Genel Müdürlüğünde çalıştı. Orman Fakültesi 
Orman Entomolojisi ve Koruma Enstitüsünde 
doktorasını verdi. 1965’te doçent, 1972’de pro-
fesör oldu. 1988-1992 yılları arasında Orman 
Fakültesi dekanlığı görevini üslendi. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Haluk Oğuzbeyoğlu
Gazeteci. 1921’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Mesleğe 1947’de Yeni Sabah Gazetesi’nde baş-

Prof. Dr. Atilla Çetin 
Devlet Arşivleri eski genel müdürü. 1942’de 
İstanbul’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi ile 
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa 
Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi Bir süre 
Kars Alparslan Lisesinde tarih öğretmenliği 
yaptı. Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde 
şef, uzman, şube müdürlüğü, genel müdür 
yardımcılığı görevlerinde bulundu. Fransa’da 
arşivcilik ihtisası yaptı. Dünya ve Tercüman 
gazetelerinde çalıştı. 1987’de İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dokto-
rasını tamamladı. 1988’de doçent, 1996’da 
profesör oldu. Eserleri: Arşiv Notları(1976), 
Sultan II. Abdülhamid’in Devlet ve Memleket 
Görüşlerim (1976), Başbakanlık Arşiv Kılavuzu 
(1979), II. Meşrutiyet Dönemi Arşivlerimize 
Ait belgeler (1985), Tunuslu Hayreddin Paşa 
(1980), Kavalalalı Mehmet Ali Paşa (1988).

Osman Şengezer
Dekor ve kostüm tasarımcısı. 1941’de İstanbul’da 
doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 
Ankara Üniversitesinde eğitim gördü. 1960’ta 
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda dekor ve kostüm 
tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. Ankara 
Devlet Opera ve Balesi’nde dekor ve kostüm 
sorumlusu oldu. 1974’ten sonra İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nde dekor ve kostüm tasarımcısı 
olarak çalıştı. İngiltere ve ABD’de incelemelerde 
bulundu. İstanbul ve Ankara’da birçok özel ti-
yatronun dekor ve kostüm tasarımcılığını üst-
lendi. 1979’da sergi açtı; bu Tiyatro çalışmaları 
arasında da Ben Anadolu, 72. Koğuş, Nalınlar, 
Töre, Geceye Selam, Savunma, Arzu Tramvayı 
sayılabilir. Şengezer, dekor ve kostüm tasa-
rımlarıyla Avni Dilligil, Ankara Sanatsevenler 
Derneği ve Ankara Sanat Kurumu ödüllerini 
aldı. 2015’te öldü.

Sadun Boro
Denizci. 1928’de İstanbul’da doğdu. 
Galatasaray lise ile İngiltere’de Manchester 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yılları 
denizde geçti. 1952’de 11 metrelik bir yelken-
liyle İngiltere’den Karayip Adaları’na kadar 
uzanan ilk açık deniz seyahatini başardı. Daha 
sonra 1965’te Alman asıllı eşi Oda Boro ile 
birlikte dünya seyahatine çıktı. Böylece tekne-
siyle dünya turuna çıkan ilk Türk olarak ün-
lendi. 2015’te Marmaris’te öldü. Eserleri: Bir 
Hayalin Peşinde, Pupa Yelken.
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ders verdi. 1964’te Adalet Partisi genel baş-
kanı seçildi. İnönü Koalisyon Hükümeti’nde 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak 
görev aldı. Isparta milletvekili olarak mecli-
se girdi. T.C. 12. başbakanı oldu. 1969, 1970, 
1975, 1977 ve 1979 yıllarında beş kez daha hü-
kümet kurdu. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra 
görevinden ayrıldı. 1973 seçimlerinden ikinci 
parti olarak çıkınca ana muhalefet lideri ola-
rak siyasi hayatına devam etti. Millî Selamet 
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon 
hükümetini kurdu. 12 Eylül 1980 darbesiyle 
siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. 
Siyaset yasağı kaldırıldıktan sonra Doğru Yol 
Partisi’nin genel başkanlığını yaptı. DYP-SHP 
koalisyonu kuruldu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü üzerine 1993’te Türkiye’nin 
9. cumhurbaşkanı seçildi. 2015’te Ankara’da 
öldü. Isparta’da Anıt Mezar’da toprağa verildi.

Başar Sabuncu
Yönetmen. 1943’te İstanbul’da doğdu. 
Saint Joseph Lise ile Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde okudu. Özel tiyatrolarda oyuncu-
luk yaptı. Ardından çalışmalarına yazarlık ve 
yönetmenlik alanlarında devam etti. 1964-1969 
yılları arasında TRT Ankara Radyosu tiyatro 
bölümünde görev aldı. Fransa ve Almanya’da 
kaldı mesleğini burada sürdürdü. Daha sonra 
Türkiye’de sinema çalışmalarına ağırlık verdi. 
2015’te öldü.

Cüneyt Arcayürek
Gazeteci. 1928’de Ankara’da doğdu. Mesleğe 
Ulus gazetesinde başladı. Ankara Akşam ha-
berleri, Kudret, Vatan, tekrar Ulus, Ankara 
Haber, Aksi, Hürriyet, Tercüman, Milliyet 
Güneş, Bugün ve Cumhuriyet gazetelerinde yaz-
dı. Akis dergisinde hem yazarlık hem de genel 
yayın müdürlüğü yaptı. Eski Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in danışmanlığını üstlendi. 
2015’te Ankara’da tedavi gördüğü hastane-
de hayatını kaybetti. Eserleri: Demokrasinin 
İlk Yılları: 1947-1951, Yeni İktidar Yeni 
Dönem: 1951-1954 (1985), Bir İktidar Bir 
İhtilal: 1955-1960 (1985), Yeni Demokrasi 
Yeni Arayışlar: 1960-1965 (1985), Çankaya’ya 
Giden Yol: 1971-1973 (1985), Hapishanedeki 
Ecevit (1986), Müdahalenin Ayak Sesleri: 
1978-1979 (1986), Ku-De-Ta (1987), Şeytan 
Üçgeninde Türkiye (1987), Demokrasinin 
Sonbaharı: 1977-1978 (1987), Ku-De-Ta 
2 (1988),12 Eylül’e Doğru Koşar Adım (1988), 

ladı. Doğru Söz Gazetesi’ni yayımladı. Zafer, 
Ufuk Her Gün gazetelerinde yazdı. İstanbul 
Ekspres Gazetesi’nde çalıştı. Zıt Kardeşler adlı 
oyunu yazdı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Nihat Yüzügüllü
Öğretim Üyesi. 1949’da Sivrihisar’da doğ-
du. Eskişehir Lisesi ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinde doktora eğitimi yaptı. 
Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümüne öğretim görevlisi olarak atan-
dı. 1991’de doçent, 1997’de profesör oldu. 
Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve 
Üniversite Senatosu üyeliklerinde bulundu. 
2015’te öldü.
Bedii Faik Akın
Gazeteci. 1921’de Bandırma’da doğdu. İlk ve 
ortaokulu İzmir’de, liseyi ise İstanbul’da oku-
du. Ticaretle uğraştı. 1945’te Tasvir gazetesin-
de fıkra yazarlığına başladı. Tan, Milliyet, Yeni 
İstanbul, Ulus, Dünya, Son Havadis, Hürriyet 
gazetelerinde yazdı. Fıkra ve sohbet türün-
deki yazıları ile tanındı. 2015’te İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Efendime Söyleyeyim, Rüzgâr 
Eken, Sam Amcanın Evinde, Bir Garip Ada, 
Hapishane Anıları, İhtilalciler Arasında Bir 
Gazeteci, Yabancı, Pablo’nun Gülüşü.

