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SUNUŞ

Türkiye’de yapılan her iş zor zamanda yapılan iştir. Bu Türkiye’nin 
doğasından, mayasından kaynaklanıyor. Tarihinden devraldığı rol ve 
varoluş dinamiği Türkiye’yi diri tuttuğu ölçüde Türkiye saldırıya uğruyor; 
Türkiye, tarihi ve varoluş dinamiğiyle güçlendikçe saldırılar da güçleniyor. 
Koşutluk hiç bozulmuyor.

Türkiye son yıllarda izlediği siyasetle her anlamda bir büyüme ivmesi 
yakaladı. Gittikçe kendine gelen, güçlenen bir Türkiye var. Hem Batı’ya 
rağmen, hem Batı doğrultusunu paylaşanlara rağmen. Garplılaşmanın 
neresindeyiz tartışmasını da, muasır medeniyet masalını da yıktı Türkiye. 
Artık yeni, Güneşli Günlerin Eşiğinde bir Türkiye var. Türkiye’yi kalktığı 
koltuğa geri oturtma işlemlerini adresine iade eden bir Türkiye var. 
Türkiye’yi terbiye etme yöntemleri Türkiye’ye sökmüyor artık. Tam aksine, 
dışardan yumruk yedikçe içerde motivasyon yakalıyor. Dışardan yediği 
her yumruğu içerde enerjiye dönüştürebiliyor. Emin adımlarla kendisi 
kalarak büyüme yolunda ve hedeflerine doğru ilerliyor.

Türkiye kritik zamanlardan geçiyor. Son yıllarda hangi alan mercek altına 
alınsa kritik durum tespiti yapılıyor. Türkiye kritik durumu yönetebildiği, 
bu süreçten açık açık “başarıyla”, “galibiyetle”, “zaferle” çıkabildiği ölçüde 
Büyük ve Bağımsız Türkiye’ye dönüşecek. Kritik durumdan “başarı”yla 
çıkma şartı ülkeyi yöneten Büyük Mekanizmayı sadece siyasete havale eden 
yapısal sorunun çözülmesidir. Türkiye’de ne taraftan nereye bakarsanız 
bakın sadece siyaset görünüyor. Ortada siyasetten başka hiçbir kurucu, 
işletici, üretici güç kalmadı. Siyaset her şeyi kuşatan ürpertici bir heyula 



(ana madde) durumunda. Çünkü sadece siyaset kuruyor, üretiyor, pratize 
ediyor. Siyaset, yapılacak işin teorisini de, pratiğini de kendisi üretiyor. Bu 
durumda elbette “maliyet” yükseliyor. Siyaset, teorisini pratikte, deneme 
yanılma yoluyla buluyor. Çünkü siyaseti besleyecek kanallar kapalı, atıl. 
Siyaseti besleyecek entelektüel akıldan yoksunuz. Aydınlar, üniversiteler, 
sanatçılar üretmiyor / üretemiyor. Türkiye’de normal, mantıklı bir cümle 
kurduğunuzda kimse bir şey anlamıyor: Aydınlar üretmiyor. Üniversiteler 
üretmiyor. Sanatçılar üretmiyor. Neden? Kimse risk almak istemiyor. 
Herkes enseyi karartıyor. Sadece siyaset risk alıyor. Bu da “maliyeti” 
yükseltiyor.

Sanatın, üniversitenin, aydınların görevini siyaset üstlendikçe süreç 
uzayacak. Süreci tek başına siyaset yönettikçe Türkiye kutuplaşma 
tartışmalarında vakit ve enerji kaybedecek. Çünkü siyasetin dili doğası 
gereği kutuplaştırıcıdır, rekabetçidir. Siyaset, toplumu partilere böler, 
indirger. Herkes kutuplaşmadan şikâyetçi; çünkü siyasetten başka dil 
kalmadı. Türkiye sanatın diline, bilim diline, aydınların diline (kesinlikle 
gazeteciler hariç) her zamankinden daha çok muhtaç. Sanat ruh verirse 
millet sonsuza dek yaşar, siyaset ruh verirse seçimden seçime. Bizce çıkış 
yolu dinamik eleştiridir. Güçlendiren eleştiridir. Büyük Mekanizmayı 
sanatçılarla, üniversiteyle, aydınlarla genişletmek ve hızlandırmaktır. 
Entelektüel aklı, ilmî derinliği, geleneksel birikimi harekete geçirecek, 
dönüştürecek mekanizma kurulmadıkça siyasetin yanıldıkça bulduğu 
doğrularla yetineceğiz.

Küreselleşme olgusu ekonomiyi rejim yıkan güçlü bir silaha dönüştürdü. 
Ekonomide dünyadan bağımsız hesaplar iyice zorlaştı. 2018’de Türkiye’de 
genel seçimler yapıldı. Seçimlerin ekonomiye etkisinden dış piyasaların 
etkisine kadar ekonomi değerlendirmesini bu yıl Mustafa Acar yaptı.

15 Temmuz 2016’dan itibaren Türkiye AK Parti ve MHP ittifakıyla 
yönetilmeye başlandı. Sistem değiştiren Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemi adı altında bir çeşit başkanlık sistemine geçti. 2018 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim 
sonuçlarıyla birlikte yeni sistem hayata geçti. Devlet yeniden yapılanma 
sürecine girdi. Süreci Yunus Şahbaz yorumladı.



Ahmet Varol, İslâm dünyasından topladığı gelişmelerle 2018’in portresini 
çizdi. İyi haberlerin gelmediği dünyamızda en önemli çatışmaların, 
katliamların yaşandığı ülke yine Suriye oldu.

Şiir bölümünü genç şairlerimizden Yunus Emre Altuntaş yazdı. Yıl boyunca 
izlediği dergilerden hareketle şiirin durumunu tartıştı. Yayımlanan 
şiirlerden sizler için küçük bir antoloji hazırladı. Antolojisini 2018’de 
yayımlanan şiir kitaplarıyla, seçtiği mısralarla genişletti.

Hikâye bölümümüzü Necip Tosun yazdı. Tosun’un türe ilişkin toparlayıcı 
çalışmaları, sanatçı kimliğinin yanına yazdırdığı eleştirmen kimliği 
dikkatle izleniyor.

İbrahim Demirci dilimizin yükünü çekmeye devam ediyor. Dil bölümünde 
dilin anlamını fiilen gösteren enfes bir denemesi sizleri bekliyor.

Hüseyin Akın deneme kitaplarının niteliğini öne çıkardı. Modern 
zamanlarda türlerin birbirine yaklaşmasından, melez türlerden en çok 
deneme zarar gördü. Akın’a göre deneme türü “kitlesel bir iç dökme”ye 
dönüşmüş vaziyette. Edebiyatın disipline edici denetiminden uzaklaştı.

Eleştiri bölümü İdris Ekinci’nin ısrarlı çabalarıyla hayat bulmaya devam 
ediyor. Yıl boyunca yayımlanan eleştiri kitaplarını âdeta kaybolup 
gitmelerini önlemek istercesine bir araya getirdi, yorumladı.

Müzik artık piyasa, sektör, pazar gibi kelimelerle tüketim başlığı altında bir 
sanat. Müzik tüketim araçlarına dikkat çeken değerlendirmesinde Münir 
Tireli, 2000’lerde müzik alanında tüketim araçlarının sürekli değişerek 
kendilerini yeniden üretmelerine dikkat çekiyor. Tireli’ye göre teknoloji 
müziği “belirli bir süreliğine kullanılan” bir unsura dönüştürdü. CD devre 
dışı, albüm satışları düşmekte.

Sinema bölümünü, yıl boyunca yaşanan tartışmaları, festivalleri, 
sinema salonlarını, gişe filmlerini Gülcan Tezcan yazdı. Panoramik 
değerlendirmesinde Tezcan YouTube neslinin sinemayla ilişkisine de 
yer verdi. Dergiler bölümünü İbrahim Eryiğit, Mehmet Kahraman, Şafak 
Çelik ve Yunus Emre Altuntaş yazdı. Edebiyatımızın kalesi dergilerin 
2018’ini değerlendirmeleriyle somutlaştırdılar. Televizyon bölümünde, 



2018 boyunca televizyonlarda neleri nasıl izledik? Ekranlardan üzerimize 
neler boca edildi? Ümmühan Atak Doğan sizler için yorumladı.

Nesillerin Mirasında yazdıkları eserlerle okuyucularına perspektif 
kazandıran Mehmet Genç ve Süleyman Uludağ’la kıymetli ilim adamlarımızı 
sizlere daha yakından tanıtmayı, tecrübelerinden yararlanmayı amaçlayan 
söyleşiler gerçekleştirdik. Türk Dünyasında yaşanan gelişmeleri Sıddık 
Arslan yazdı. Günlük hayatımızın tarihçisi İbrahim Ulvi Yavuz, Olaylar ve 
İnsanlarda bir kuyumcu titizliğiyle yine kronolojik bir hat ortaya çıkardı.

Yazarlar Birliğinin yıllığı Türkiye’nin birikiminde bir pay sahibidir. TYB 
hazırladığı yıllıkla, kültür ve sanat çalışmalarıyla Türkiye’ye katkısını 
sürdürüyor.

Osman Özbahçe
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TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ
2018 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Prof. Dr. Mustafa Acar

1. Giriş
2018 dünya ekonomisi açısından zor ve sancılı bir yıl olmuştur. ABD 
yönetiminin korumacılık eğilimleri, ticaret savaşlarına davetiye çıkaran 
sorumsuz davranışları, Ortadoğu’da yaşanan Suriye savaşı merkezli 
gerilimler ve küresel jeopolitik ve jeostratejik risklerin yükselmesi dünya 
ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Bu çerçevede 2018 yılında dünya 
ekonomisine damgasını vuran başlıca gelişmeler ABD Merkez Bankası 
FED’in üç kez faiz artırma kararı ve Trump yönetiminin Çin’e karşı 
koruma duvarlarını yükseltmeyi öngören ticaret savaşları hamleleridir. Bu 
gelişmeler dünya ekonomisinde tansiyonu yükseltmiştir. FED’in faizleri 
artırmasıyla 2008 küresel ekonomik krizinden beri sürdürülen genişletici 
- gevşek para politikası devri sona ermiş, uluslararası fon akımları yön 
değiştirmiş, gelişmekte olan ülkelerde bulunan dolar fonlarının bir kısmı 
bu ülkelerden çıkıp ABD’ye dönmüştür. Bu gelişme, gelişmekte olan ülke 
paralarının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep olmuştur. 
Hâlen 33 milyar doların üzerinde cari işlemler açığı olan Türkiye ekonomisi 
de bu gelişmelerden payını almıştır.

2018 yılı Haziran ayında Türkiye’de genel seçimler yapılmıştır. 
Demokrasiyle yönetilen ülkelerde seçim yılları kamu mali disiplininden 
sapma konusunda riskin yüksek olduğu yıllardır. Seçmen desteğini 
artırmaya yönelik “seçim ekonomisi” uygulamaları, devletin “kesenin ağzını 
açtığı”, kamu harcamalarını artırdığı, kamu gelirlerinin bir kısmından 
vazgeçtiği, vergi indirimlerine gittiği ve alacaklarını yeniden yapılandırdığı 
uygulamalardır. Daha 2018 Haziran seçimlerinin etkisi atlatılmadan 
FED’in faiz artırma kararı dış piyasalarda dalgalanma yaratmıştır. Bütün 
bunların üstüne 15 Temmuz darbe girişiminden beri zaten gergin olan 
Türkiye - ABD ilişkileri yaşanan rahip kriziyle iyice gerilmiştir. ABD 
yönetimi Türkiye’de tutuklu bulunan rahibi serbest bırakması konusunda 
Türkiye’yi açıkça tehdit etmiştir. Yaşanan olumsuz gelişmeler piyasaları 
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sarsmış, yabancı yatırımcıyı kaçırmış, zaten kıt olan dövizi daha da kıt 
hâle getirmiştir. Buna bağlı olarak döviz piyasası dalgalanmış, Türk 
parası dolar karşısında ciddi oranda değer kaybetmiş, bir ara dolar / TL 
kuru 7 TL’yi geçmiştir. Kurdaki anormal yükselme Türkiye ekonomisini 
her bakımdan çok olumsuz etkilemiştir. Sonuçta, izleyen dönemde nispi 
iyileşmeler sağlansa da 2018 yılı makroekonomik dengeler açısından 
tablonun Türkiye için pek parlak olmadığı bir yıl olmuştur.

 
2. 2018 Yılında Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler
IMF’nin her yıl düzenli olarak yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü 
raporuna göre, 2018 yılında küresel ekonomik büyüme zayıflamıştır. 
Dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2018’de yüzde 3,7 olarak 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.1 Avrupa ve Asya ekonomilerinin 
birçoğunun performansı 2017’ye kıyasla düşmüştür. Küresel jeopolitik 
riskler dikkate alındığında ekonomik büyümenin 2019 yılında % 3,5, 
2020 yılında ise % 3,6 olacağı tahmin edilmektedir. Ekim 2018’de bu 
oranlar daha yüksek tahmin edilmekte, 2016 ortalarından beri süren 
istikrarlı büyümenin devam edeceği öngörülmekteydi. Temmuz 2018 
raporunda 2018 ve 2019 yılı için küresel ekonomik büyümenin % 3,9 
olması bekleniyordu. Ancak yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde yaşanan 
olumsuz gelişmeler büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesini 
gerektirmiştir. 

Başlıca ülke grupları itibariyle 2017-2019 dönemi için gerçekleşen ve 
tahmin edilen ekonomik büyüme oranları Tablo 1’de gösterilmiştir. Dünya 
ekonomisinin 2018’de ortalama % 3,7 büyürken gelişmiş ülkelerde bu 
oranın % 2,4, Euro Bölgesinde 2,0, gelişmekte olan ülkelerde 4,7, Çin ve 
Hindistan’ın başı çektiği yükselen Asya ülkelerinde 6,5 olduğu, 2019’da 
bütün ülke gruplarında büyümenin biraz daha yavaşlayacağı tahmin 
edilmektedir.