Sümer Tilmaç
Sinema sanatçısı. 1948’de Malatya’da doğ-
du. 1964’te Arena Tiyatrosu’nda oyuncu-
luğa başladı. 1968’de İstanbul Belediye 
Konservatuarı’ndan mezun oldu. 210’dan faz-
la filmde rol aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda 
oynadı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Süleyman Demirel
9. cumhurbaşkanı. 1924’te Isparta’nın 
Atabey ilçesine bağlı İslâmköy’de doğdu. 
İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul 
ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. Daha 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesinden 1949’da mezun oldu. Elektrik 
İşleri Etüd İdaresinde göreve başladı. Sulama 
ve elektrik konularında araştırma yapmak 
üzere ABD‘ye gitti. Türkiye’ye döndükten son-
ra Devlet Su İşleri’ne atandı. Barajlar Dairesi 
başkanlığından sonra 1955’te Devlet Su İşleri 
Genel Müdürü oldu. Çok sayıda baraj ve su-
lama projesini hayata geçirdi Bir süre serbest 
mühendislik ve müteahhitlik yaptı. ODTÜ‘de 
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Yolu (1974), Yasaklı, Kuşatılmış Yaşam, Masal: 
Bayırlı Irmak (1979), Söğütler Ses Verince 
(1981), Çiçeklerin Dili (1992), Notlar: Çarığımı 
Yitirdim (1955). İnceleme: Özgürleşme 
Eğilimleri ve Köy Enstitüleri (1990), Tonguç 
Yolu (1994), Trakya Rüzgârı (2007), Dil: Dilim 
Dilim Ana Dilim (2001).

İbrahim Koçaşlı
Din adamı. 1935’te Konya’nın Ermenek İlçesi 
Tepebaşı nahiyesinde doğdu. İlk öğrenimden 
sonra 1953’te hafızlığını tamamladı. Diyanet 
İşleri Başkanlığının açmış olduğu Müftülük - 
Vaizlik ve Feraiz imtihanlarını kazandı. Almış 
olduğu vaizlik vesikası ile 2 yıl İstanbul’da 
Fatih, Yeni Cami, Sultan Ahmet vb. camiler-
de vaizlik yaptı. 1959’da Balıkesir vaizliği-
ne tayin edildi. 1972’de Ankara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. Edirne 
ve Erzurum il müftülüğü, Başkanlık vaizli-
ği yaptı. Tacikistan Büyükelçiliği Din Ataşesi 
oldu. 2015’te Edirne’de öldü. Eserleri: Sünen-i 
Ebu Davud, Hac Rehberi, Sevadd’ü-l Azam 
- Manzum İslâm İlmihali, Darim-i Kaside-i 
Nuriye tercüme ve şerhi, el İtkan fi Ulumu’l-
Kur’an Tercümesi.

Devrim Sağıroğlu
Gazeteci, yazar. 1947’de doğdu. 1970’te gazete-
ciliğe başladı. 18 yıl Milliyet’te, 1 yıl Fotospor’da 
çalıştı. Daha sonra Hürriyet’te yazdı. 8 yıl 
TSYD yöneticiliği yaptı. Bu dönemde ilk kez 
spor yazarları arasında eğitim seminerlerini 
başlattı. 2015’te Ankara’da öldü.

Tahsin Şahinkaya
Emekli Orgeneral. 1925’te Merzifon’da doğdu. 
Harp Okulu ile Harp Akademisinden mezun 
oldu. Çeşitli askerî görevlerde bulundu. 1965-
1969 yılları arasında tuğgeneral, 1969-1973 
yılları arasında tümgeneral, 1973-1977 yılları 
arasında korgeneral, 1977-1983 yılları arasında 
orgeneral oldu. 12 Eylül 1980 Darbesi’nde yer 
aldı. Millî Güvenlik Konseyi Üyesi oldu. 2015’te 
öldü.

Sami Hayrullah
Mimar. 1946’da İskeçe’nin Şahin köyünde doğ-
du. Gümülcine’de Celal Bayar Azınlık Ortaokul 
Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesinden mezun oldu. Mimar olarak ça-
lıştı. Uzun yıllar İstanbul’daki Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu 

Demokrasi Dur: 12 Eylül 1980 (1990), Çankaya 
Hesaplaşması (1990), Demirel Dönemi 12 
Mart Darbesi: 1965-1971 (1992), Demokrasi 
Dönemecinde Üç Adam (1999), Bekleyen 
Adamın Gerçekleşen Düşü (2000), Bir Giden 
Bir Gelen Bir Bekleyen (2000), Kriz Doğuran 
Savaş (2000), Sessiz Darbe (2001), Etekli 
Demokrasi (2001), Baba’sının Kızı (2001), 
Çankaya Muhalefeti (2002), 28 Şubat’a İlk 
Adım (2003), Geri Gidişe İzin Yok (2003), 
Uzakta Kalan Tarih (2003), Darbeler ve 
Gizli Servisler: 1950-2002 (2003), Bir 
Zamanlar Ankara (2005), Bir Özgürlük 
Tutkunu Bülent Ecevit (2006), Derin Devlet: 
1950-2007 (2007), Çankaya: Gelenler 
Gidenler (2007), Atatürk’ten Sonra Bugünlere 
Nasıl Geldik? (2008).

Osman Nemci Gürman
Yazar. 1927’de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 
doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun 
oldu. Yüksek okulu Fransa’da okudu. Türkiye’ye 
döndükten sonra bir süre siyaset ile ilgilendi. 
Hürriyet gazetesinin Paris muhabirliğini yü-
rüttü. Bodrum’da otel işletmeciliği yaptı. Daha 
sonra Fransa’ya yerleşti. Türkçe ve Fransızca 
eserler yazdı. 2015’te Paris’te öldü. Eserleri: 
Ebem Kuşağı (Delibozuklar Çiftliği) (1977), 
Kılıç, Uykuda Vurulur (1978), Delibozuklar 
Çiftliği (1981), Rana (2006), Mühtedi (2007), 
Ah Vre Sevda (2008), Saint Michel’in Develeri 
(2009), Neydi Suçun Zeliha (2010).

Mehmet Başaran
Şair, yazar. 1926’da Kırklareli’nin Lüleburgaz 
ilçesinde doğdu. Hasanoğlan Köy Enstitüsünü 
bitirdi. İlk ve ortaokul öğretmenliği yaptı. 
Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)’ün ku-
rucuları arasında yer aldı. Varlık, Yücel, Yeni 
Ufuklar, Milliyet Sanat, Yelken, Adam Sanat, 
Yeditepe, Yansıma, Gösteri, Yazko- Edebiyat 
ve Köy Enstitüleri dergilerinde yazılar yazdı. 
Köy Edebiyatının temsilcileri arasında sayıldı. 
Mehmetçik Mehmet romanı ile 1979’da Orhan 
Kemal Roman ödülü kazandı. 2015’te öldü. 
Eserleri: Roman: Elif Diye Bir Türkü (1976), 
Mehmetçik Mehmet (1979), Eylül’ün Kızgın 
Soluğu (2007), Şiir: Ahlat Ağacı (1953), Nisan 
Haritası (1960), Günler Tuz Rengi (1986), Sis 
Dağının Başında Borana Bak Borana (1990), 
Pir Sultan Ölür Ölür Dirilir (2002), Hikâye: Aç 
Harmanı (1962), Elif Diye Bir Türkü (1976), 
Hoşça Kal Dünya (1990), Deneme: Tonguç 
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Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tercüman, 
Ortadoğu, Ayyıldız gazetelerinde köşe yazıları 
yazdı. 2015’te Ankara’da öldü. Eserleri: Nereye 
Bu Gidiş? (Şiir-1963), Bizi Yaşatanlar (Roman 
1974), İslâmiyet’te Ağaç ve Orman (1981), 
İslâm’ın Barış Çağrısı (1983), Ansiklopedik 
İslâm İlmihali (1986), Yolumuzu Aydınlatanlar 
(1989), Bilimi Öne Alan Din Anlayışının 
Temsilcisi: Ahmet Yesevi (1998), İslâm’da 
Hoşgörünün Simgesi: Hacı Bektaş Veli (2000), 
Farabi (2001).

Oktay Akbal
Gazeteci, yazar. 1923’te İstanbul’da doğdu. 
İstiklâl Lisesinden mezun oldu. Millî Eğitim 
Bakanlığı; Tercüme Bürosu’nda, çalışmıştı. 
Daha sonra gazeteciliğe başladı. Yeni Sabah, 
İkdam, Vakit, Vatan ve Cumhuriyet gazete-
lerinde görev yaptı. Büyük Doğu dergisinde 
Dünya Fikir Sanat Hareketleri sütununu yaz-
dı. Hatıra, deneme, roman ve gezi dallarında 
eser yazdı. Çeşitli ödüller aldı. 2015’te öldü. 
Eserleri: Anı Değil Yaşam, Anılarda Görmek, 
Cüce Çeşme Sokağı Nerde?, Kırmızı Tenteli 
Tramvay Babıali’de 50 Yıl, Şair Dostlarım, 
Hiroşimalar Olmasın, Geçmişin İçinden, 
Kanatlı Sözler Uçar mı?, Konumuz Edebiyat, 
Odamda Bir Güvercin, Önce Şiir Vardı, Senin 
Adın Aşk, Sözcüklerle Yolculuk, Temmuz 
Serçesi, Yüzyıldır Umutsuzluk, Zaman Sensin, 
Akşam Kuşları: Bütün Öyküleri 2, Aşksız 
İnsanlar, Batık Bir Gemi, Bayraklı Kapı: Bütün 
Öyküleri 1, Berber Aynası, Bizans Definesi, 
Düş Ekmeği, Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, 
Garipler Sokağı, Güzel Düşlerin Sonu, İstinye 
Suları, Karşı Kıyılar, Lunapark, Ölümsüz Oyun, 
Önce Ekmekler Bozuldu, Suçumuz İnsan 
Olmak, Yalnızlık Bana Yasak, Çağdaş Dünya 
Edebiyatçıları Sözlüğü, Yazmak Yaşamak.

Servet Kabaklı
Gazeteci. 1956’da Elazığ’da doğdu. Elazığ Lisesi 
ile Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Mesleğine i Elazığ’da yayınlanan mahalli ga-
zetelerde başladı. Tercüman gazetesinin Elazığ 
muhabirliğini yaptı. Yeni Harput gazetelerinde 
makaleler yazdı. Daha sonra Tercüman gazete-
si Erzurum bürosunda muhabir olarak çalıştı. 
Anadolu Ajansı Erzurum muhabiri oldu. Daha 
sonra Tercüman, Yeni Haber ve Türkiye ga-
zetesine görev yaptı. Türk Edebiyatı Vakfı’nın 
vakıf müdürlüğü ve Türk Edebiyatı dergisinin 

Şubesi’nde yöneticilik yaptı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Ali Nar
Yazar, şair. 1938’de Erzurum Hasankale’de 
doğdu. Erzurum İmam Hatip Lisesi ile 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden me-
zun oldu. Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve 
İstanbul’daki İmam hatip liselerinde öğ-
retmenlik yaptı. Dünya İslâmi Edebiyat 
Birliği’nin Türkiye temsilciliğini yaptı. Millî 
Gazete, Yeni Devir, Vahdet Dergisi gibi süre-
li yayınlarda makaleleri neşredildi. Klâsik ve 
Modern Arapçadan çevirileri yaptı. 2015’te 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Fetih, Koro, 
Muhtar Kafası, Porselen Dişli Demokrat, 
Ezan Donanması, İki Sonsuzda Gerilim, Kan 
Deniz, Ortadoğu Günlüğü, Anadolu Günlüğü, 
Kırk Hadisle Müslüman Kimliği, Hicret, İlm-i 
Kelam Dersleri, Cep İlmihali. Arapçadan ter-
cüme: Necib el Kiylani’den Cakartalı Kız, 
Kuzey Kahramanları, Kara Gölge ve İlâhi 
Nur’u, A. Ahmed Bâkesir’den Cihada Çağrı, 
Said Ramazan el Bultî’den Fıkhu’s-Siyre, 
Akaid Risaleleri, Abdülmecid Zindanî’den 
İman Yolu.

Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu
Öğretim üyesi. 1930’da Muğla’da doğdu. İzmir 
Atatürk Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 
KBB İhtisasını tamamladı. 1967’de doçent, 
1974’te profesör unvanını aldı. 1985-1987 yıl-
ları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 
yaptı. Türkiye’de kadavradan canlıya ku-
lak nakli yapan ilk hekim unvanını kazandı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Hamdi Mert
Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. 1942’de 
Mersin’in Anamur ilçesinde doğdu. Adana 
İmam Hatip Lisesi ve Nazilli Lisesinden me-
zun oldu. Daha sonra İstanbul Yüksek İslâm 
Enstitüsünü ve A.Ü. Hukuk Fakültesini bi-
tirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Denizli, İmam 
Hatip Lisesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Ortaokulu’nda Din Bilgisi Dersleri öğretmen-
liği yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev 
aldı. Hukuk Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcılığı, T.C. Lahey Büyükelçiliği’nde 
Sosyal Hizmetler (Din Hizmetleri) 
Müşavirliği, Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesinde Yayınlar Genel 
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Ha Bu Diyar, Kayıp Yüzler, Bu Taraf Anadolu, 
Kanatsız Kuşlar Şehri ve Hoşçakal Şehir.

Tarık Dursun Kakınç
Yazar, yayınevi yöneticisi. 1931’de İzmir’de 
doğdu. 1950’de ortaokulu bitirdi. Çeşitli gaze-
telerde çalıştı. Senaryo yazdı ve rejisörlük yaptı. 
Kurul Kitapevi’ni açtı. Milliyet gazetesinde ki-
tap tanıtma yazıları yazdı. Milliyet Yayınları’nı 
yönetti. Koza Yayınları’nın kurucuları arasın-
da yer aldı. Hikâye, roman ve deneme yazdı. 
Çeşitli ödüller aldı. 2015’te öldü. Eserleri: 
Hikâye: Hasangiller (1955), Vezir Düşü 
(1957), Sevmek Diye Bir Şey (1965), Yabanın 
Adamları (1966), Bahriyeli Çocuk (1976), 
Ona Sevdiğimi Söyle (1984), Ömrüm Ömrüm 
(1987), Öyküler (1992), Aşk Allahaısmarladık 
(1993), Gönderdiğin Mektubu Aldım (1999), 
Hepsi Hikâye (2006). Roman: Rıza Bey Aile-
Evi (1957), İnsan Kurdu (1959), Sabah Olmasın 
(1967), Denizin Kanı (1968; televizyona uyar-
lanıp dizi olarak yayınlandı, 1980), Kopuk 
Takımı (1969), Gün Döndü (1974), Alçaktan 
Uçan Güvercin (1980, Kurşun Ata Ata Biter 
(1983), İyi Geceler Dünya (1986), Bağışla 
Onları (1989), Bizimkisi Zor Zanaat (1990).