1   IMF, World Economic Outlook Update, January 2019, https://www.imf.org/en/Publications/WEO 
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Tablo 1. Dünya Ekonomisi, yıllık reel ekonomik büyüme oranları (%)

Ülke Grubu 2017 2018 (t) 2019 (p)
Dünya 3,7 3,7 3,5 
Gelişmiş Ülkeler 2,3 2,4 2,1 
Euro Bölgesi 2,4 2,0 1,9 
G7 2,1 2,2 2,0 
AB 2,7 2,2 2,0 
Gelişmekte Olan ve Yükselen 
Ekonomiler 4,7 4,7 4,7 

BDT (Rusya ve 11 komşusu) 2,1 2,4 2,4 
Yükselen Asya (Çin ve Hindistan dahil 
30 ülke) 6,5 6,5 6,3 

(t) Tahmin, (p) projeksiyon. Kaynak: IMF WEO, January 2019.

3. 2018 Yılında Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
Türkiye ekonomisi gerek dünyadaki, gerekse yurt içindeki gelişmelere bağlı 
olarak son yıllarda ciddi sorunlar ve çalkantılarla karşı karşıya kalmıştır. 
Özellikle Ortadoğu ve Suriye krizi kaynaklı jeopolitik risklerin Türkiye 
ekonomisine ciddi olumsuz etkileri olmuştur. Yukarıda da vurgulandığı 
gibi, içerden ve dışardan kaynaklı olumsuz gelişmelerin sonucunda Türkiye 
ekonomisinde 2018 sonunda ortaya çıkan ekonomik tablo ne yazık ki çok 
parlak bir tablo değildir. Enflasyon oranı son yılların zirvesine çıkmış, 
bütün düşürme çabalarının aksine faiz oranları yükselmiş, işsizlik artmış, 
yılın ikinci yarısında döviz piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar 
sonucunda Türk parası dolar ve euro karşısında ciddi oranlarda değer 
kaybetmiştir. Maliyetlerdeki beklenmedik artışlar sonucunda iş dünyası 
zor günler yaşamış, piyasalar tıkanmış, borçlarını ödeyemez hâle geldiği 
için “konkordato” isteyen şirketlerin sayısında patlama yaşanmıştır.

2013-2018 döneminde Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinin 
izlediği seyir Tablo 2’de gösterilmiştir. 2013 yılından bu yana Türkiye 
ekonomisinin performansına bakıldığında büyüme hızının dalgalı bir 
seyir izlediği, makroekonomik göstergelerin genel olarak kötüleştiği 
görülmektedir. Toplam GSYH ve kişi başına gelir rakamları 2013 yılında 
ulaştığı (sırasıyla 951 milyar dolar ve 12 480 dolar) zirveden sonra, izleyen 
yıllarda sürekli gerilemiştir. Enflasyon 2013 yılında yüzde 7,4 iken izleyen 
yıllarda yükselmeye devam etmiş, 2017 yılından itibaren yeniden çift 



18 / EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASİ HAYAT

haneli rakamlara tırmanmıştır. İşsizlik oranı da 2015 yılından beri yine 
çift haneli rakamlar seviyesindedir.

Tablo 2. Temel Makroekonomik Göstergeler İtibariyle 
Türkiye Ekonomisi (2013-2018)

Gösterge 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GSYH (milyar TL) 1.809 2.044 2 338 2 609 3 105 3 656 (t)
GSYH (milyar $) 951 934 855 861 851 713 (t)
Kişi başına gelir ($) 12 480 12 112 11 019 10 883 10 597 10 173 (t)
Büyüme hızı (%) 8,5 5,2 6,1 3,2 7,4 2,2 (t)
Enflasyon (TÜFE, %) 7,40 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30
İşsizlik oranı (%) 9,7 9,9 10,3 10,9 10,9 11,4 (3)
İthalat (milyar $) 252 232,5 200,1 191,1 224,4 206,5 (1)
İhracat (milyar $) 152 168,9 152 152 165,8 154,2 (1)
İhracatın ithalatı karş. 
oranı (%) 60 73 76 80 74 74,7

Dış ticaret dengesi 
(milyar $) -100 -63,6 -48,1 -40,9 -58,6 -52,3

Cari işlemler dengesi 
(milyar $) -65 -43,6 -32,1 -33,1 -47,1 -33,9 (2)

Cari açık / GSYH (%) -6,8 -4,6 -3,7 -3,8 -5,5 -4,7
Bütçe açığı / GSYH (%) -1,1 -1,1 -1,0 -1,1 -1,5 -1,9
Dış borç stoku (milyar $) 388,2 405,1 399,4 408,2 453,3 448,5 (3)
İç borç stoku (milyar TL) 217,5 414,6 440,1 468,6 535,5 666,7 (3)
Kamu borcu / GSYH (AB 
Tan., %) 31,3 28,6 27,5 28,3 28,3 28 (3)

Faiz dışı fazla / GSYH (%) 1,2 1,3 1,3 0,7 0,3 2,3
Doğrudan yabancı 
sermaye girişi (net, 
milyar$)

12,9 12,8 17,6 12,3 10,8 9,8 (1)

Dolar kuru (TL/$) 1,90 2,18 2,72 3,01 3,64 5,29
İMKB/BIST endeksi 67 802 85 721 71 727 78 138 115 333 90 538
Döviz rezervleri (milyar 
$) 112,02 106,3 95,7 92,05 84,1 91 (2)

(t) Tahmin, (1) 11 aylık, (2) Kasım sonu itibariyle, (3) Eylül sonu itibariyle. Kaynak: TÜİK, 
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF.
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İç tasarrufların yetersizliği, enerji açığı ve ithal girdilere bağımlılık gibi 
sebeplerle Türkiye ekonomisinin yapısal / müzmin sorunlarından biri 
olmaya devam eden cari işlemler açığı GSYH’nın yaklaşık % 5’i gibi ciddi 
seviyesini korumaktadır. Seçim ve referandumlar nedeniyle uygulanan 
“seçim ekonomisi”nin sonucu olarak kamu harcamaları artarken kamu 
gelirlerinin aynı oranda artırılamayışı bütçe açıklarına yol açmakta, kamu 
finansman açıklarını kapatmak amacıyla başvurulan “parasal genişleme” 
enflasyonu tırmandırmakta, kamu borç stokunu artırmaktadır. 

2018 yılında en önemli üç gösterge olarak ekonomik büyüme, enflasyon 
ve işsizlik oranı konusundaki gelişmeler aşağıda biraz daha detaylı olarak 
değerlendirilmiştir.

a. Ekonomik Büyüme
Bu satırlar kaleme alındığı sırada 2018 yılının tamamına ilişkin büyüme 
rakamları henüz açıklanmamıştı. 2018 yılının ilk çeyreğinde % 7,2, ikinci 
çeyreğinde % 5,3, üçüncü çeyreğinde ise % 1,6 büyüyen Türkiye ekonomisi, 
böylece yılın ilk dokuz aylık döneminde ortalama % 4,51 oranında 
büyümüştür.  Özellikle ABD ile yaşanan rahip krizi ve dış ilişkilerdeki 
kötüye gidişin de etkisiyle yılın ikinci yarısında ekonomide ciddi sarsıntılar 
yaşanmıştır. Temel gıda ürünleri dışında tüketim harcamaları ciddi 
oranda azaldı, yatırımlar ise âdeta durmuştur. Üçüncü çeyrekteki % 1,6’lık 
büyüme esas itibariyle ihracattaki ve kamu harcamalarındaki artıştan 
kaynaklanmıştır. Kurlardaki sıçrama ve maliyetlerdeki öngörülmeyen 
artışların da etkisiyle dördüncü çeyrekte negatif büyüme beklentileri 
dikkate alındığında 2018’in tamamı itibariyle yıllık büyüme oranının % 
2,5 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

b. Enflasyon
Enflasyon, yani etkili ve sürekli fiyat artışlarından kaynaklı hayat pahalılığı 
Türkiye’nin müzmin sorunlarından biridir. Yaklaşık 35 yıllık bir kronik / 
yüksek enflasyon tecrübesinden sonra, Ak Parti hükümetlerinin kamuda 
mali disiplini sağlaması sayesinde 2000’li yılların ortalarından itibaren 
tek haneli rakamlara düşürülmüş olan enflasyon, maalesef son yıllarda 
yeniden artış eğilimine girmiş ve 2017’den itibaren çift haneli rakamlara 
yükselmiştir. 2017’deki % 11,9’luk enflasyon 2018’de neredeyse ikiye 
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katlanmış, 2018 sonunda Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) üzerinden 
hesaplanan fiyat artışları % 20,3 olmuştur. AB ve ABD’nin neredeyse 
on katı olan enflasyonun yükselmesinde rol oynayan başlıca sebepler 
döviz kurlarında meydana gelen yükselmenin etkisiyle petrol fiyatları 
ve ithal girdilerin maliyetlerinde meydana gelen artış, seçim ekonomisi 
nedeniyle kamu mali disiplininden uzaklaşma, kamu harcamalarındaki 
artışın finansmanıyla bağlantılı parasal genişleme ve bazı piyasalarda 
gözlemlenen rekabet eksikliği ve tekelleşme eğilimidir.

c. İşsizlik
İşsizlik bir ekonominin performansını ölçerken bakılan üç önemli 
göstergeden biridir. İşlerin yolunda gittiği bir ekonomi büyür, büyüyen 
bir ekonomi istihdam yaratır, istihdam yaratan bir ekonomide işsizlik 
oranı düşer. Öte yandan Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede “yapısal 
nedenler”den ve işgücü piyasasındaki doğal hareketlilikten kaynaklanan 
“doğal işsizlik oranı”nın % 5-6 civarında olduğu kabul edilir. Oysa 
Türkiye’de fiilen işsizlik oranı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Nitekim 
2015 yılından beri çift haneli rakamlarda seyreden işsizlik oranının 2018 
Eylül dönemi itibariyle % 11,4 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 
Bunun başlıca iki sebebi vardır. Birincisi genç nüfusumuzun yüksekliği 
nedeniyle her yıl 700 binin üzerinde gencin işgücü havuzuna katılmasıdır. 
İkincisi ise siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yüzünden Türkiye’de 
yatırımların potansiyelin altında kalması ve Türkiye ekonomisinin 
yeterince büyüyememesidir. Büyüme için yatırım şarttır. Yatırım için 
yerli ve yabancı yatırımcının önünü görebilmesi gerekir. Bu ise risk ve 
belirsizliğin minimize edilmesine, öngörülebilirliğin artırılmasına bağlıdır. 
Bunun için de istikrar ve öngörülebilir, hak arama yollarının açık olduğu 
sağlam bir hukuki zemin elzemdir.2

4. Sonuç
Türkiye’nin gerek ekonomik, gerekse siyasi olarak son yıllarda ciddi 
sıkıntılar ve savrulmalar yaşadığı bir gerçektir. Bu sıkıntıların nereden 
kaynaklandığı önemli bir sorudur. Bu sorunun maalesef kolay, herkesin 

2 Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı çalkantılar ve bunun ekonomik yansımaları konusunda 
daha geniş kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Mustafa Acar, Güncel İktisadi Tartışmalar, 
Konya: Literatürk Academia, 2018.
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mutabık olacağı tek bir cevabı yoktur. Cevap nereden baktığınıza, nelere 
öncelik verdiğinize, rakamları nasıl okuduğunuza, son tahlilde dünya 
görüşünüze ve bakış açınıza bağlıdır.

Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, bazılarına göre son yıllarda 
yaşadığımız savrulmalar ve buna bağlı olarak makroekonomik 
göstergelerde meydana gelen bozulmalar tamamen dış kaynaklıdır. 
Türkiye’nin yükselişini içine sindiremeyen “dış mihraklar” Türkiye 
üzerinde çeşitli oyunlar oynamakta, istikrarımızı bozmak ve yükselişimizi 
durdurmak amacıyla kirli senaryolar yazıp sahneye koymaktadırlar. Bu 
bakış açısına göre sorun bizde değil, dış düşmanlardadır.

Bunun zıddını düşünen bazı çevrelere göre ise sorun tamamen 
bizden kaynaklıdır. Ortadoğu eksenli bölgesel ve daha genelde küresel 
güç dengelerini iyi hesap etmeden, sonunu iyi hesaplamadan girişilen 
hamleler, gücümüzün üzerinde risk alma iştahı, Ortadoğu’da değişimi 
yönetme ve Suriye’de rejimi değiştirme konusunda yapılan ölçüsüz 
hesaplar, AB, ABD, BM, Nato gibi başlıca uluslararası aktörlerin tümüne 
birden meydan okuyan keskin söylemlerin bedeli ağır olmuştur. FETÖ 
belasından darbe girişimine, çözüm sürecinin akamete uğramasından 
terörün hortlamasına, milyonlarca insanın göçmen olarak ülkemize 
sığınmasından döviz kurundaki aşırı yükselişe, enflasyonun ve faizlerin 
tırmanmasından iç istikrarın bozulmasına kadar hemen bütün 
olumsuzlukların kaynağı, kendi hatalarımızdır. “Uzun süre Merkez 
Bankası’nın faiz artırımını engellediğinizde, Rahip Brunson davası gibi, 
sonradan düzeltmek zorunda kaldığınız hataları yaptığınızda, zaten 
dalgaya yakalanmamanız kaçınılmazdı. MB’nin olması gerekenden çok 
daha yüksek faiz artırımına gitmek zorunda kalması, hep söylediğimiz, 
zamanında alınmayan kararların faturasının daha ağır olacağı gerçeğini 
bir kez daha ispatladı.”3

Gerçek çoğu zaman bu ikisinin ortasında bir yerlerdedir. Atalarımız 
“ifrat ve tefritten kaçınmayı” tavsiye etmiştir. Bütün suçu dış mihraklara 
fatura eden görüş ifrat ise bütün suçu kendimize yükleyen görüş de 
tefrittir. Daha orta yolcu, daha dengeli, “hem nalına, hem mıhına vuran,” 
Yunus Emre’nin hikmetli sözüyle “hem sana, hem bana”4 yontan bir 

3  Erdal Sağlam, “2019 ekonomide hata yapılmayan bir yıl olsa”, Hürriyet, 1 Ocak 2019.
4 “Olmayalım keser gibi hep bana, hep bana / Olalım testere gibi hem sana, hem bana!” 

(Yunus Emre)
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yaklaşımla şunu söylemek mümkündür: Dış dünyanın bizden, Türkiye’nin 
uluslararası sahnede etkili bir güç olarak yükselmesinden hazzetmediği 
doğrudur; uluslararası ilişkilerde her devletin kendi menfaatini korumaya 
odaklı bir dış siyaset gözettiği de bir vakıadır. Sözün bittiği yerde, 
diplomasinin işe yaramadığı yerde silahların konuşacağı da herkesin 
bildiği bir gerçektir. Bu bağlamda Suriye’de yürütülen vekâlet savaşlarının 
iç ve dış dengelerimizin sarsılmasında önemli bir rolü olduğu açıktır.

Ama bizim de her şeyi doğru, tutarlı ve isabetli yaptığımız da iddia 
edilemez. 15 Temmuz’a giden süreçte yapılan hata ve ihmaller, karanlık 
emelleri olduğu anlaşılan bir yapının devlet eliyle palazlandırılması, darbe 
girişiminden sonra yaşanan travma, bu travmanın etkisiyle hukuk - adalet 
alanında yaşanan ciddi sıkıntılar, yaratılan mağduriyetler, iç siyasetin 
sürekli gerilmesi, tüm dünyaya meydan okuyan, yerli ve yabancı yatırımcıyı 
ürküten keskin söylemler, kamu mali disiplininden uzaklaşmalar, Merkez 
Bankası’nın zamanında tedbir almasını zorlaştıran siyasi baskılar vb. gibi 
kendimizden kaynaklı sorunların varlığını da kabul etmek zorundayız.

Sonuç olarak denebilir ki, Türkiye dünya ekonomisi içindeki payı 
% 1’i bulmayan, ithalatını dengeleyecek kadar ihracat yapamayan, 70 
milyar dolar dış ticaret açığı ve GSYH’nın % 5’i kadar cari açığı olan, iç 
tasarrufları yetersiz, cari açığını kapatmak ve yatırımlarını finanse etmek 
için dış dünyadan kaynak bulmak zorunda olan, 4 milyon civarında 
Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak zorunda kalan, Batı Avrupa’da 
5 milyonu aşkın vatandaşının yaşadığı ve ekmek parasını kazandığı, 
Balkanlardan Kafkasya’ya Müslüman dünyanın gözünü üzerine çevirdiği 
ve rol modeli olarak gördüğü bir ülkedir. Böyle bir ülkenin hata üzerinde 
ısrar etme lüksü de, radikal söylemlerle tüm dünyayı karşısına alma lüksü 
de, düşman çoğaltma lüksü de yoktur. Bu çerçevede içerde de dışarda da 
normalleşme, siyasi gerilimin düşürülmesi, daha nazik ve kucaklayıcı bir 
siyaset dilinin geliştirilmesi, dış ilişkilerin iyileştirilmesi, diplomasinin 
öne çıkarılması, “düşman azaltıp dost çoğaltılmaya” odaklı bir dış politika 
izlenmesi Türkiye’nin yararınadır. Yapılacak siyasi, ekonomik ve hukuki 
reformlarla Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne dayalı, dünyanın en 
demokratik, en şeffaf, en özgür, en sivil, temel hak ve özgürlüklerin garanti 
edildiği, ayrımcılığın ve keyfiliğin her türlüsünün ortadan kaldırıldığı bir 
ülke hâline getirilmesi hem toplumu rahatlatacak, hem de makroekonomik 
göstergelerimizi hızla iyileştirecektir.



2018 YILINDA TÜRKİYE SİYASETİ
Yunus Şahbaz

Türk siyasetinin 15 Temmuz’dan sonra bir türbülansta olduğu söylenebilir. 
İç siyasetteki 15 Temmuz’u dış siyasetteki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan 
hâdiselerle birlikte düşünmek gerekir. Bunların ikisinin birleşimi ise 
iktidarı elinde tutan Cumhur İttifakı ve devlet ricalinin dayandığı temel 
söylem olan “beka meselesi” oldu. Bunlara ek olarak önce 16 Nisan 
2017’de yapılan referandum ardından da 2018 Haziran’ında yapılan 
seçimler büyük oranda beka meselesi söyleminin ağırlığıyla yapıldı. Fakat 
beka meselesi gibi genel yoruma müsait söylemlerin bazı operasyonel 
faaliyetlere maske olabileceğini de akılda tutmakta fayda var. Seçim 
zamanlarında bunlar daha az görünür ve konuşulur ancak seçim atmosferi 
geçince manzara biraz daha netleşecektir. Türkiye 2019 yılında bir de 
yerel seçim yaşayacak; bu seçim atmosferi de Cumhurbaşkanlığı sistemi 
tartışmalarından ve 24 Haziran Seçimlerinden azade kalacağa benzemiyor; 
aksine 16 Nisan’la başlayan sürecin son sacayağı olarak değerlendiriliyor. 
Özellikle devletin yeniden yapılanması ve iç siyasetteki gelişmelerin seyri 
için yerel seçimlerin de geçmesini beklememiz gerekecek.

24 Haziran Seçimleri
2018 yılında Türkiye siyasetine damga vuran birkaç olaydan söz edilebilir. 
Ancak bunlar içerisinde kuşkusuz birinci önceliği biraz da sürpriz bir şekilde 
yapılan 24 Haziran seçimlerine vermek gerekir. 24 Haziran seçimleri 
aslında bir erken seçimdi; zira seçim takvimine göre seçimler 2019 yılında 
yapılacaktı. Ancak önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet 
Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı; ardından da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra seçim tarihinin 24 Haziran olarak 
kararlaştırıldığı kamuoyuna açıklandı. Zaten erken seçim açıklamasından 
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önce Devlet Bahçeli kendi partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını 
ve adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını deklare etmişti. 

Seçimlerin iktidar tarafından Haziran gibi erken bir tarihe çekilmesinde 
birkaç faktörden söz edilebilir. Bunlardan ilki muhalefet cephesinin 
Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu öncülüğünde Abdullah 
Gül’ün olağan şartlarda 2019 yılında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine hazırlanmasıydı. Zira Gül daha sonra yaptığı açıklamada 
“muhalefet cephesinde mutabakat sağlansaydı sorumluluk alacaktım” 
diyerek istediği şartlar oluşsaydı aday olabileceğini söyledi. Ancak 
bilindiği üzere, adaylığını çok önceden açıklayan İYİ Parti (İP) lideri Meral 
Akşener’in adaylıktan çekilmeme ısrarı üzerine Gül de aday olmamıştır. 
Şayet Gül muhalefetin ortak adayı olsa idi, AK Parti’deki iç dinamikleri 
bir tarafa koyarsak, cumhurbaşkanlığı seçimleri daha da çekişmeli 
geçebilirdi. Seçimlerin erkene alınmasındaki bir diğer sebep de ekonomik 
göstergelerin ve ABD’yle ilişkilerin tetiklediği kur krizinin halkta oluşması 
muhtemel tepkisinin seçimlere yansımasını önlemekti. Zira yaz aylarında 
Türk lirası son yılların en büyük değer kaybını yaşadı; işsizlik ve özellikle 
enflasyon rakamları hızla arttı ve bu hasarların tamiri kısa vadede pek 
mümkün değil. Seçimlerin erkene alınmasındaki son bir faktör olarak 
da, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler gösterilebilir. Zira Türkiye 
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan PYD/PKK koridorunu kendi 
açısından bir beka meselesi olarak görüyor. Bu yüzden böyle bir koridorun 
oluşmasına karşı olduğunu hem masa başında diplomatik kanallarla, 
hem de bizzat alanda askerî operasyonlarla gösteriyor. Son olarak 
Fırat’ın doğusuna yapılacağı açıklanan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
çekilme kararından sonra bir süre askıya alındığı anlaşılan operasyon da 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik kararlı tutumunun son örneği 
oldu. 

Türkiye gibi siyasal gündemi hayli yoğun bir ülkede iç ve dış siyasetin 
birbirini bu kadar etkilemesi olağan görülebilir, ancak Suriye’de 
yaşanan gelişmelerin iç siyasete kattığı dinamik son yıllarda görülmemiş 
yakınlaşmalara sebebiyet verdi. 15 Temmuz’dan itibaren kritik meselelerde 
ortaklaşa hareket eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile MHP 
Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere beka meselesi söylemi üzerinden 
seçimlere de bir ittifak çatısı kurarak gitme kararı aldı.
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Yeni Sistem ve İttifaklar
Öncelikle Türkiye’deki siyasal süreçlere ilişkin şu tespiti kesin olarak 
yapmak mümkün; 16 Nisan 2017 referandumundan sonra Türkiye’de 
seçimler ittifaklar üzerinden şekillenecektir. Bu belki kısa vadede hâlâ 
çoklu parti sistemine bir engel teşkil ediyor görünmeyebilir ve fakat orta 
ve uzun vadede, siyaset olağan seyrinde devam ederse şayet, 2 ya da “2 
buçuk” partili bir yapıya doğru sistemin evrileceğini söyleyebiliriz. Zira 
özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aranan yüzde 50 artı bir şartı 
siyaseti zorunlu olarak ittifaklara itmektedir. Seçimin ikinci tura kalması 
durumunda 50 artı bir şartı ortadan kalkıyor, bu sefer de sadece en çok 
oyu alan iki aday yarışacağı için yine ittifaklar, siyasal pazarlıklar yoğun bir 
şekilde gündeme gelecektir. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
seçim ilk turda sonuçlandı; bu da büyük oranda partilerin ittifaklar yaparak 
seçime girmesi sayesinde oldu. Hatta yerel seçimlerde bile, ilk başlardaki 
tereddütlere rağmen, tekrar ittifaklar tesis edildi ve İstanbul, Ankara 
gibi büyükşehirlerde şu ya da bu partinin adayı olmaktan ziyade ittifakın 
adayı olan isimler yarışacak. Muhalefet cephesi kurduğu ittifaklara bir 
meşruiyet temeli sağlamakta zorlansa da AK Parti ve MHP’nin beka 
meselesi söylemi üzerinden bir mutabakata vardığı ve parti tabanlarının 
büyük oranda bu mutabakatı onayladı görülmektedir. Şayet herhangi bir 
olağanüstü durum oluşmazsa AK Parti ve MHP’den müteşekkil Cumhur 
İttifakının bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunda hem beka 
meselesi söylemini besleyecek ulusal ve uluslararası konjonktürün devam 
etmesinin, hem de bu ittifakın partilere kazandırdığı politik çıkarları bu 
partilerin kaybetmek istememelerinin büyük payı vardır. Zira bu ittifak 
sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda seçilebildiği gibi MHP 
de bir bölünme yaşamasına rağmen oylarını artırarak seçimlerin en büyük 
sürprizine yol açmıştır. Yerel seçimde de Ankara gibi AK Parti adına daha 
kritik olarak değerlendirilebilen bir şehirde ittifak hassasiyetlerini gözetici 
bir adayın çıkarılması her iki partinin elini nispeten daha da rahatlatmışa 
benzemektedir.

Yeni sistemin ittifakları icbar etmesinin seçmen açısından bazı 
olumlu taraflarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemde cumhurbaşkanı 
adayları ve partiler için seçmene daha esnek oy verme imkânı doğmuştur. 
Yeni sistemde seçmen ittifakın adayına oy verirken bir önceki seçimde 
oy verdiği partiye oy vermeyebilir, ancak hem ittifak adayına, hem de 
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ittifakın diğer partisine oy vererek temelde ittifak içerisinde kalarak bir 
oy verme işleminde bulunabilir. Yani AK Parti’ye küskün olsa bile hem 
ittifak ortağı MHP’ye, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oyunu verebilir. 
Ancak seçmen için bu durumun sadece ittifak içerisinde değil, ittifak 
haricinde de mümkün olabildiğini de eklemek gerekir. Zira seçmen parti 
ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı oy tercihlerinde bulunabilir. Söz 
gelimi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) adayı Muharrem İnce’den yana kullanan birçok seçmen parti 
tercihini CHP’den yana kullanmamıştır. Bu yüzden CHP’nin aldığı oyla 
Muharrem İnce’nin aldığı oy arasında ciddi bir fark oluşabilmiştir.

Seçmene adaylar ve partiler için ayrı ayrı oy kullanabilme imkânının 
doğmasıyla birlikte yeni sistemde stratejik oylamanın daha çok ön plâna 
çıkacağını söyleyebiliriz. Stratejik oylama seçmenin oy verirken gönlünde 
yatan parti için değil de başkaca sebeplerden dolayı bir başka parti için 
oy kullanması olarak tanımlanabilir. Buradaki başkaca faktörler partiden 
partiye ve seçmen profiline göre esneklik gösterebilir. Meselâ 24 Haziran 
seçimlerinde stratejik oylamanın büyük oranda CHP seçmeni nezdinde öne 
çıktığını görmek mümkün. Zira özellikle Batı illerindeki CHP seçmeninin 
önemli bir kısmı barajı geçmesini sağlamak üzere Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) lehine oy kullanmıştır. Şayet CHP’den bu bariz oy kayması 
olmasa HDP kuvvetle ihtimal baraj altı kalabilir ve AK Parti Meclis’te 
çoğunluk demek olan 300 üzeri vekil çıkarabilirdi. CHP seçmeni özellikle 
AK Parti’nin 300’ün üzerinde vekil çıkarmaması için HDP’ye oy vermiştir. 
Cumhuriyet gibi CHP seçmenine yakın gazeteler ve bu gazetelerdeki 
köşe yazarlarının bu süreci en başından beri onayladıklarını söylemek 
mümkündür. Tayfun Atay, Aydın Engin, Ahmet İnsel gibi Cumhuriyet’in 
Ulusalcılıktan ziyade Sol’a yakın isimlerinin Selahattin Demirtaş ve HDP 
üzerinden âdeta bir seferberlik başlattıkları bile söylenebilir. Ancak bir şey 
söylemek ya da sunmaktan ziyade engellemeye dönük siyasetin tipik bir 
veçhesi olan bu girişim AK Parti’ye 300’ün üzerinde vekil çıkartmamak 
noktasında başarılı olsa da hem genel sonuçlar, hem de cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde büyük bir hüsrana uğramıştır. Muhalefet cephesinin seçimlere 
ilişkin tek başarısının AK Parti’ye 300’ün altında vekil çıkarttırmak olduğu 
söylenebilir.
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Yükselen Popülizm ve Muhalefet
2018 yılı Türkiye siyasetinde popülizmin tekrar güçlü bir şekilde hissedildiği 
de bir yıl oldu. Popülizmin günümüzde birçok demokratik ülkede revaçta 
olduğu izahtan varestedir. Macaristan, Polonya, İtalya, Brezilya gibi 
demokrasi sicilleri temiz olmayan ülkeler gibi liberal demokrasilerin beşiği 
hüviyetindeki ABD, İngiltere ve hatta son dönemde İsveç, İsviçre gibi 
ülkelerde de popülist hareketlerin yükselişte olduğu görülmektedir. Bizzat 
ABD Başkanı Donald Trump popülist liderlerin başta gelen ismi arasında 
zikredilmektedir. Türkiye de aslında popülist parti ve isimlere yabancı 
bir demokratik geçmişe sahip değildir; Tarihinde Adnan Menderes, 
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Turgut Özal gibi popülist söylemleri 
hayli kullanan isimlere şahit olmuştur. 2018 yılında da özellikle CHP’nin 
cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İP cumhurbaşkanı adayı Meral 
Akşener’in popülist söylemlere sıkça başvurdukları görüldü.