Galip Demirel
İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı. 1931’de 
Malatya’da doğdu. Lise öğrenimini Malatya’da 
tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 
İçişleri Bakanlığında Maiyet Memuru 
olarak görev aldı. Doğanşehir, Pütürge, 
Akdağmadeni, Arsin, Gürün, Tuzluca, Hozat 
ve Balya’da Kaymakamlık yaptı. Ardından 
Mülkiye Müfettişlik Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Zonguldak, Valiliği ve İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Malatya 
Milletvekili olarak meclise girdi. TBMM 
İçişleri Komisyon Başkanlığı, Anavatan Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı oldu. Turgut Özal 
Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği yaptı. 
2015’te Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Alaaddin Asna
Gazeteci, öğretim üyesi. 1940’da İstanbul’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. ABD’deki 
Michigan Devlet Üniversitesinin İletişim 
Sanatları Bölümünde yüksek lisans eğitimi-
ni tamamladı. TRT ile Yeni İstanbul ve Vatan 
gazetelerinde çalıştı. Devlet Planlama Teşkilatı 

yayın yönetmenliği görevlerini de üstlendi. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Ahmet Hatiboğlu
Türk tasavvuf musikisi sanatçısı. 1933’te 
Burdur’da doğdu. Ankara Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. 1955’te ses sanat-
çılığı sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda 
görev aldı. Tambur, ses yönetmeni (tonmays-
ter) ve kudüm sanatçısı oldu. Türk Musikisi 
Müdürlüğü yaptı. Hocalık, denetleme, araştır-
ma ve inceleme, repertuar gibi muhtelif sanat 
kurulu uzman üyeliklerinde bulundu. Selçuk 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ders 
verdi. Sanat hayatında sayısız Türk Musikisi 
eserine icra vasfı kazandırarak repertuara kat-
tı. 2015’te Ankara’da öldü.
 
Fikret Otyam
Ressam, gazeteci. 1926’da Aksaray’da doğdu. 
Lise öğrenimini Ankara ve Kayseri’de tamam-
ladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek Orta Resim Bölümünde öğrenim gör-
dü. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 
Son Saat, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerin-
de çalıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerini gezerek 
röportajlar yaptı.2015’te Antalya Gazipaşa’da 
öldü. Eserleri: Gide Gide 1 - 2 - 3,Uy Babo 
(1962), Topraksızlar (1963), Hu Dost (1964), 
Bir Karış Toprak İçin (1965), Oy Fırat Asi 
Fırat (1966), Korku ve Kaymakam Babo 
(1968), Can Pazarı Vay Kurban, Hayvanlar ve 
İnsanlar (1969), Ne Biçim Amerika, Ne Biçim 
Rusya (1970), Karasevdam Anadolum (1976), 
Mayınlı Topraklar Üzerinde (1977), Adı 
Yemendir (1981), Şu Bizim Gazipaşa ve İsmet 
Paşalı Yıllar (1984), Harran Koçaklaması 
(1987), Samandağ Samandağ (1991), Kırk Yıl 
Önce, Kırk Yıl Sonra (1994), Arkadaşım Orhan 
Kemal ve Mektupları (1975).

Emir Kalkan
Yazar, araştırmacı. 1948’de Kayseri’de doğ-
du. Kayseri Lisesinden mezun oldu. Bir dev-
let kuruluşunda görev yaptı. Türk Folklor 
Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, 
Türk Edebiyatı ve Erciyes dergilerinde ya-
zılar yazdı. 2002’de Kanatsız Kuşlar Şehri 
eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin ödülü-
nü kazandı.2015’te Kayseri’de öldü. Eserleri: 
20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri, Yurttaş Sokak, 
Afşar Ağıtları, Gül Ayinleri, Türk Düğünü, 
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oldu.1959’da Ankara’da inşaat taşeronluğu 
yaptı. Libya’da iş tamamlayan ilk Türk mü-
teahhit oldu. Daha sonra kardeşleri Mehmet 
(1933-Çaykara) ve Reşad (1949-Çaykara) 
beylerle birlikte İstanbul’da Cevahir Şirketler 
Grubu’nu kurdu. Türkiye’de turizme de el attı. 
Oteller, kongre salonları yaptı. İstanbul Şişli’de 
Cevahir İş Merkezini tamamladı. Ticari faa-
liyetler yanında, siyasi faaliyetlere de katıldı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Ayten Baykal
Söz yazarı. İstanbul’da doğdu. İstanbul Eğitim 
Enstitüsünden mezun oldu. Alucra, Bolvadin, 
Kayseri ve Ankara’da edebiyat öğretmenliği 
yaptı. Şiir yazdı. Şiirleri Erdoğan Berker, Bilge 
Özgen tarafından bestelendi. Şarkıları ise Zeki 
Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ve Emel 
Sayın gibi çok sayıda ünlü sanatçı tarafından 
yorumlandı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Çetin Altan
Gazeteci, yazar. 1927’de İstanbul’da doğdu. 
Galatasaray Lisesini, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çınaraltı, 
Varlık, İstanbul ve Kaynak’da şiirleri ve düz 
yazıları yayınlandı. Ulus gazetesinde muha-
bir olarak başladığı gazeteciliğe Hür Ses’de 
fıkra yazarlığı ile devam etti. Halkçı, Tan, 
Akşam, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güneş 
gazetelerinde ve Çarşaf dergisinde köşe ya-
zıları yazdı. Daha sonra Milliyet gazetesinde 
yazmaya başladı. Devrim, Akşam, Hürriyet, 
Güneş, Sabah, Milliyet gazetelerinde köşe 
yazıları yazdı. Dünyanın en çok köşe yazı-
sı yazmış yazarlarından birisi oldu. İstanbul 
milletvekili olarak meclise girdi,2015’te 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Roman: Büyük 
Gözaltı (1972) BirAvuç Gökyüzü, Viski (1975), 
Küçük Bahçe (1978), Rıza Bey’in Polisiye 
Öyküleri (1985), Aşk, Sanat ve Servet (1998). 
Öykü: Dünyada Bırakılmış Mektuplar (1997).
Kalem Bahçelerinde Yedi Hayat (2009).Oyun: 
Beybaba (1960- 61), Yedinci Köpek (1964), 
Çemberler (1964), Mor Defter (1965), 
Suçlular (1965), Dilekçe ve Tahtırevalli (19
66),Komisyon (1969), Islıkçı (1977), Bütün 
Tiyatro Eserleri (2001). Anı: Ben Milletvekili 
İken (1971), Bir Yumak İnsan (1977), Kavak 
Yelleri ve Kasırgalar (1999), İyi ki Şu Köyceğiz 
Var (2001), Enseyi Karartmayın (2015). 
Gezi: Bir Uçtan Bir Uca (1965), Al İşte 
İstanbul (1981). Deneme: Atatürk’ün Sosyal 

ile Sağılık Bakanlığı Nüfus Planlaması Genel 
Müdürlüğünde de görev aldı. Koç Holding’de 
Halkla İlişkiler Müdürü olarak da çalıştı. 
Halkla İlişkiler Derneği’nin kurulmasına ön-
cülük etti. Ankara, İstanbul, Anadolu, Mimar 
Sinan, Ege ve Marmara üniversitelerinin 
Gazetecilik - Basın Yayın Yüksek Okulları ile 
Ankara Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret 
Hukuku Enstitüsünde halkla ilişkiler, reklam-
cılık, kişisel ilişkiler ve gazetecilik dersleri ver-
di 1994’te doçent, 1999’da ise profesör oldu. 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
bir dönem dekanlık yaptı. 2015’te öldü. 
Eserleri: Halkla İlişkiler (1969),Bankacılar 
İçin Beşeri İlişkiler (1974),Bankacılar İçin 
Halkla İlişkiler (1980), Önce İletişim Vardı 
(2003), Bir PR’cının Meslek Anıları (2004), 
Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler 
(2006), İletişim Hayattır Alâeddin Asna 
Kitabı (Söyleşi: Deniz Gökçe İnceoğlu-2009).