Ancak günümüzde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere demokratik 
ülkelerdeki popülist yükselişi besleyen zemin ve şartların Türkiye’de pek 
olmadığını tespit etmek gerekir. Bunların başında da mülteci karşıtlığı 
gelmektedir. Türkiye esasen milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için 
mülteci karşıtı söylemin halkta kabul görebileceği ilk etapta düşünülebilir. 
Nitekim seçim döneminde özellikle Muharrem İnce ve Meral Akşener 
gibi isimler bu husus üzerinde çokça durmuşlar ve Suriyelileri geri 
göndermek üzerinden bazı vaatlerde bulunmuşlardır. Ancak hem seçim 
sonuçları itibariyle, hem de toplumun genel tutumunu göz önünde tutarak 
Suriyelilere yönelik söylemin çok da karşılık bulmadığını ifade edebiliriz. 
İstanbul’daki yılbaşı kutlamasında yaşanan hâdiseler gibi bazı tekil olaylar 
Suriyelilere yönelik antipatiyi artırsa da genel olarak Avrupai anlamda 
bir göçmen karşıtlığının Türk toplumunda yer aldığını söyleyemeyiz. 
Bunun tarihsel, kültürel birtakım sebepleri var; ancak burada önemli 
olan muhalefet adaylarının bunu öngörememesi daha doğrusu seçmen 
sosyolojisini yanlış okumasıdır. Hem tüm topluma seslenme iddiasında 
olup, hem de toplumun ancak küçük bir kesiminde yoğun nefretle 
karşılanan Suriyelileri hedef tahtasına oturtarak geliştirilen bir söylemin 
toplumun tümünde karşılık göremeyeceği kestirilememiş ve nihayet sonuç 
da muhalefet adına hüsran olmuştur. 

1970’lerde Bülent Ecevit’in yakaladığı köylü tonlu popülist havayı 
Muharrem İnce de kendi üzerinden oluşturmaya çalıştı. Esasen bu girişim 
muhalefetin hem seçmeni, hem de Türkiye’nin sosyolojik yapısını ne kadar 
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yanlış okuduğunun bir göstergesi idi. Zira Türkiye’de artık en büyük oy 
potansiyeline sahip kesimi köylüler değil, şehirli orta sınıf oluşturmaktadır. 
AK Parti’nin başarısının en büyük sebeplerinden biri de büyük oranda alt 
sınıfları orta sınıf düzeyine yükseltmeyi başarması ve tabanını orta sınıf 
üzerinden kurmasıdır. Aşırı yoksulluk gibi faktörlerin AK Parti için olumlu 
ya da olumsuz anlamda ifade ettiği oy potansiyelinden daha fazlası orta sınıf 
için söz konusudur. Benzer şekilde AK Parti’nin orta sınıftan bir elit sınıfı 
oluşturma hareketi olarak yorumlanabilecek girişimleri ise toplumdan 
esaslı tepkiler almaktadır. Danışman atamaları gibi doğrudan tek bir 
irade tarafından yapılan ve AK Parti iktidarları zamanında zaten sosyo-
ekonomik olarak belirli bir seviyeye gelen isimlerin bir de danışmanlık 
gibi kadrolar eliyle daha üst bir sınıfa yükseltilmesi AK Parti tabanından 
bile tepki almaktadır.

CHP’nin Krizi mi Kemalizm’in Krizi mi?
Muhalefet cephesinin seçimlerde yaşadığı bu hezimet özellikle CHP 
içerisinde yine bir olağanüstü kurultay tartışmasına sebep oldu. CHP’de 
her seçim sonrası yaşanan bu parti içi tartışmaların önümüzdeki 
seçimlerde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu tartışmayı 
salt parti içi kliklerin mücadelesi ya da Muharrem İnce’nin şahsi 
ihtirasları olarak değerlendirmek meselenin özünü kaçırmamıza sebep 
olabilir. Krizde olan sadece CHP liderliği değil; süreci tarihî ve ideolojik 
kökenleriyle parti olarak CHP ve daha genel anlamda Kemalizm’in bir 
krizi olarak değerlendirmek gerekir. Anıtkabir ziyaretleri, bürokraside ve 
orduda ulusalcılığın güçlenmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün tekrar çok 
daha popüler hâle gelmesi gibi faktörleri göz önünde tutarak Kemalizm’in 
canlılığını tüm varlığıyla devam ettirdiği iddia edilebilir. Ancak ideolojik 
boyutuyla Kemalizm’in 21. yüzyıla nasıl adapte edileceği, bu yapılırken 
hangi segmentlere ya da sosyo-politik fraksiyonlara dayanması gerektiği 
belirsizliğini korumaktadır. Çünkü Kemalizm esasında modernleşmeci, 
okuma yazma oranı, şehirleşme düzeyi bir  düzeyin altındaki sosyoloji 
için belli bir misyonu olan bir doktrindir; şehirleşmesi belli bir seviyeye 
gelmiş, en çok tartışılan inkılabı olan Harf İnkılabı bile artık kanıksanmış 
bir toplumda ve zaman diliminde Kemalizm bu topluma ne söyleyebilir? 
Dolayısıyla yaşanan, 21. yüzyılın postmodern toplumu ve liberal siyasallığın 
türlü krizlerini ifşa eden popülist siyasal durumu karşısındaki bir 20. yüzyıl 
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doktrini olan Kemalizm’in krizidir.  CHP ise bu krizdeki Kemalizm’in 
mümessili bir parti olarak rotasını çizecekse Kemalizm’in açmazlarına 
ortak olacak demektir. Kemalizm’in dışına çıkıp geliştirilen her söylemde 
ise bir boşluk oluşmakta, bu yeni söylem temellendirilememektedir. 
Dahası doğrudan CHP Kemalizm karşıtı olmakla bile suçlanmaktadır. 
Dolayısıyla CHP’nin yaşadığı kriz büyük oranda Kemalizm kaynaklıdır; 
bundan kurtulmak için Kemalizm dışındaki her söylemi ise CHP için 
yeni bir kriz kaynağıdır. Şayet Muharrem İnce kurultay sürecini bu kadar 
zorlamaktansa ulusal-sol ya da sosyal demokrat yeni bir oluşum arayışına 
girse hem kendi siyasal kariyeri, hem CHP, hem de Türkiye siyaseti için 
belki daha sağlıklı sonuçları olan bir süreci başlatabilirdi. Ancak mevcut 
hâliyle CHP’nin içinde bulunduğu girdapta bir süre daha dönmeye devam 
edeceğini söylemek mümkündür.

Devletin Yeniden Yapılandırılması
Seçim sonuçlarıyla birlikte 16 Nisan Referandumunda kabul edilen 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de fiilen uygulanmaya başlandı. 
Devlet de toptan bir yeniden yapılanma içerisinde. Bunun bir süre daha 
devam edeceği söylenebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tek başlı yönetim, 
hızlı karar alma, istikrar gibi unsurlar açısından Türk toplumu realitelerine 
daha uygun bir sistem olarak kabul edilebilir. Ancak bu sistemde Meclis’in 
nasıl bir performans göstereceği de önemli bir mesele. Zira dönemine göre 
Meclis, mahiyet itibariyle, vilayetlerde sadece imar işlerine bakan Belediye 
Meclislerine dönüşebilir. Bunun olmaması için Meclis’in daha etkin ve 
aktif bir sorumluluk alması şart. Ancak Meclis’in muhalefetin iddia ettiği 
gibi bir “kukla” hâline gelmesi hem sistemin meşruiyetine gölge düşürecek, 
hem de uzun vadede daha onulmaz yaralara sebep olabilecektir.

Ayrıca tüm devlet işleyişinin 15 Temmuz sürecinden bir an kurtulması 
ve devlet aygıtının hızla normal işleyişine kavuşması elzem bir durumdur. 
Olağanüstü Halin de kalkmasıyla artık idari ve iktisadi anlamda gerekli 
reformların yapılması, yeni sisteme dönüşümün tamamlanması 
gerekmektedir. Yaz aylarındaki kur krizinin de gösterdiği gibi güçlü bir 
yürütmeye sahip olmak tek başına hiçbir soruna tam çözüm değildir, ancak 
bütüncül olarak devlet mekanizması ve kurumlarının sağlıklı işleyişiyle orta 
ve uzun vadede ulusal ve uluslararası hedeflere ulaşılabilir. Mevcut durumda 
ekonominin hâlâ çok kırılgan olduğu, sorun çözme mekanizmalarının 
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devreye girmekte geç kaldığı görülmüştür. Özellikle iktisadi anlamda 2019 
yılı 2018’e göre kesinlikle kolay geçmeyecektir. Söz gelimi, 2019 yılının 
ilk toplantısında Merkez Bankası faizleri düşürmemiştir. Yine birkaç hafta 
öncesine kadar Türkiye’yle sözüm ona dostane ilişkileri zirve yapan ABD 
Başkanı Trump bir tivit atarak ekonomik olarak Türkiye’yi mahvetmekten 
bahsedebilmektedir. Dolayısıyla büyük devlet iktisadi, idari kurumları 
sağlıklı işleyen bir devlettir. Tarih boyunca Türk devletini “kerim” yapan 
temel husus halkıyla kurduğu pozitif ilişki ve işleyişindeki nizamdır. 
Devletin yeniden yapılandırıldığı göz önüne alındığında ve birçok yeni 
kurum ihdas edip görevlendirmeler yapıldığında pek tabii olarak “liyakat” 
ilk akla gelen mesele olacaktır. Ancak liyakati hatırlamak için Weberyen 
anlamda bir bürokrasi bilgisine ya da popüler bir romancının Anadolu 
Ajansı’na verdiği röportajda liyakati vurgulamasına gerek olmamalıdır. 
Çünkü Türk devletini yıllarca istikrarlı ve kerim yapan unsurların başında 
bu liyakat meselesi gelmektedir. Bunun için ekstra bir bilgi ya da vurguya 
gerek yoktur. Maalesef bazı atamalarda kamu vicdanını yaralayan 
hâdiseler de yaşanmıştır; ancak bu atamaların bir an önce istikrarlı bir 
kriterler bütününe bağlanması ve devlet kurumlarına kurumsallık ve 
süreklilik unsurlarının tekrar kazandırılması gerekmektedir. 

Türkiye 2019 yılında bir seçim süreci daha yaşayacak. Mart ayında 
yapılacak yerel seçimler özellikle yeni sistemin ilk seçimi ve ittifakların 
gireceği ilk seçim olması itibariyle daha önemli hâle gelmektedir. Cumhur 
İttifakı ve özellikle MHP Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin 
kaybedilmesi durumunda yeni sistemin meşruiyetinin sorgulanacağı, 
oysa Türkiye’nin içinde bulunduğu iç ve dış şartların sonucunda beliren 
beka sorunu karşısında bu sistemin iyi işlemesine mutlak ihtiyaç olduğu 
iddiasındadır. Muhalefet cephesi de aslında henüz bu türden söylemlere 
başvurmasa da bu düşünce büyük oranda onlar için de geçerli; şayet 
yerel seçimde yenilgi olarak yorumlanabilecek önemli şehirler Cumhur 
İttifakından alınabilirse bir erken seçimin bile gündeme gelebileceği 
alttan alta dillendirilmektedir. Ancak açıklanan aday profilleri göz önünde 
tutulursa ne Cumhur İttifakının önemli şehirleri kaybedeceği ne de bir 
erken seçim ihtimalinin gündeme geleceğini söylemek mümkün.

Erken seçim süreci de atlatıldıktan sonra Türkiye’de siyasetin 15 
Temmuz sonrası girdiği türbülanstan bir an önce çıkması gerekir. 
Olağanüstü Halin hem iktisadi boyutu başta olmak üzere halk üzerindeki 
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etkileri giderilmeli, hem de devlet mekanizmasının işleyişi normal seyrine 
dönmelidir. Türkiye’nin içinden geçtiği ve gerçekten beka meselesi olarak 
kodlanabilecek olağanüstü durumu birtakım fraksiyonlara devlet üzerinde 
ve devlet eliyle bazı operasyonlar yapılmasına olanak tanımamalıdır. 
Özellikle her eleştirinin tukaka edildiği, kendilerini devletin gerçek sahibi 
gibi gören eski “Maocu”, yeni devletçi çevrelerin askeriyede ve bürokraside 
revaçta olduğu, mülkün temeli olan “adaleti” ve vicdanları yaralayıcı 
birçok hâdisenin bizzat devlet eliyle yaşatıldığı bir Türkiye’nin orta ve 
uzun vadede ağır siyasal ve yönetim krizlerine sahne olması kaçınılmazdır.



Cumartesi günü CHP’den 15 mil-
letvekilinin Meclis’te parti gru-
bu kurulabilmesi için İYİ Parti’ye 
(İP) geçmesinden sonra hızına 
yetişilmesi zor gelişmeler yaşan-
dı. CHP’nin bu hamlesi aslında 24 
Haziran seçimlerini “acil” seçim, 
“baskın” seçim gibi sıfatlarla nite-
leyen muhalefetin aslında böyle bir 
erken seçim kararına çok da hazır-
lıksız olmadığını ve dolayısıyla bu 
nitelemelerin kendileri açısından 
tutarlı olmadığını göstermektedir. 
Zira Cumartesi gününden itibaren 
CHP başta olmak üzere muhalefet 
son derece hareketli günler yaşıyor 
ve aday belirleme süreci birkaç gün 
içerisinde neticelenecek gibi. Bu 
süreçte yapılan ittifaklar ve pazar-
lıklar göz önünde tutulunca muha-
lefetin de aslında çokça eleştirdiği 
yeni sistemin ruhuna gayet uyum 
sağladığı görülüyor. Sadece siya-
sal aktörler açısından değil, devlet 
aygıtı ve bürokrasinin de yeni sis-
temin gereklerine bir an önce ayak 
uydurması hem seçimlerin selame-

tini sağlamak, hem de sonrasında 
oluşturulabilecek şaibe iddialarını 
boşa çıkarmak açısından son de-
rece önemli. Zira İP’in seçime gi-
rebileceğini pazar günü ilan eden 
YSK, bu kararını cumartesi ya da 
cuma günü vermiş ve deklare etmiş 
olsaydı 15 vekil vakası belki de hiç 
yaşanmayabilirdi.
Son günlerde süren ittifak görüş-
melerinden sonra Abdullah Gül 
gibi isimlerin fazlaca öne çıkması 
bazı duygusal ve romantik tepki-
lerin verilmesini de beraberinde 
getirdi. Şüphesiz ki Gül hem Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
hem de AK Parti açısından oldukça 
istisnai bir isim. Geçmişte de bazı 
AK Parti’li ve Erdoğan’a yakın isim-
ler partiden ayrılmıştı ve hatta şu 
anda da sert muhalefet yürütüyor-
lar. Ancak Gül’ün konumu diğerle-
riyle kıyas kabul etmez bir durum-
da ve Gül’ün Erdoğan’ın karşısına 
bir aday olarak çıkabilme ihtimali 
diğer herhangi bir isme verilecek 
tepkilerden kat kat daha fazlasına 

16 NİSAN’DAN 24 HAZİRAN’A 
YENİ POLİTİK KÜLTÜR
Yunus Şahbaz
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anlamlandırmak daha rasyonel 
değerlendirmeler yapmamızın ka-
pısını açabilir. 16 Nisan Referan-
dumu sonrası oluşan ve 24 Haziran 
seçimleriyle uygulamaya koyulacak 
bu yeni siyasal zemin aslında 27 
Mayıs 1960’ta açılan bir parantezin 
kapanışı olarak değerlendirilebilir.

27 Mayıs Parantezi 
27 Mayıs, 50’den itibaren oluşan 
demokratik siyasal oyunun kural-
larını baştan sona değiştirmiştir. 
60’lardan günümüze gelen siyasal 
kültür aslında 50’lerde başlayan 
değil, 27 Mayıs’ın temellerini attığı 
bir siyasal kültürdür. 27 Mayıs’la 
birlikte siyaset daha rövanşist, 
“anti” ön eklerinin daha fazla be-
lirgin olduğu bir arena olmuştur. 
DP’nin son yıllarındaki Vatan 
Cephesi, Tahkikat Komisyonu gibi 
hâdiseler de rövanşist siyasetin ön 
adımları olarak kabul edilebilir, an-
cak bu kültürün asıl yerleşmesi 27 
Mayıs sonrası dönemde olmuştur. 
Anti-laik, anti-Kemalist, sağ-sol 
gibi söylemler bu dönemin ruhunu 
yansıtan tipik kavramsallaştırma-
lardır. Zaten 27 Mayıs’ın kendisi 
de bizzat Kemalist sistemi tahkim 
etmek adına yapılmıştır. Devlet/
rejim siyaset sahnesinde bir aktör-
dür ve devleti korumaya yönelik 
Anayasa Mahkemesi, Millî Güven-

sebep oluyor. Vefasızlık, hatta iha-
net söylemleri başta sosyal medya 
olmak üzere artık açık açık dillen-
dirilmeye başlandı. Ayrıca sadece 
Gül özelinde değil, CHP’yle ittifa-
ka sıcak bakan ve iddialara göre 
de CHP’yi Gül ismi üzerinde ikna 
etmeye çalışan Saadet Partisi’nin 
(SP) tutumu da hayli eleştirilmek-
tedir. Zira SP Kemalist uygulama-
lardan son derece muzdarip ve 28 
Şubat’ın siyasal muhatabı bir çizgi-
nin son halkası olan bir parti. Böyle 
bir partinin AK Parti’nin tüm ısrar-
larına ve tabanının da AK Parti’ye 
hayli yakın olmasına rağmen AK 
Parti’yle değil de CHP’yle ittifak 
yapması da kendi tabanından bile 
ciddi tepkiyle karşılanabilecektir. 
Aslında bir süredir alttan alta de-
vam eden ve birkaç gündür alenile-
şen bu ittifak mesaisi yeni sistemin 
icbar ettiği bir gereklilik. Siyaset 
sahnesinde doğrudan bir aktör ola-
rak yer almasa da 696 sayılı KHK 
hakkındaki “kaygı verici” eleştiri-
leri ve sonrasında açık bir tartış-
maya girmeden verdiği mesajlarla 
Gül kendi tarzınca siyasetini yürüt-
mekteydi. Son dönemdeki ittifak 
görüşmelerinin hızlanmasıyla da 
doğrudan bir aktör olarak ortaya 
çıkmaya başladı. Ancak herhan-
gi bir ismin ya da partinin ittifak 
tercihini de bu sistem ve özellikle 
de yeni siyasal kültür üzerinden 



34 / EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASİ HAYAT

lik Kurulu gibi birtakım vesayet 
odakları ihdas edilmiştir. 27 Mayıs 
sonrası oluşan rövanşist siyasette 
DP’nin devamı olduğu iddiasıyla 
Süleyman Demirel uzun yıllar Tür-
kiye siyasetine damga vurabilmiş-
tir. Bu dönemde daha çok sınıf/çı-
kar siyaseti yerine değer siyasetinin 
baskın olduğu söylenebilir. Değer 
siyaseti hem seçmen davranışında, 
hem de siyasal aktörlerin tanzi-
minde başat faktör olmuştur. Sağ-
dan/sağcı bir lider olması Demirel 
gibi bir siyasal figüre sağ seçmenin 
oylarıyla iktidar kapısını açabil-
miştir. Ancak 90’lar ve özellikle 28 
Şubat süreciyle birlikte sağ seçmen 
uzun yıllar oy verdiği Demirel’in 
bambaşka bir yüzü olduğunu göre-
bilmiştir. Benzer şekilde laiklik de 
siyasal süreci düzenleyen ilkelerin 
başında gelmektedir ve rahmetli 
Necmettin Erbakan liderliğindeki 
Millî Görüş hareketinin kurduğu 
partilerin hepsi, SP’ye kadar, laik-
liğe aykırı eylemlerin odağı olmak 
suçlamasıyla kapatılmıştır. Kendi-
sini rejimin ve laikliğin yegâne sa-
vunucusu olarak tanımlayan klâsik 
CHP siyaseti de % 25 civarındaki 
kemik oyunu büyük oranda Kema-
list değerlerin hamisi olduğu ya da 
seçmen tarafından öyle görüldüğü 
için konsolide edebilmiştir. 16 Ni-
san referandumundan sonra bu 
siyasal zeminin değişmeye başladı-
ğını, yani aslında değişmek zorun-

da olduğunu söylemek gerekir. Bu 
değişimi ittifaklar ve cumhurbaş-
kanlığı profili gibi iki parametreyle 
ele almak mümkündür. İlk olarak 
şunu söylemek gerekir ki artık tüm 
partiler, aktörler siyasal ittifaklar 
yapmaya mecburdur ve bu da on-
ları geleneksel siyaset anlayışla-
rını değiştirmeye zorlamaktadır. 
Bundan sonraki süreçte söylemler 
ve prensiplerin aynı katılıkla savu-
nulmadığı ve dahil olunan ittifak 
söylemine göre bunların revize edi-
lebileceği bir zemin gelişmektedir.

İki Bloklu Siyaset
Artık Türkiye’de siyaset hiçbir şe-
kilde 16 Nisan öncesinde olduğu 
gibi olmayacaktır. İki partili olma-
sa da iki bloklu siyaset bu siste-
min getirdiği en önemli sonuçtur. 
Özellikle seçimlerin ikinci tura 
kalma olasılığını göz önünde tu-
tunca yapılan ittifak girişimlerinin, 
seviyesi hayli aşağı inen pazarlık 
teşebbüslerine dahi sahne olacağı 
söylenebilir. Şüphesiz geçmişte de 
1974 yılındaki “solcu” CHP ile “şe-
riatçı” MSP (Millî Selamet Partisi) 
arasındaki gibi belki “imkânsız” 
denecek koalisyonlar kurulabil-
mişti. Ya da CHP geleneksel siya-
set çizgisinin dışına taşarak kendi 
içerisinde dönem dönem, meselâ 
çarşaf açılımı gibi, politik açılımla-
ra gitmişti. Ancak yeni dönemdeki 
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politik kültür ne geçmişin zoraki 
koalisyonlarına ne de bir partinin 
kendi dahili açılımlarına benzetile-
bilir. Yeni süreçle birlikte gelenek-
sel siyaset anlayışları terkedilmeye, 
laik-antilaik, sağ-sol gibi ideolojik, 
değer belirlenimli siyasal çizgi-
ler silinmese bile hayli esnemeye 
başlayacaktır. 1974 krizli koalis-
yondan sonra ilk kez CHP ile MSP 
çizgisindeki SP’nin bu denli yakın-
laşması bu durumun bariz göster-
gelerinden biridir. Yine “Erbakan 
Ödülleri”ndeki manzaranın arızi 
bir durum olmadığını ve ancak yeni 
siyasal kültürle anlamlandırılabile-
ceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde, 
Levent Gültekin’den Uğur Dündar 
ve Abdullah Gül’e uzanan bir isim 
listesini aynı potada buluşturma-
nın bir açıklaması olamaz. Seçilen 
isimler ve figürlerin o siyasal gele-
nekle ilişkisi ve ahlâki açıdan kabul 
edilebilir olup olmadığı ise ayrı bir 
tartışmadır. Bu zaviyeden olmak 
üzere, Abdullah Gül isminin CHP 
içerisinde tartışılma biçimi de bu 
durumun bir örneği olarak ele alı-
nabilir. Hatırlanacağı üzere, Gül 
2007 yılında Cumhurbaşkanlığı’na 
aday olduğunda CHP’nin temel 
tepkisi Gül’ün eşinin başörtülü ol-
ması idi ve tartışma laiklik üzerin-
den yürütülüyordu. Nitekim TSK 
da 27 Nisan E-Muhtırasında bu 
tartışmalarda taraf olduğunu dek-

lare edecekti. Ancak 24 Haziran’a 
giden süreçte ise Gül’ün bizzat 
CHP’nin adayı olarak gündeme 
gelmesine bile şaşılmamakta. CHP 
içerisinden yükselen eleştirilerde 
ise laikliğin nerdeyse hiç gündeme 
gelmediğini tespit etmek gerekir. 
Gül daha çok AK Parti geçmişi, 
Cumhurbaşkanlığı dönemindeki 
icraatları yüzünden eleştirilmekte 
ve hatta Gül’ün ortak aday olarak 
belirlenmesi CHP’ye ihanet olarak 
telakki edilmektedir.

Muhalefetin Hınç Siyaseti
Yeni siyasal atmosfer değişikliğinin 
izlenebileceği ikinci alan da cum-
hurbaşkanı aday profilidir. Muha-
lefetin yeni sistemin ruhuna göre 
yürüttüğü ittifak girişimleri aday 
belirleme sürecinde şimdilik aka-
mete uğramış gibi duruyor. Zira 
muhalefetin en büyük dezavantajı 
Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı olmasını önlemek 
dışında ortak bir paydasının olma-
ması. Erdoğan karşıtlığı olmaksızın 
İP ile HDP’yi yan yana getirebile-
cek başka bir ihtimal yoktur. Top-
lumun tümünü kapsayacak ve ikti-
dar hedefli bir programının olma-
ması muhalefeti Demokrasi İttifakı 
gibi retorik düzeyinde toplumda 
çok da karşılığı olmayan arayışla-
ra yöneltti. Öte yandan Erdoğan’ı 
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leri öne çekmeye çalışması ve be-
lirlenecek adayı da buna göre seç-
mek istemesi. Özellikle CHP’nin en 
büyük vaadi parlamenter sisteme 
tekrar dönmek. Ancak birinci ya 
da ikinci turda muhalefetten han-
gi aday kazanırsa kazansın bunun 
mümkün olup olmadığı son dere-
ce tartışmalı. Geçmişte Fransa’da 
da Mitterand benzeri vaatlerle 
iktidara gelmişti ve fakat yetkile-
rini sonuna kadar kullandığı gibi 
sistemsel bir dönüşüme de yel-
tenmedi. Yine Türkiye’de Ahmet 
Necdet Sezer Anayasa Mahkeme-
si Başkanı olduğu dönemde 1982 
Anayasası’nın cumhurbaşkanına 
parlamenter sistemin ruhuna uy-
mayan yetkiler verdiğini belirtmiş 
ve bunu eleştirmişti. Ancak cum-
hurbaşkanı olduktan sonra o da 
bu yetkileri sonuna kadar kullan-
dığı gibi Türkiye’de siyasal sürece 
vetolar yoluyla en çok müdahale 
eden cumhurbaşkanlarından biri 
oldu. Üstelik Sezer o dönemde 
DSP, MHP, ANAP, FP ve DYP’nin 
üzerinde uzlaştığı bir isimdi ve fa-
kat bizzat Ecevit’le yaşadığı “ana-
yasa krizi” Türkiye’nin gördüğü 
en büyük siyasal ve akabinde de 
ekonomik krizlerden birine sahne 
oldu. Bu yüzden de seçimlere daha 
gerçekçi yaklaşmak bağlamında 
muhalefetin yeni sistemin gerek-
leri doğrultusunda hareket etme-