Nüvit Yetkin
Devlet eski Bakanı 1916’da Malatya’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden me-
zun oldu. Malatya Hazine Avukatlığı, Malatya 
Belediye Başkanlığı yaptı. Malatya Milletvekili 
olarak meclise girdi. Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi seçildi. Devlet Bakanlığı yaptı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Tulu Gümüştekin
Gazeteci. 1968’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Brüksel’de 
Avrupa Birliği müktesebatı konusunda Avrupa 
Komisyonu’nda staj yaptı. Şirket birleşmeleri 
ve gümrük ve rekabet konularında çeşitli ulus-
lararası firmalarda görev aldı.1999’de ken-
di şirketini kurdu. Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği (YASED) bünyesinde AB Çalışma 
Grubu Başkanlığını yaptı. 2001’de yılın en ba-
şarılı iş kadını seçildi. Sabah gazetesinde köşe 
yazıları yazdı. 2015’te tatil için gittiği İtalya’nın 
Sardunya Adası’nda öldü. İstanbul’da toprağa 
verildi.

İbrahim Cevahir
İşadamı. Karadeniz Vakfı Başkanı. 1938’de 
Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Küçük 
yaşlarda amcasıyla birlikte Babaeski’ye gitti. 
Burada bakırcı ve kalaycı çırağı olarak çalış-
tı. Daha sonra İstanbul Karaköy’de işçilere 
ve küçük esnafa yönelik çalışan dört masalı 
bir lokanta açtı. Yaptığı yemeklerle meşhur 
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günlük hale getirdi. İstanbul‘da Bu Dünya adlı 
haftalık bir gazete yayınladı. Türk Basın Birliği 
Yönetim Kurulu ve Basın Kartı Komisyon 
Üyeliği yaptı. Çeşitli ödüller aldı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Nurhan Karadağ
Öğretim üyesi, yönetmen. 1943’te Elazığ’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölü-
münden mezun oldu. TRT’de görev aldı. Daha 
sonra DTCF’ye asistan oldu. Profesörlüğe yük-
seldi. Devlet ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında 
oyun yönetti ve rol aldı. Çeşitli ödüller aldı. 
2015’te öldü.

Hasan Demir
Yazar. Kastamonu’nun Daday ilçesinde doğdu. 
Kastamonu Ticaret Meslek Lisesinden mezun 
oldu. Daday Halk Kütüphanesi’nde çalıştı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu 
roman yarışmasında Köle Kadın romanı ile 
mansiyon aldı. Diyanet Gazetesi’nin Sanat-
Edebiyat-Kültür sayfasını hazırladı. MGV 
Gençlik Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü 
yaptı. 1986’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafın-
dan Çocuk Edebiyatı dalında yılın yazarı seçil-
di. Yene Çağ gazetesinde yazıları yayınlandı. 
2015’te Ankara’da öldü. Eserleri: Roman: Köle 
Kadın (1974), Nermin Hanım (1991),Yediler 
Konseyi (2006). Çocuk Hikâyesi: Azgın 
Sularda Zafer, Beyaz Bisiklet, Çamaşırcı Nine 
(1987) Çocuklar Büyürken (1988), Huzurlu 
Orman (2004), İyiler ve Kötüler (2004), 
Araştırma: Ankara’da Gizli Bir İsrail Devleti 
mi Var? (2007), İnceleme: Orhan Pamuk 
Yalanları (2007).

Gülten Akın
Şair ve yazar. 1933’te Yozgat’ta doğdu. Beşiktaş 
Atatürk Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık 
ve öğretmenlik yaptı. 1972’de Ankara’ya yer-
leşerek Türk Dil Kurumu Derleme ve Tarama 
Kolu’nda çalıştı. Kültür Bakanlığı Yayın 
Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Hisar, Varlık, 
Yeditepe, Türk Dili, Mülkiye gibi dergiler-
de şiirleri yayınlandı. Kırktan fazla şiiri bes-
telendi. Varlık şiir yarışmasında birincilik, 
Türk Dili Kurumu Şiir, TRT Sanat Ödülleri 
Yarışması’nda Başarı, Yeditepe Şiir, Halil 
Kocagöz, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü 
aldı. 2015’te öldü. Eserleri: Şiir: Rüzgâr Saati 
(1956), Kestim Kara Saçlarımı (1960), Sığda 

Görüşleri (1965), Öldürülmüş Şehzadeler ve 
Devrilmiş, Padişahlar (1991), İdam Edilen 44 
Vezir-i Azamın Dramı (1991), Şeytanın Gör 
Dediği (1997), Kadın, Işık ve Ateş (1998), 
Yeryüzü Tanrıçaları (2000), Kullar ve 
Sultanlar (2000), Enseyi Karartmayın (2003), 
Uçuk (2004).

Prof. Dr. Şerafettin Turan
TDK eski başkanı. 1925’te Van Erciş’te doğdu. 
Erzurum Lisesi ile Gazi Eğitim Enstitüsünden 
mezun oldu. Etnografya Müzesi’nde asistan 
olarak çalıştı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. Türk Tarihi 
asistanı oldu. 1954’te doktor,1956’da doçent, 
1964’te, profesör oldu. Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi dekanlığı ve 
Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 
yaptı. 1997’de Türk Dil Kurumu Başkanı se-
çildi. Dil Derneği’nin kuruculara arasında yer 
aldı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih 
Araştırmaları, Türk tarih Kurumu Belleteni, 
Türk Tarih Kurumu Belgeler, Türk Dili dergi-
lerinde ve İslâm Ansiklopedisi’nde Türk Tarihi 
ve kültürü üzerine yazıları yayınladı. Çeşitli 
ödüller aldı. 2015’te Ankara’da öldü.

Prof. Dr. İlker Parasız
Öğretim üyesi. 1943’te Kütahya’da doğ-
du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eği-
timini ise Fransa‘da Montpellier Üniversitesi 
Hukuk ve Ekonomi Fakültesinde tamam-
ladı. Aynı üniversiteden doktora derecesini 
aldı.1975’te doçent, 1980’de profesör oldu. 
Uludağ ve Galatasaray Üniversitesinde lisans 
ile yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. 
Banka meclisi üyesi olarak görev yaptı. 2015’te 
öldü. Eserleri: Modern Mikro Ekonomi 
(1999), Para Ekonomisi (1999), Para Banka 
Finansal Piyasalar (1999), Modern Makro 
Ekonominin Temelleri (2000), Enflasyon - 
Kriz - Ayarlamalar / Dünyada ve Ülkemizde 
Kalkınma Makro Ekonomisi (2001).