devirme amacının da muhalefette 
bir hınca dönüştüğü görülmek-
te ve bu hınç siyaseti muhalefeti 
ortak bir paydada ve ortak aday 
etrafında toplamaya yeterli olma-
makta. Özellikle CHP ittifaklar ve 
toplumun farklı kesimlerine açıl-
ma noktasında uzlaşmacı bir tavır 
takınırken Erdoğan karşıtlığında 
şedit bir konumda durmaktadır. 
Abdullah Gül gibi bir ismin tam da 
bu yüzden, yani bu hınç siyasetini 
gölgelemek üzere gündeme geldiği 
söylenebilir. CHP’nin İP’e 15 vekil 
transferi demokratik bir hamle ola-
rak lanse edilse de sonraki süreçte 
yaşananlar CHP’nin bu hamleyi 
İP’i, yani Meral Akşener’i Abdullah 
Gül ismine ikna etmek için dolaylı 
bir baskı amacıyla yaptığını göste-
riyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener ara-
sındaki ikili görüşmelerden sonra 
CHP’den yapılan Gül’ün gündem-
lerinde olmadığı yönündeki açık-
lamalar bana göre süreci başın-
dan itibaren yansıtan bir tutumu 
ifade etmiyor. Şayet Kılıçdaroğlu, 
Akşener’i ikna etse ve partinin hem 
tabanından, hem de tavanından 
bu denli şiddetli itirazla karşılaş-
masa Gül’ü ortak aday olarak gör-
me olasılığımız çok daha yüksekti. 
Muhalefetin ittifak görüşmelerinin 
akamete uğramasının bir diğer se-
bebi, ittifak görüşmeleriyle uyum 
sağlanan yeni sisteme aykırı vaat-
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değersizleşeceği ya da ilkesizleşe-
ceği demek değildir, aksine artık 
esnek tavır alışların ilkeselleşeceği 
bir siyasal zeminin yükseleceği de-
mektir. 24 Haziran’a giden süreç 
ve sonrasında ortaya çıkan politik 
şekillenmeler iki kutuplu siyasal 
yapılanmanın da önünü açacaktır. 
Bu anlamda da 27 Mayıs’la açılan 
parantezin kapanacağı ve CHP’nin 
klâsik siyaset anlayışında görüldü-
ğü şekliyle siyasetin belirli değerle-
re sadakat ya da sadakatsizlik üze-
rinden değil de toplumun ihtiyaç-
larını merkeze almak zorunda ka-
lacağı söylenebilir. Muhalefetin bu 
sürece ittifaklar meselesinde ayak 
uydurduğu ancak cumhurbaşkanı 
profili noktasında kafasının karışık 
ve kararsız olduğu görülmektedir. 
İlerleyen süreçte bu noktada da 
vaatlerin ve programların açıklan-
ması vesilesiyle daha somut yöne-
limler görebiliriz.

(Star Açık Görüş, 29 Nisan 2018)

si kendi açısından daha rasyonel 
olabilir. Muharrem İnce’nin aday 
adaylıktaki vaatleri ve son olarak 
da Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomiden 
anlayan, ekonomi konusunda ça-
lışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı 
profili” ile çıkacaklarını söylemesi 
geriye dönüş vaadinin gerçekçi ol-
madığının kabullenilmesi olarak 
okunabilir.
Toparlamak gerekirse, 16 Nisan 
sonrası oluşan yeni siyasal düze-
ne siyasal hayatın aktörleri uyum 
sağlamış görünüyor. Şimdilik tam 
farkına varılmasa ve ucuz tartışma-
lara kurban edilse de bunun artık 
yeni bir siyasal zeminin temelleri 
olduğunun tespit edilmesi gerekir. 
Bu yeni zeminde siyasetteki temel 
bölünmeleri belirleyen söylemle-
rin buharlaşacağı ve daha günlük/
gündelik, hatta pragmatik diyebi-
leceğimiz siyasal tutumların öne 
çıkacağını söyleyebiliriz. Bu şüphe-
siz siyasetin ve siyasal tutumların 



Türkiye 24 Haziran’da Cumhuriyet 
tarihinin en kritik ve sonuçları iti-
barıyla da en ilginç seçimlerinden 
birine şahit oldu. 24 Haziran seçi-
mi de belki 1 Kasım seçimiyle kı-
yaslanabilecek birtakım sürprizler-
le dolu idi. MHP’nin yaşadığı bö-
lünmeye rağmen oylarını konsoli-
de etmesi ve vekil sayısını artırma-
sı, HDP’nin Batı illerinden ve CHP 
seçmeninden gelen oylarla barajı 
geçebilmesi ve kampanya dönemi-
nin ilk başlarında parlatılan Saadet 
Partisi ile İYİ Parti ve bu partinin 
liderlerinin beklenenden çok az 
oy alması ilk etapta zikredilmesi 
gereken hususlar olarak öne çık-
maktadır. Ayrıca anket şirketleri-
nin özellikle MHP’nin oyları konu-
sunda tam bir fiyasko yaşaması bu 
seçimlerde hatırlanacak bir diğer 
mesele. Yine bu seçimlerde “sos-
yal medya sosyolojisinin” gerçek 
toplum sosyolojisini yansıtmadığı-
nı, mitinglerde toplanan kitlelerin 
dahi genel çıkarımlar açısından 
yanlış sonuçlara sebep olabildiği-
ni görmüş olduk. Hatta kampanya 

döneminde sadece bir iki miting 
yapan MHP’nin performansı mi-
ting-kitle göstergelerini yeniden 
düşünmemize sebep olacaktır.

Sürpriz Sonuçların Anlamı
Bu seçimi bu kadar öngörülemez 
ve bir o kadar da ilginç kılan temel 
husus Türkiye’deki seçmen profili-
nin iyi analiz edilemeyen siyasal al-
gılayış düzeyiyle yakından ilgilidir. 
Öncelikle şunu tekrar vurgulamak-
ta fayda var; % 90’lara ulaşan bir 
katılım oranı ve siyasal ve sosyolo-
jik olarak farklı pozisyonlara men-
sup olduğunu düşünebileceğimiz 
birçok engelli, yaşlı insanın şartları 
zorlayarak oy kullanmaya gitmesi 
seçmenin siyaseti ve devletin gidi-
şatını ne kadar önemsediğinin en 
önemli göstergesi.  
Zaten genel tabloya bakıldığında 
da çoğunlukla seçmenin ne 
yaptığının bilincinde ve kerhen 
değil de bile isteye oy kullandığı 
görülmektedir. Siyasal partiler 
ve bu partilerin liderleri olan 

DERİN MUHASEBE SAĞDUYULU TERCİH
Yunus Şahbaz
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kil çıkardı. Daha genel anlamda 
ise şunu söylemek mümkün; HDP 
Doğu ve Güneydoğu illerinin he-
men hepsinde 1 Kasım seçimlerine 
nazaran oy kaybetti. Üstelik bu 
oranlar 7 Haziran’la kıyaslanırsa 
aradaki fark daha fazla. Dolayısıyla 
da HDP aldığı toplam 5 milyon 772 
bin oyun 1 milyon 751 binini bu üç 
büyük şehirden aldı ve tartışmasız 
bir şekilde bu oylar sayesinde 
barajı geçti.

Güven ve İstikrar Vurgusu
24 Haziran seçimlerinden çıkan 
sonuçlar ayrıca şu hususu çok be-
lirgin kılmaktadır; seçmen bildiği, 
sürekliliği ve istikrarıyla kend-
isine güven veren isim ve par-
tilere yönelmiştir. AK Parti’de 
görülen % 7’lik oy kaybı ise bir 
başarısızlık olarak görülemez; zira 
AK Parti 16 yıldır iktidarda olan 
bir partidir ve 16 yıl sonunda hâlâ 
oylarını % 40’ların üzerinde tut-
abiliyor olması bir başarı olarak 
değerlendirilmelidir. Ayrıca mu-
halefetin yeni bir şey vaat etmek 
yerine yapılan ya da yapımı devam 
eden havaalanları, Kanal İstanbul 
ve hızlı tren hatları gibi mega 
projeleri eleştirmesi seçmende AK 
Parti lehine bir tepki doğurmuştur. 
Şayet mevcut siyasal aktörlere 
ve devlete güven ani krizlerle vs. 
dibe vurmamışsa seçmenin belli 

cumhurbaşkanı adaylarının parti 
oylarıyla kendi oyları arasındaki 
farklılık bu duruma işaret etme-
ktedir. Yeni sistemle birlikte seç-
men siyasal parti tercihinde farklı 
saiklerle cumhurbaşkanı terci-
hinde farklı saiklerle hareket ede-
bilme imkânına kavuşmuştur.
Seçim sonuçlarından ortaya çıkan 
bir diğer husus da stratejik oyun 
fazlaca ön plâna çıkması oldu. 
Stratejik oy tartışmasının merkez-
inde ise CHP-HDP arasındaki oy 
geçişgenlikleri vardı. Bu CHP’den 
HDP’ye oy kayışı meselesi KON-
DA Araştırma Şirketi başkanı 
tarafından bile seçim sonuçlarının 
yeni açıklanmaya başlandığı saa-
tlerde bir şehir efsanesi olarak 
nitelendirilmişti. Ancak seçim 
sonuçları CHP tavanının bile 
beklemediği oranda CHP’den 
HDP’ye oy kayması olduğunu 
gösteriyor. Özellikle Ankara, İzmir, 
İstanbul gibi illerden HDP’ye belir-
gin bir oy kayışı var. Meselâ 1 Kasım 
2015 seçimlerinde İstanbul’da 948 
bin oy alan HDP 24 Haziran’da 
1 milyon 942 bin; Ankara’da 1 
Kasım’da 151 bin oy alırken 24 
Haziran’da 225 bin ve İzmir’de 
1 Kasım’da 247 bin alırken 24 
Haziran’da 334 bin oy aldı. Ayrıca 
İstanbul’da 1 Kasım seçiminde 7 
vekil çıkarırken, 24 Haziran’da 
12 vekil çıkardı ve İzmir’de 2 ve-



40 / EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASİ HAYAT

görülmektedir. Kendisi kampanya 
sürecinin ilk gününden itibaren 
köylü, gariban, muhafazakâr/
dindar olduğunu iddia etse de bu 
söylemleri bir inandırıcılık prob-
lemi yaşamış ve sağ seçmende bir 
karşılık bulamamıştır. İnce’nin 
ve genel anlamda CHP’nin sağa 
açılma manevralarındaki en önem-
li problem partiye kılavuzluk ede-
bilecek ve halkta da inandırıcılık 
noktasında karşılık bulabilecek 
isimlerden yoksun olmasıdır. 
Adalet Yürüyüşü’nden itibaren 
sağa açılma yönünde mesafe kat 
etmeye çalışan CHP’de Abdülla-
tif Şener, Cihangir İslam ve daha 
öncesinden de başlamak üzere 
Mehmet Bekaroğlu gibi isimler 
öne çıkmaktadır. Ancak bu isim-
ler genel bir siyasal angajmanları 
ve politik vizyonları olmak yer-
ine çoğunlukla AK Parti’yle kişisel 
hesapları olan ve bunları gös-
terebilecekleri farklı platformlar 
arayışında olan isimlerdir.  Bu 
anlamda da CHP’ye herhangi bir 
katkıları olmadığı gibi seküler/
ulusalcı kesimde parti yönetimine 
karşı tepki toplamışlardır. 
Yine kampanya döneminde 
İnce’nin traktör sürmesi, sa-
man balyalaması gibi köylü vur-
gulu mesajlarının da çok karşılık 
bulduğunu söylemek mümkün 
değil. Bunun en önemli sebebi, 

bir tecrübe ve birikim sunan si-
yasal hareketlerden vazgeçmesi 
pek mümkün değildir. Bunun için 
siyaseten bir iflas gerekir. 2002 
seçimleri öncesindeki ekonomik ve 
siyasi krizler sonrası AK Parti’nin 
yükselişi ve 2016 yılında Fransa’da 
seçime girerken daha partisi bile 
olmayan Emmanuel Macron’un 
merkez sağ ve merkez sol siyasetin 
çökmesi sonucu yükselmesi bunun 
örnekleri olarak görülebilir.
Güven ve istikrar hususuna sadece 
iktidar kanadından bakmamak 
gerekir. MHP açısından da yapıcı 
ve sorumluluk sahibi muhale-
fetin seçmen tarafından tevec-
cüh gördüğü anlaşılmaktadır. 
Zaten muhalefetin iktidar adayı 
olabilmesi için kendi açısından 
tutarlı ve kendi ayakları üzerinde 
duran bir çizgisinin olması gerekir. 
MHP devletin bekası ve teminatı 
söylemleriyle hem Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanlığını tabanına 
büyük ölçüde kabul ettirebilmiş, 
hem de milliyetçi mukaddesatçı 
oyları bünyesinde konsolide 
edebilmiştir.

İnandırıcılık Problemi
Sosyal medyada ve miting 
meydanlarında coşkulu bir hava 
yakaladığı iddia edilen Muharrem 
İnce’nin ise sağ-muhafazakâr seç-
menden nerdeyse hiç oy alamadığı 
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İnce kampanya boyunca partiden 
ya da genel kolektif bir yönetimden 
ziyade şahsı üzerinden bir söy-
lem kurarken ve vaatlerini kendi 
icraatları olarak takdim ederken, 
seçimlerden sonra Erdoğan’ı 
“tek adamlık rejimi” ile itham et-
mesi İnce açısından çok ciddi bir 
tutarsızlıktır. Şayet Erdoğan yerine 
İnce seçilseydi, parlamenter sis-
teme dönüş için 2 yıl gibi bir süre 
öngören İnce’nin kendisi mi “tek 
adam rejimi” kurmuş olacaktı? 
Kampanyası boyunca yeni siste-
min ruhuna göre hareket eden 
İnce’nin seçimlerin hemen ertesi 
günü “tek adam rejimi” söylemine 
sarılması hâlâ parlamenter sistem 
mantığıyla ve yeni durumun ru-
huna aykırı düşündüğünü göster-
mektedir.

Vizyonsuz Siyaset
CHP’de liderlik tartışması başladı 
ve fakat daha temelden bazı pro-
gramatik değişimlerin yaşanması 
gerekir. Bu değişimlerde de sağdan 
ya da muhafazakâr kesimden, 
Kürtlerden nasıl oy alınabilir gibi 
bir saikle hareket edilmemeli. Bu 
şekilde olduğu zaman seçmende 
çok ciddi bir inandırıcılık prob-
lemi yaşanması kaçınılmaz. Şayet 
Cuma kılmakla sağ seçmenin oyu 
alınsaydı, nüfusun % 90’ından 
fazlası Müslüman olan bir ülkede 

yanlış bir sosyolojik okumadır. 
Türkiye artık kasketli Bülent 
Ecevit’in “karaoğlan” rüzgârı 
estirdiği 1970’lerin Türkiye’si 
değildir. Muharrem İnce’nin bu 
şekilde, din ve köylülük soslu bir 
popülizme yönelmesi de ekonomi, 
eğitim, hukuk gibi önemli mesele-
lerde bütünlüklü bir programı 
ve vizyonunun olmamasından 
kaynaklanmıştır denilebilir. 
Hatırlanacağı üzere, aday gösteril-
meden önce İnce kadrosunun 
hazır olduğunu ve aday gösterilirse 
Cumhurbaşkanı yardımcılarını 
açıklayacağını söylemişti. Bu söy-
lemini daha sonra ikinci tura 
kalırsam açıklayacağım şeklinde 
revize etti ve fakat en nihayetinde 
İnce önemli meselelere genel, soyut 
birtakım vaatler sıralamaktan 
başka bir şey yapamadı. Bunun yer-
ine, özellikle kampanyasının son 
günlerinde enerjisini büyük oranda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kişisel 
polemiklere ayırdı. Sosyal medy-
adan ve miting meydanlarından 
bu tutumun karşılık gördüğünü 
düşündü ve daha çok “ben” de-
meye, kendini daha çok öne 
çıkarmaya başladı. Böyle bir tu-
tum da hem seçmende Erdoğan 
taklitçiliği olarak görüldü, hem de 
“Millet İttifakı”nın diğer partile-
rinde ittifakın ruhuna zarar veri-
yor şeklinde değerlendirildi. Ayrıca 
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kimlik bulmakta ve aykırı bir söy-
lem geliştirmekte zorlanmıştır. 
Akşener’in seçimlerde akılda ka-
lan iki baskın söylemi vardı; Birisi 
Suriyelileri göndermek diğeri de 
TİKA gibi kurumları kapatmak. 
Ancak daha seçimlerden önce 
bile bu iki söylemin toplumda ka-
bul görmediği net olarak görül-
üyordu. Çünkü TİKA hem Türk 
coğrafyasıyla, hem de diğer ma-
zlum coğrafyalarla ilgilenen, geçim-
lerini Ren geyiklerinden sağlayan 
Moğolistan’ın Dukha Türkleri’ne 
19 tane damızlık geyik verebilecek 
düzeyde bir ağ ve potansiyele sa-
hip bir kurumdur. Aynı şekilde 
Somali’de, Balkanlar’da, Afrika’da 
kültürel ve tarihî mirasın yeniden 
diriltilmesinde ve bu coğrafyalarla 
kurulan gönül irtibatında TİKA en 
önemli kurumlardan biri olarak 
öne çıkmaktadır. Bu yüzden de 
Akşener’in TİKA eleştirileri başta 
milliyetçi kesim olmak üzere seç-
mende büyük oranda karşılık 
bulmamış ve İYİ Parti’ye söylemsel 
bir alan açamamıştır. 
Sonuç olarak şunu söylemek ger-
ekir ki seçim sonuçlarının sosyolo-
jik okumalarının iyi yapılması ger-
ekir. Hem Cumhur İttifakı’na, hem 
de Millet İttifakı’na oy verirken seç-
menin kendi açısından gayet rasyo-
nel tercihlerde bulunduğu söylene-
bilir. Her iki ittifak kanadının 

milyonlarca kişinin eşit şansı var 
demektir. Kürt Sorunu’na yöne-
lik soyut söylemler de bir karşılık 
bulmamıştır çünkü o bölgedeki 
genel eğilimin iyi okunamadığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim AK Parti 
ve MHP’nin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu oylarındaki artış bu 
okuyamamanın en bariz örneği. 
Kuru söylemler yerine kayyum-
lar eliyle gelen hizmet ve PKK’yla 
mücadeleyle sağlanan güvenliğe 
halkın teveccüh göstermesi 
kaçınılmazdır. HDP’nin bile bu 
bölgelerdeki düşen oyları asimila-
syona kaymadığı sürece hizmet ve 
güvenlik icraatlarının bu bölgede 
ne kadar karşılık bulduğunun en 
net göstergesidir. Fakat İnce’nin 
ve CHP’nin bu son durumu gözden 
kaçırdığı anlaşılıyor. 
CHP özelinde göstermeye 
çalıştığım programsız ve vizyonsuz 
siyasetin diğer muhalefet partileri 
için de geçerli olduğu söylenebilir. 
Saadet Partisi adalet söylemin-
den öte bir şey söyleyemediği gibi 
hem CHP ile aynı çatı altında it-
tifak yapmasını açıklayamamış, 
hem de partinin varoluş mottosu 
olan adil düzen söylemini bile 
kampanyasında kullanamamıştır. 
Benzer şekilde milliyetçi ve merkez 
sağcı oylara talip olarak yola 
çıktığını iddia eden İYİ Parti ve 
lideri Meral Akşener de partisine 
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vurgusu seçmende karşılık bu-
lurken muhalefet yeni bir vizyon 
ortaya koyamamıştır. Dolayısıyla 
tüm politik aktörlerin, özellikle 
de bu seçimlerin mağlup tarafı 
muhalefetin, çıkarması gereken 
en önemli sonuç seçmenin temel 
saiklerini ve önceliklerini daha iyi 
tespit ve tahlil ederek buna uygun 
bir siyaset anlayışı geliştirmektir.

(Star Açık Görüş, 1 Temmuz 2018) 

seçmenin verdiği mesajları doğru 
okuması ve özellikle de muhalefetin 
yeni bir program ve vizyon dahil-
inde bir siyaset ortaya koyması ge-
rekir. Seçmen sandık başına gittiği 
zaman söylenen ve yapılanların 
muhasebesini iyi yapmakta ve tep-
kisini göstereceği zaman da bun-
dan kaçınmamaktadır. Özellikle 
iktidar kanadına istikrar ve güven 



Türkiye’de yerel seçimler genelde 
pek “yerel” çerçevede değil de daha 
çok genel seçimler atmosferinde 
geçer. 2019 Mart ayında yapılacak 
seçimlerin aylar öncesinden, hem 
de hiçbir parti herhangi bir adayı-
nı açıklamamışken bile, başlama-
sı bu yüzdendir. Yerel seçimlere 
daha çok mevcut iktidardaki par-
tinin akıbeti üzerinden ya da son 
dönemde onun yaptığı icraatların 
onaylanması veya reddedilmesi 
şeklinde bir anlam yüklenir.

Yerel Seçimlerin Anlamı
Bu anlam yüklemenin aslında bir 
karşılığının olmadığı da söylene-
mez. Zira yakın dönem Türk siya-
sal hayatında yerel seçimlerle gelen 
zaferle iktidara yürüyen parti ve 
liderlere tanık olunduğu gibi yerel 
seçim mağlubiyetinden sonra siya-
sal çizgisi düşüşe geçen parti tecrü-
beleriyle de karşılaşmak mümkün. 
1989 yerel seçimlerinde önemli şe-
hirleri kaybeden Anavatan Partisi, 
genel başkanı Turgut Özal’ın da 

aynı yıl cumhurbaşkanı seçilmesiy-
le bir düşüş yaşamaya başlamış ve 
süreç partinin parçalanmasıyla so-
nuçlanmıştı. Tersi yönden de 1994 
yerel seçimlerinde bir önceki se-
çimlerde bir çıkış yakalayan Refah 
Partisi (RP) Ankara ve İstanbul gibi 
büyükşehir belediyelerini alarak 
büyük sürprize imza atmış ve son-
raki genel seçimlerden de birinci 
parti olarak çıkmıştı. 1994 seçimle-
rinde RP’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi adayı ise şu anki Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dı.
AK Parti iktidarları döneminde-
ki yerel seçimler de genelde başka 
değerlendirmeler üzerinden yük-
lenen anlamlara sahne oldu. 2004 
yerel seçimleri AK Parti’nin ikti-
dara gelmesinden sonraki ilk seçi-
miydi ve bir anlamda “güven oyu” 
mahiyetinde idi. 2009 yerel seçim-
leri ise AK Parti’ye açılan kapatma 
davasının sonrasına gelmişti ve bu 
seçimlerle AK Parti bir anlamda 
güven tazeledi. Bu yerel seçimler 

YEREL SEÇİMLER, ADAYLAR VE 
İTTİFAK MESAİSİ
Yunus Şahbaz
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içinde en kritiği diyebileceğimiz 
seçim ise 2014 yerel seçimleridir. 
Zira seçimlerden birkaç ay önce 
17/25 Aralık süreci yaşanmış ve 
FETÖ’nün devlet içindeki uzantı-
ları devletin en mahrem sırlarını 
ifşa ederek kamuoyunu etkileme-
ye çalışmıştı. Seçimlerde de son 
derece aktif çalışan FETÖ üyeleri, 
AK Parti’ye yerelde yaşatılacak bir 
yenilgiyle 17/25 Aralık’ta yapama-
dıklarını yapmaya çalışacaktı.
2019 yerel seçimlerinin de esasen 
benzer bir anlam kümesine sa-
hip olduğu söylenebilir. İlk olarak 
2019 seçimleri Cumhurbaşkanlığı 
Sisteminin ilk yerel seçimleri 
olacak. Bu seçimlerin yeni siste-
min mimarları olan AK Parti ve 
MHP’nin 24 Haziran’daki seçim za-
ferleri için güven oyu mahiyetinde 
anlaşıldığı aşikâr. Yine 15 Temmuz 
sonrasında oluşmaya başlayan ve 
hem 16 Nisan Referandumu hem 
de 24 Haziran seçimlerinde işbir-
liği içerisinde yürütülen Cumhur 
İttifakı için aynı şey söz konusu. 
Sürecin başlarında bazı kırılmalar 
olsa da ittifak şu an için yeniden 
tesis edilmiş görünüyor ve ittifa-
kın taraflarından özellikle MHP 
büyükşehirleri Cumhur İttifakının 
alamamasının yeni sistemi tartış-
maya açabileceğini savunuyor.
Yerel seçimlerin bu şekilde anlam 
kazanması yerel faktörlerin hiç gö-

zetilmediği şeklinde de anlaşılma-
malı. Şayet öyle olsaydı aday belir-
leme noktasında partiler bu kadar 
ince eleyip sık dokumazdı. Zira ye-
reldeki oy verme davranışı ekseriya 
genel seçimlerle uyum içinde gö-
zükse de yerel faktörler ve adaylar 
da hayli önemli. Parti teşkilatının 
talepleri kadar yerel dinamiklerin 
de aday belirleme sürecinde parti-
ler tarafından göz önünde tutuldu-
ğunu söylemek mümkün.

Teşkilatların Durumu
Meseleye partiler açısından ba-
kacak olursak teşkilat baskısının 
CHP’de fazla olduğu söylenebilir. 
Zira CHP ve teşkilatı uzun yıllardır 
iktidardan uzak düşmüş durumda 
ve bu yüzden partinin orta sınıfı 
iktidar nimetleri noktasında yerel 
yönetimleri tek alternatif olarak 
görüyor. Bu da yereldeki aday gös-
terme süreçlerinde kıyasıya bir çe-
kişme yaşanması anlamına geliyor. 
Nitekim görece küçük bir ilçe olan 
İzmir’in Foça ilçesinde bile 40’a 
yakın aday adayı olduğu ulusal ba-
sına yansıdı. Bu da parti içi iktidar 
kavgalarının küçük illerde bile ol-
dukça net görülebilmesi demektir. 
Öte yandan AK Parti yönetiminin 
bu anlamda nispeten eli daha rahat 
ve parti merkezi ve lideri Erdoğan 
gerektiğinde yerelde “ağır” isim-
lere de müdahale edebildiğini ya-
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kın geçmişte göstermişti. Erdoğan 
İstanbul Belediye Başkanlığı süre-
cinden yerel yönetimleri iyi bildiği 
için açıklanan adaylara bakıldığın-
da hizmetlerle öne çıkan isimleri 
değerlendirme yoluna gittiği görü-
lüyor. İstanbul için Binali Yıldırım 
isminin öne çıkması ve özellikle 
Doğu bölgelerine atanan birçok 
kayyumun aynı belediyeden aday 
gösterilmesini hizmet kriteri açı-
sından değerlendirmek mümkün. 
Ancak genel tabloya bakıldığı za-
man da bilhassa yerel adaylarda 
yüzde yüz onay verilen bir aday 
profili bulmak aslında zor. Çünkü 
yerel yönetim halka daha yakın 
ve şahsi menfaatlerin yerel siya-
set üzerindeki etkisi daha fazla ol-
duğu için genel seçimlerde kendi 
partisine oy verdiği hâlde bireysel 
ya da kolektif anlamda gösterilen 
adaydan memnun olmayan insan-
larla karşılaşmak gayet mümkün. 
Önemli olan burada partinin hangi 
saiklerle hareket ettiği. CHP daha 
çok parti içi hesaplarla hareket 
ederken zaten iktidarda olması ve 
güçlü bir liderinin olmasından mü-
tevellit AK Parti’de yerel seçimler-
de daha çok yerel dinamiklerin öne 
çıktığını söyleyebiliriz.