Emin Mollaoğlu
Gazeteci. 1930’da Bingöl‘de doğdu. Mesleğe 
1949’da Yeni Sabah gazetesinde polis muha-
biri olarak başladı. İstanbul Ekspres, Devrim 
ve Olay gazetelerinde çalıştı. TRT, Anadolu 
Ajansı, Günaydın, Hürriyet gazetelerin-
de muhabirlik yaptı. Bingöl‘de yayınlanan 
Haftalık Bingöl gazetesini 1960’da devralarak 
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Levent Kırca
Sinema ve tiyatro sanatçısı. 1948’de Samsun’da 
doğdu. 1964’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 
sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk 
Oyuncuları’nda çalıştı. Nasreddin Hoca Oyun 
Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun 
Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne 
Olmaz gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını 
üstlendi. 1978’de Altınşehir adlı filmle sinema-
ya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer 
adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu 
adlı Tiyatro Grubu’nu kurdu. Güzel ve Çirkin 
ve Sefiller adlı oyunları sergiledi. Üç Baba 
Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 
Olacak O Kadar adlı televizyon programını 
hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini 
Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun 
Neresinde adlı filmi yönetti. 1998’de Kültür 
Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Namık Kemal Pak 
TÜBİTAK eski başkanı. 1947’de Samsun’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Fizik Bölümünden mezun oldu. Berkeley- 
Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden 
Doktora derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi 
Fizik Bölümünde Doçent 1988 yılında da ODTÜ 
Fizik Bölümünde Profesörlük unvanını aldı. 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin Danışmanı 
oldu. Üniversitelerarası Kurul, Profesörlük 
Değerlendirme Komisyonu’nun başkanlığını 
yaptı. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini 
yürüttü. TÜBA Konsey Üyeliği TÜBİTAK Bilim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015’te 
öldü.

Erol Alpsoykan
Sinema ve tiyatro oyuncusu. 1941’de Ordu 
Ünye’de doğdu. Lise yıllarında tiyatroya başla-
dı. Birçok tiyatro oyununda oyuncu ve yönet-
men olarak yer aldı. 1970’te Gazi Üniversitesi 
Pedagoji bölümünden mezun oldu. Sinema 
çalışmalarına 1976’da Anadolu Üniversitesi 
Televizyon Enstitüsünün kuruluşu sırasında 
başladı. 1989’da, TRT’nin ödüllü senaryosu 
TALAZ ile birlikte dizi çalışmalarına başladı. 
Üvey Baba, Hatırla Sevgili, Kuzey Rüzgârı, 
Yaban Gülü de bulunan birçok diziye de imza 
attı. 2015’te öldü.

Nihat Karaca
Ney ve heykel sanatçı. 1928’de Muğla Milas’ta 
doğdu. Bursa Işıklar Lisesinde okudu. Eğitimi 

(1964), Kırmızı Karanfil (1971), Maraş’ın ve 
Ökkeş’in Destanı (1972), Ağıtlar ve Türküler 
(1976), Seyran Destanı (1979), İlahiler (1983), 
Sevda Kalıcıdır (1991), Sonra İşte Yaşlandım 
(1995), Sessiz Arka Bahçeler (1998), Uzak Bir 
Kıyıda (2003), Beni Sorarsan (2013).

Mehmet Erhan Işıl
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. 
1927’de Ankara’da doğdu. Haydarpaşa 
Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu’nda görev aldı. Serbest avukat-
lık Hazine Genel Müdür Muavinliği, Hazine 
Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
(Ticaret Bakanlığı) Müsteşarlığı görevlerin-
de bulundu. 1974’te TBMM dışından Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. 2015’te 
İstanbul’da öldü.

Üstün Akmen
Tiyatro eleştirmeni, yazar. 1943’te İstanbul, 
doğdu. İtalyan Okulu, Ticaret Okulu ve 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre şarkıcılık yaptı. TRT 
İstanbul Radyosu’ndaki haftalık emisyon ile 
İTÜ’nün canlı yayımlanan TV programlarıy-
la tanındı. Koç Grubu şirketlerinden Koçtaş 
Ticaret A.Ş.’de çalıştı. Yöneticilik yaptı. 
Hürriyet gazetesi bünyesinde kurulan Medya 
Tanıtım, Dağıtım, Geliştirme A.Ş.’nin payda-
şı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
oldu. Bu görevin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı. 1997’de 
Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürlüğünü ve 
Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün Başkanlığını, 
bu arada da Cumhuriyet Kitapları’nın Genel 
Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Evrim, 
Dönem, Yeni Ufuklar, Yeni İnsan, Yeni Dergi, 
A gibi dergilerde öykü, denemeleri yayınlandı. 
Çeşitli ödüller aldı. 2015’te İstanbul’da öldü.

Memduh Ün
Yönetmen. 1920’de İstanbul’da doğdu. Bir süre 
Tıp Fakültesinde öğrenim gördü. Futbolcu 
olarak görev yaptı. Daha sonra Turhan Ün 
takma adıyla 1947’de sinemada oyuncu olarak 
yer aldı, 1951’de Yakut Film adlı bir şirket kur-
du. Yönetmen oldu. Oyunculuk, yönetmenlik 
ve yapımcılığın yanı sıra, film senaryoları da 
yazdı. Ayrıca bir filmin müziğini, iki filmin de 
kurgusunu yaptı. 2015’te Bodrum’da öldü.
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Beşik, Soytarı, Gurbet Türküsü filmlerinde rol 
aldı. Televizyon programına katılarak türkü 
söyledi. Türkiye’de ilk Altın Plak ödülü aldı. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Leyla Umar 
Gazeteci. 1928’de Ankara’da doğdu. İlk öğ-
renimini Zonguldak ve İstanbul Nişantaşı 
Nilüfer Hatun İlkokulunda okudu. Daha son-
ra Amerikan Kız Koleji ile Arnavutköy Kız 
Kolejinde tamamladı. 1950’den 1955 yılına 
kadar Amerikan Konsolosluğu’ndaki görev-
li Amerikalılara beş yıl Türkçe dersi verdi. 
1955’te Milliyet gazetesinde tek kadın muha-
biri olarak çalıştı. Şevket Rado’nun Hayat, 
Metin Toker’in ünlü Akis, Yusuf Ziya Ortaç’ın 
Akbaba dergilerinde de yazılar yazdı. Daha 
sonra Londra’da BBC’de çalıştı. Milliyet gaze-
tesinden de emekli olduktan sonra. Bağımsız 
gazetecilik yapmaya başladı GAMMA ve SIPA 
ajansları sayesinde dünyanın 42 ülkesinde ya-
yınlandı. Dünyaca tanınmış l Fidel Castro, İdi 
Amin, Nelson Mandela, Carlos Menem, Yaser 
Arafat, Raissa Gorbaçov, Felipe Gonzales gibi 
ünlü kişilerle röportaj yaptı. 2015’te öldü.

Atilla Arcan - Atilla Gürses 
Komedyen. Tiyatro ve Sinema oyuncusu, yö-
netmen ve senarist Muharrem Gürses’in oğ-
ludur. 1945’te İstanbul’da doğdu. Tiyatro eği-
timinin bir kısmını İngiltere’de aldı. Binbir 
surat Atilla Arcan adında ünlüleri taklit ettiği 
gösterileri ile tanındı. Birçok sinema filmlerin-
de, tiyatrolarda ve televizyon dizilerinde de rol 
aldı. 2015’te öldü.

Dr. Kamuran İnan
Eski Devlet Bakanı. 1929’da Bitlis’in Hizan 
ilçesinde doğdu. Bursa Erkek Lisesi ile 
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Cenevre Siyasal Bilgiler Fakültesinden hu-
kuk doktorası aldı. Dışişleri Bakanlığına gir-
di. Adalet Partisi’nden Bitlis Senatörü seçildi. 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve Devlet Bakanlığı yaptı. Birleşmiş Milletler 
Cenevre Temsilciliği’nde Türkiye’nin daimi 
temsilcisi oldu. Bitlis ve Van milletvekili olarak 
meclise girdi. 2015’te Ankara’da öldü. Eserleri: 
Dış Politika (1993), Devlet İdaresi (1993), 
Hayır Diyebilen Türkiye (1995), Siyasetin 
İçinden (1995), Dış Politika (1999), Cenevre 
Yılları (2002), Siyaset Yılları (2003), Türkiye 

bırakarak memleketi Milas’a döndü. Burada 
kuyumculuk, makine tasarımcılığı yaptı. Ney 
üfledi, öğrenci yetiştirdi. 2015’te Milas’ da 
öldü.

Derya Sayın
Karikatürist. 1962 yılında doğdu. Gırgır der-
gisine çizdiği memleket temalı karikatürler 
çizdi. Derya Kuzuları ve Derya Kuzularının 
Sessizliği adlı köşeleriyle tanındı. Leman ve 
L-Manyak başta olmak üzere pek çok dergide 
çizdi.2015’te İstanbul’da öldü.

Recep Vidin
TRT Programcı. 1950’de Konya Ilgın’da doğdu. 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 
1971’de mezun oldu. 1976’da TRT’de görev 
aldı. Belgesel programlar hazırladı. TRT’den 
emekli olduktan sonra da çeşitli gönüllü kuru-
luşlarda yöneticilik yaptı. Çocuk Vakfı, Çocuk 
Radyosu ve Çocuk Televizyonu Danışma 
Kurulunda görev aldı. Keçiören Belediyesi 
meclis üyeliği yaptı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti, Başarı Ödülleri, TV Haber Program 
Dalı Ödülünü aldı. 2015’te Ankara’da öldü. 
Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Sennur Sezer 
Şair, yazar. 1943’te Eskişehir’de doğdu. 
İstanbul kız Lisesinde okudu. Taşkızak 
Tersanesi’nde çalıştı. Çeşitli yayınevlerinde 
ve ansiklopedilerde editörlük ve metin yazar-
lığı yaptı. 2015’te İstanbul’da öldü. Eserleri: 
Gecekondu (1964), Yasak (1966), Direnç 
(1977), Sesimi Arıyorum (1982), Kimlik Kartı 
(ilk üç kitap, 1983), Gecekondu (1964), Bu 
Resimde Kimler Var (1986), Afiş (1991), 
Kirlenmiş Kâğıtlar (1999), Bir Annenin Notları 
(Seçme Şiirler 2002), Dilsiz Dengbej (2001), 
Akşam Haberleri (2006), İzi Kalsın (2011). 
Eserleri: E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, 
Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz 
(Cemil Ertan ile birlikte).

Muzaffer Akgün 
Türk halk müziği sanatçısı. 1930’da 
İstanbul’da doğdu. Ankara’da İsmet Paşa 
Kız Enstitüsünden mezun oldu. Ankara 
Radyosu’nun açmış olduğu sınavı kazana-
rak mesleğe başladı. Daha sonra İstanbul 
Radyosu’na geçti. Dönemin en önemli halk 
müziği yorumcularından biri olarak tanındı. 
Büyük gazinolarda assolist olarak çalıştı. Boş 
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öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest 
avukatlık yaptı. Ordu Milletvekili olarak mec-
lise girdi. Anavatan Partisi’nin kurucuları 
arasında yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptı. Ankara Türk Ocağı Türk 
Yurdu mecmuasının neşriyat müdürlüğünü 
yürüttü. TBMM’de çeşitli komisyonlarda gö-
rev aldı. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliği Genel Sekreterliği, Başbakanlık 
Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulun-
du. 2015’te öldü. Eserleri: Kilometre Taşları 
(1990), Politika Taşları (1995), Veraset Taşları 
(2007).

Dr. Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu 
Hekim, şair. 1929’da Malatya’da doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Malatya’da yaptı. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu ve Gemlik 
Azot Sanayi Müessesi’nde ve serbest hekim 
olarak görev yaptı. Aruz vezni ile şiir yazdı. 
Şiirleri Büyük Doğu, Türk Yurdu, Türk Dili, 
Çınaraltı, Yelken, Türk Edebiyatı, Diriliş ve 
Hisar dergilerinde yayımlandı. 2015’te öldü. 
Eserleri: Sessiz Gürültü - Şiir (1962), Dinî ve 
Ahlâkî Şiirler (1963). Naatlar (1966, antoloji), 
Mesnevi Tercümesi (1972).

Prof. Dr. İsmail Tunalı 
Öğretim üyesi, yönetici. 1923’te Silistre’de 
doğdu. İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünden mezun oldu. Avusturya 
Viyana Üniversitesinde doktorasını yaptı. 
Erzurum Atatürk Üniversitesinin kuruluşun-
da öğretim üyesi olarak görev aldı. 1961’de 
doçent, 1966’da profesör oldu. Gayri Menkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyeliği 
yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü göre-
vini yürüttü. 1989’da emekli oldu. İstanbul, 
Maltepe, Mimar Sinan, Yeditepe ve Marmara 
üniversitelerinde öğretim üyeliği görevinde 
bulundu. 2015’te İstanbul’da öldü. Eserleri: 
Felsefe Işığında Modern Resim, Estetik, 
Estetik Beğeni, Yeni Bir Aydınlanmaya Doğru, 
Denemeler.

Abdurrahman Öksüz 
Din adamı. 1929’da Konya Çatören Köyünde 
doğdu. Konya Karma Ortaokulu, Ticaret 
Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden mezun oldu. Dinî tahsilini, 

Gerçeği (2003), Senatör (2007), Bir Ömür 
(2010).

Hasan Pulur 
Gazeteci. 1932’de İstanbul’da doğdu. Kabataş 
Lisesinden mezun oldu. Mesleğe Son Saat gaze-
tesinde başladı. Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, 
Akşam, Milliyet, Hürriyet, Güneş gazetelerin-
de yazdı. Köşe yazarlığı, yayın koordinatör-
lüğü yaptı. 2015’te İstanbul’da öldü. Aşiyan 
Mezarlığı’na defnedildi. Eserleri: Olaylar ve 
İnsanlar / 1 (1961), Olaylar ve İnsanlar / 2 
(1973), Olaylar ve İnsanlar / 3 (1979), Olaylar 
ve İnsanlar / 4 (1986), Olaylar ve İnsanlar / 5 
(1988), (1990), Olaylar ve İnsanlar / 6 (1991), 
Muhafızı Atatürk’ü Anlatıyor (2000), Olaylar 
ve İnsanların Peşinde Bir Ömür (2006).

Prof. Dr. Talat Tekin 
Dilbilimci ve yazar. 1927’de Gebze, Tavşancıl, 
Dilovası’nda doğdu. İstanbul Haydarpaşa 
Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun oldu. İzmir, Trabzon ve Bitlis lisele-
rinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Türk 
Dil Kurumu’na gramer uzmanı olarak atandı. 
1961’de ABD’de Orhun Yazıtları üzerine dok-
torasını verdi. California ve İndiana üniver-
sitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanı 
olarak çalıştı Türkiye’ye döndükten sonra 
Hacettepe Üniversitesinde Türk dili profesö-
rü oldu. 1994’te emekliye ayrıldıktan sonra 
İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yaptı. 2015’te 
Bodrum’da öldü.

Cengiz Nazım Osmanoğlu 
Osmanlı hanedanı üyesi. 1939’da Kahire’de 
doğdu. 24 Osmanlı şehzadesinden dördün-
cüsü olan Şehzade Cengiz Nazım Efendi, 
Şehzade Mehmed Nazım Efendi’nin 3 oğlun-
dan en büyüğü. Bir süre İngiltere’nin başkenti 
Londra’da yaşadı. 1960’ta eğitim amacıyla 
ABD’ye gitti. Oklahoma Üniversitesinde si-
yaset bilimi eğitimi aldı. ABD’de pizza dağı-
tıcılığı ve kasiyerlik yaptı. Daha sonra kendi 
adına taşımacılık şirketi kurdu. Oklahoma, 
California, Teksas ve Kuzey Carolina’da yaşa-
dı. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı ve Türk 
vatandaşı oldu. 2015’te ABD’de öldü.

Şadi Pehlivanoğlu 
Politikacı. 1927’de Rize Fındıklı’da doğdu. Lise 
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Hüseyin Başaran 
TRT spor spikeri. 1958’de Eskişehir’de doğ-
du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Ekonomi 
Bölümünden mezun oldu. 1984’da TRT’de 
görev aldı. Uzun yıllar TRT’de spor spikerliği 
yaptı. 2015’te Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Refet Saygılı 
Eski Ege Üniversitesi rektörü. 1931’de İzmir’in 
Tire ilçesinde doğdu. İzmir Atatürk Lisesi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden me-
zun oldu. 1959’da EÜ Tıp Fakültesi Nöroloji 
Kürsüsü’nde göreve başladı. 1972’de doçent, 
1975’te profesörlüğe yükseldi. Psikiyatri Ana 
Bilim Dalı başkanlığı, Tıp Fakültesi dekan yar-
dımcılığı ve dekanlığı gibi görevlerde bulundu. 
1982 ile 2000 arasında iki dönem E.Ü. rektörü 
olarak görev yaptı. Biyolojik Psikiyatri Derneği 
üyeliği, Türk Kanser Araştırma Vakfı kuru-
cu üyeliği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Derneği İzmir şubesi üyeliği görevlerinde bu-
lundu 2015’te öldü. Beş kitap, 47 bilimsel ma-
kale ve 23 bilimsel tebliği bulunuyor.

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Eski başbakan yardımcısı. 1939’da İzmir’de 
doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliğini bitir-
di. Aynı okulda Master derecesi aldı. Londra 
Imperial College Üniversitesinde doktorası-
nı tamamladı. DPT Müsteşar Yardımcılığı, 9 
Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş 
Danışmanlığı, Büyükelçilik, XVIII., XIX., 
XX. ve XXI. Dönem Manisa Milletvekilliği ile 
Ulaştırma, Maliye ve Gümrük, Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Albaraka 
Katılım Bankası A.Ş. ve Ülker markasının sahi-
bi Yıldız Holding ve Zorlu Holding’te yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. 2015’te Manisa’da tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Karakaya
Gazeteci. 1954’te Manisa’da doğdu. Ankara 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda 
okudu. Barış, Yenigün, Başkent, Millî Gazete, 
Türkiye ve Vakit’te yazdı. Yöneticilik yaptı. 
Cumhurbaşkanının Suudi Arabistan gezisi sı-
rasında kalp krizinden öldü. İstanbul’da top-
rağa verildi.

Erzurum gezici Vaiz Müfettiş Sağıp Danişment 
Hocadan, Erzurum’da meşhur Muhammed 
Lütfi Efendi’den tasavvuf ilmi tahsil etti. Daha 
sonra Konya gezici vaiz olarak görev yaptı. 
2015’te Konya’da öldü.

Bülent Ulusu 
Em. Orgeneral, Başbakan. 1923’te 
İstanbul’da doğdu. Deniz Harp Okulu ve 
Deniz Harp Akademisinden mezun oldu. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 
Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutan 
Vekilliği görevlerinde bulundu. 1967’de 
Tümamiralliğe terfi etti. Tümamiral olarak 
Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Harekât Başkanlığı yap-
tı. 1970’te Koramiral oldu. Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 
Donanma Komutanlığı görevlerinde bu-
lundu. 1974’te Oramiralliğe terfi etti. Millî 
Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi. 
12 Eylül 1980 Askerî müdahalesinden son-
ra Başbakanlık yaptı. 1983 seçimlerinde 
İstanbul Milletvekilli olarak meclise girdi. 
2015’te İstanbul’da öldü.

Munise Ünver 
Neyzen. 1940’da Erzincan’da doğdu. Ankara 
Devlet Konservatuarı Piyano Bölümünden 
mezun oldu. Aka Gündüz ve Halil Can’dan 
Ney dersleri aldı. İstanbul Radyosu’nda çalıştı. 
Londra’ya yerleşti. Ney Kursları açarak öğren-
ci yetiştirdi. Ayrıca okullarda piyano ve yemek 
teknolojisi kursu verdi. 2015’te Londra’da 
öldü.

Prof. Dr. Salahi Sonyel 
Kıbrıslı tarihçi. 1932’de Kıbrıs’ta doğdu. İngiliz 
Lisesinden mezun olduktan sonra 1957 yılına 
kadar Ada’daki İngiliz yönetimine bağlı kuru-
luşlarda görev yaptı. Aynı yıl Kuzey İrlanda’da 
Belfast’taki Queen’s Üniversitesinden kazandı-
ğı burs ile çalışmalarını Britanya’da sürdürdü. 
Londra Üniversitesinde doktora yaptı. Kuzey 
Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesinde konuk 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türk Tarih 
Kurumu üyesi oldu. 2015’te öldü. Eserleri: 
Türk Kurtuluş Savaşı, Azınlıklar ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Parçalanışı, Büyük Savaş 
ve Anadolu Trajedisi, Türkiye’nin Bağımsızlık 
Mücadelesi ve Ermeniler.
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KONFEDERASYONU

İlkeli, kararlı, onurlu sendikacılığın adı olan HAK-İŞ 
Konfederasyonu, 41. Yılında Hak-İş yerellik, millilik, 
manevi değerler, hukuk, adalet gibi temel değerlerin 
içeriğine vurgu yaparak kurulmuştur.

HAK-İŞ Konfederasyonu 41. yılına bütün sektörlerde 
örgütlenmesini tamamlamış ve Türkiye’nin en bü-
yük işçi konfederasyonlarından biri olarak giriyor. 41 
yıllık tarihi bilgi, birikim ve deneyimle geleceğe ka-
rarlılıkla ve büyük bir dinamizmle yürüyor. 

22 Ekim 1976 tarihinde belli prensipler doğrultusun-
da yeni ve orijinal bir ses olarak Ankara’da Türkiye 
çalışma hayatına adımını atan HAK-İŞ, bugüne değin 
bu özelliğini prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı 
bir çizgi takip ederek sürdürmektedir. 

HAK-İŞ, 22 üye sendikası ile her geçen gün büyüme-
ye devam etmektedir. 

Büyük HAK-İŞ Ailesi
Hizmet-İş, Öz Finans-İş, Çelik-İş, Öz Gıda-İş, Öz Büro-İş, Öz İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş, 

Öz Taşıma-İş, Öz Ağaç-İş, Öz Sağlık-İş, Oleyis, Enerji-İş, Öz Güven-Sen, Liman-İş, 
KKTC Kamu-Sen, Medya-İş, Öz Toprak-İş, Öz İletişim-İş, Öz Petrol-İş, Öz Maden-İş, Öz İnşaat-İş

41 YAŞINDAHAK-İŞ KONFEDERASYONU

Örgütlenmeyi başarı ile sürdüren HAK-İŞ Konfederasyonu, bütün emekçileri 
HAK-İŞ çatısı altında buluşmaya, HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya davet etmektedir.