İttifak Mesaisi
Öte yandan özellikle ittifaklar ko-
nusunda İYİ Parti ve MHP’yi ayrı 

değerlendirmek gerekir. Zira İYİ 
Parti ve MHP aslında benzer sos-
yolojik tabanlara hitap ediyor gö-
rünse ve son seçimlerde birbirine 
yakın oranlarda oy almış olsalar da 
yerel seçimlerdeki durumlarının 
hayli farklı olduğunu belirtmek ge-
rekir. Zira MHP 2014 yerel seçim-
lerinde Manisa, Adana ve Mersin 
gibi büyükşehir belediyelerini al-
mıştı ve yine Osmaniye gibi yerler 
büyük oranda MHP’yle özdeşlemiş 
şehirler olarak öne çıkıyor. Ancak 
aynı durumun İYİ Parti için söz ko-
nusu olduğunu söyleyemeyiz. İYİ 
Partinin ittifakla dahi almasının 
yüksel olasılık olarak görülebileceği 
bir il nerdeyse yok. Bunda hem İYİ 
Parti’nin yeni bir parti olması ve bu 
seçimlerin ilk yerel seçim olmasının 
payı var. Hem de İYİ Parti’nin net 
bir kimlik ve kitle oluşturamamış 
olmasının. Daha çok CHP ve MHP 
küskünlerin adresi görünümündeki 
bir partinin ittifak kuracağı partiye 
bazı karşılıklar sunması daha zor. 
Ve fakat bu durum MHP için geçer-
li değil ve meselâ Manisa, Adana ya 
da Mersin’de AK Parti aday çıkar-
madığı zaman MHP’nin bu illeri ka-
zanma ihtimali hayli yüksek. Gerçi 
Mersin’de Burhanettin Kocamaz’ın 
İYİ Parti’ye geçmiş olması bir soru 
işareti uyandırabilir ancak bu du-
rum yine de İYİ Parti’nin adayını en 
güçlü aday konumuna getirmiyor. 
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Bu durumun en net karşılığını da 
AK Parti ve MHP arasındaki ittifak 
görüşmelerinin ilerleyiş hızında 
görmek mümkün. Zira MHP son 
seçimlerde görece az oylar aldığı 
İstanbul ve Ankara gibi yerlerden 
aday çıkarmayarak AK Parti’nin 
bu illerde elini güçlendirirken, 
AK Parti de kuvvetle muhtemel 
MHP’nin güçlü olduğu illerden bir 
ya da birkaçından aday gösterme-
yerek bu illerde MHP adayını en 
güçlü aday konumuna getirecek. 
Oysa aynı durumun İYİ Parti-CHP 
ittifakında olmadığını görüyoruz. 
Bu yüzden de AK Parti- MHP itti-
fakı hızla adayları açıklarken İYİ 
Parti ile CHP arasındaki görüşme-
ler hâlâ devam ediyor ve il bazında 
ya da genel anlamda uzlaşıldığına 
dair de somut bir açıklama yapılmış 
değil. Örneğin İYİ Parti Ankara’da 
hayli ısrar etti ve fakat bunun kar-
şılığında CHP’ye bırakabileceği ve 
CHP’yi en güçlü pozisyona sokabi-
leceği il nerdeyse yok gibi. İzmir’de 
ve Zonguldak’ta CHP zaten güçlü; 
Balıkesir’de ise AK Parti-MHP itti-
fak adayı çıkarırsa İYİ Partinin kat-
kısı CHP’yi bu aday karşısında öne 
geçirir mi, hayli tartışmalı. CHP yö-
netimi de bunu görmüş olsa gerek 
ki Ankara’da epeyce diretti. Ancak 
Ankara için Mansur Yavaş özelin-
deki son gelişmeler tabloyu biraz 
daha farklılaştırmış durumda. 

Bilindiği üzere Ankara için Mansur 
Yavaş’ı önce İYİ Parti aday göster-
mek istemiş, CHP önce diretip son-
ra kabul edince bu sefer de Mansur 
Yavaş İYİ Parti’den değil CHP’den 
aday olmak istediğini iletmişti. Son 
durumda İYİ Parti bunu da ka-
bul etmiş durumda, yani Mansur 
Yavaş’ın CHP’den aday olması 
hâlinde kendisini destekleyeceğini 
belirttiler. Ancak bunlara rağmen 
CHP hâlâ Yavaş’ı açıklamış değil; 
bunda özellikle teşkilat baskısı 
etkili olmuş olabilir. Zira Yavaş, 
her ne kadar 2014 seçimlerinde 
de CHP’den aday olsa da ithal bir 
CHP’li dahi olamadı ve ısrarla da 
CHP rozetinden uzak durdu. Hatta 
2019 seçimleri için de ilk etapta, 
parti adayı değil de “ortak” ya da 
“mutabakat” adayı olmak istediğini 
deklare etmişti. Gelinen durumda 
ise kendisi CHP’den adaylık talep 
etmesine rağmen henüz somut bir 
cevap alabilmiş değil.

Kadrosuzluk Problemi 
Mansur Yavaş ismi üzerinden de-
ğinmek istediğim bir diğer hu-
sus muhalefet kanadının kendini 
yenileyememesi ve yeni kadro-
lar yetiştirmekte zorluk çekmesi. 
24 Haziran seçimleri öncesinde 
CHP’nin programsızlığı, bir yol 
haritasının ve çözüm önerileri-
nin olmayışı üzerinde yoğunlukla 
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duruldu. Ancak yerel seçimlere 
giden sürecin bize gösterdiği bu 
programsızlığa ek olarak CHP’de 
ciddi bir kadro problemi de var. 
CHP teşkilatı ve kadroları kendi-
lerini yenilemekte güçlük çekiyor. 
Meselâ Ankara söz konusu olduğu 
zaman hem 2014’te, hem de 2019 
için akla gelen isimlerden birisi 
Murat Karayalçın oldu. Karayalçın 
1989-93 yılları arasında Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
akabinde de Dışişleri Bakanlığı ile 
Başbakan Yardımcılığı yapmış bir 
isim. 2009 yerel seçimlerinde de 
Karayalçın CHP’nin Ankara için 
adayı olmuş fakat kazanamamış-
tı. Karayalçın şu an 75 yaşında ve 
ortalamanın üzerinde bir siyasi ka-
riyere sahip. Ankara için aday ara-
yışında hâlâ onun isminin geçmesi 
ancak kadrosuzlukla açıklanabilir. 
Yine Mustafa Sarıgül isminin de 
ilçe bazında da olsa tekrar günde-
me gelmesi bu durumun bir göster-
gesi olarak okunabilir.
Bu eleştirinin bir istisnası olarak 
belki İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adaylığı zikredilebilir. 
Buraya da aslında, her göreve talip 
olmak gibi kötü bir üne sahip olma 
yolunda ilerleyen Muharrem İnce 
talipti, ancak Kemal Kılıçdaroğlu 
parti içi liderlik hesapları doğrul-
tusunda İnce’nin üzerini çizmiş gö-
rünüyor. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul 
için düşündüğü ismin mevcut 

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu olduğu iddia 
ediliyor. Şayet CHP İmamoğlu’nu 
aday gösterirse genel anlamda 
partiye yeni bir yüz kazanabilir. 
Fakat İmamoğlu aday gösterilir 
ve İstanbul’u alamazsa siyasi kari-
yeri hüsranla ve erken bir şekilde 
de bitebilir. Nitekim gelen iddialar 
İmamoğlu’nun ilk etapta bir dö-
nem daha ilçe belediyesi düşün-
düğü yönünde idi. Ancak İnce’nin 
üzerini kararlı bir şekilde çizen ve 
Akif Hamza Çebi, Gürsel Tekin 
gibi İstanbul’u isteyen vekillere de 
sıcak bakmayan Kılıçdaroğlu’nun 
önünde başka bir alternatif de gö-
zükmüyor.

İdeolojik Daralma
CHP’nin ideolojik ve kadro anla-
mında yaşadığı daralmayı aşma 
yönündeki bir diğer stratejisi de 
sağdan isimleri partiye kazan-
dırmak ve hatta bu isimleri parti 
içinde önemli yerlere getirmek. 
Partiye katılım olarak değerlen-
diremesek de bunun son örneği, 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı süre-
cinde de ismi gündeme gelen ve 
“mutabakat sağlanamadığı için” 
aday olmayan Abdullah Gül’dü. 
Gül’le Kılıçdaroğlu yakın zamanda 
bir görüşme yaptı. Yapılan açık-
lamalar ve kamuoyuna yansıyan 
kısmı dışında Kılıçdaroğlu’nun 
Gül’le neden görüştüğünü ve neler 
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konuştuğunu tam olarak bilmiyo-
ruz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa 
o da şu; bu tür sağa açılımlar hem 
açılan partiye, hem de isme zarar 
vermekten başka bir sonuç üretmi-
yor. CHP tabanı Mansur Yavaş is-
mine bile zoraki “evet” derken Gül 
gibi isimlerin partide nasıl tepkiyle 
karşılandığını Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı sürecinde net olarak gör-
dük. Hatta sık sık dile getirilen, AK 
Parti seçmeninin AK Parti’ye “ker-
hen” oy verdiği yönündeki iddianın 
AK Parti’den daha fazla CHP için 
geçerli olduğunu düşünüyorum. 
CHP seçmeni istemediği adaylara, 
istemediği söylemler ve ittifaklara 
rağmen istemeye istemeye oy ver-
meye devam ediyor. Bu istemezlik 
hâlinin de sadece tabanda değil, 
parti örgütünde de ayyuka çıktığını 
olağanüstü kongre için imza top-
lanması sürecinde açıkça gördük. 
Şayet delegeler özgür iradeleriyle 
hareket edebilmiş olsaydı kuvvetle 
ihtimal şu an CHP’nin başında baş-
ka bir isim vardı. 
Toparlamak gerekirse, şunu tekrar 
etmekte fayda var; Türkiye’de yerel 
seçimler daha çok genel siyaset icap 
ve tartışmaları ekseninde şekille-
niyor. Dolayısıyla kullanılan söy-
lem, yapılan ittifaklar ve gösterilen 
adaylar noktasında 24 Haziran se-
çimlerinin etkilerini fazlasıyla gör-

mek mümkün olacak. Dahası, yerel 
seçimler kendi ötesinde bir anlam 
ve değer çerçevesinde değerlendi-
riliyor ve görünen o ki 2019 Yerel 
Seçimleri de bu gelenekten bağım-
sız olmayacak.
Yerel seçimler için ittifak sistemi-
nin genel seçimlere göre daha zor 
işleyeceği öngörülüyordu. Zira ye-
reldeki farklı dinamikleri ve parti 
tabanlarını bir başka partinin adayı 
için mobilize etmek hayli riskli bir 
iş. Çıkarılan adaya göre, ittifakın 
ters tepmesi olasılığı bile söz konu-
su olabilir. AK Parti-MHP ittifakı 
hem tabanların sosyolojik yakınlı-
ğından hem de bir süredir devam 
eden ittifakın her iki tarafa sağla-
dığı kazanımların kaybedilmemesi 
isteğinden ittifak tekrar tesis edil-
miş durumda. Yerel seçimlerin de 
krizsiz atlatılması durumunda bu 
ittifakın uzun dönem daha Türk si-
yasal hayatını şekillendirmeye de-
vam edeceği söylenebilir. CHP-İYİ 
Parti ve dolaylı olarak da HDP itti-
fakını ise çetrefilli günler bekliyor. 
Bunu da hem teşkilatların menfaat 
ilişkilerinin parti merkezini karar 
almada zorlamasında görüyoruz, 
hem de partilerde yaşanan kadro 
probleminin aday bulma noktasın-
da farklı arayışlara yönelmesi söz 
konusu oluyor.

(Star Açık Görüş, 16 Aralık 2018)
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Suriye’de Bir Yanda Saldırılar ve Katliamlar
Bir Yanda Pazarlıklar
İslâm dünyasında 2018 yılı içinde de yine en önemli çatışmaların ve 
çalkantıların yaşandığı ülke Suriye oldu. Daha önce Halep’te kontrolü ele 
geçiren rejim ve arkasındaki güçler 2018’de özellikle uzun süreden beri 
kuşatma altında tutulan Doğu Guta’ya ve 15 Mart 2011’de ilk gösterilerin 
yapıldığı Der’a’ya yüklenme fırsatı buldu. 

Şam’ın kırsalında yer alan Doğu Guta bölgesi 2018’de Baas rejiminin 
ülke halkına karşı fiilî savaş başlatmasından bu yana maruz kaldığı 
zorlukların en şiddetlisiyle karşı karşıya kaldı. Baas rejiminin ve onun 
arkasında duran İran ve Rus güçlerinin amacı Doğu Guta’yı Halep’le aynı 
duruma maruz bırakmak suretiyle, rejime kesin bir şekilde teslim olmaya 
zorlamaktı. İnsanlar toplu hâlde öldürüldükleri için sağ kalanlar onları 
defnetmekte bile zorluk çekiyorlardı. 

BM, Doğu Guta’da ateşkes sağlanması için çağrılar yaptı. BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta bölgesinde 400 bin insanın 
tam anlamıyla bir dünya cehennemi yaşadığına dikkat çekti. Fakat 
saldırganların saldırılarını durdurmaları için ciddi anlamda bir adım 
atılmadı.

Rus işgal güçleri saldırıları haklı çıkarabilmek için Doğu Guta 
bölgesinden Şam’daki otellere ve birtakım idari binalara roket saldırısı 
düzenlendiği iddiasında bulundu. Bu iddiaların gündeme getirilmesinin 
amacı insanlık dışı saldırıların ve sergilenen korkunç vahşetin üstünü 
örtmekten başka bir şey değildi.

Rejim güçlerinin ve ona destek veren dış güçlerin saldırılarında 
hastanelerin özellikle hedef alınması sebebiyle sağlık hizmetleri ciddi 
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şekilde aksadı. Doğu Guta aynı zamanda her yönden kuşatma altında 
tutulduğundan insani yardımların sokulması ve hastaların yahut 
yaralıların tahliye edilmesi de büyük ölçüde engellendi. Bu yüzden bölgede 
açlık ve salgın hastalık problemi ortaya çıktı. 

Bütün bu saldırılar ve katliamlar karşısında bölgedeki direniş güçleri 
Halep’tekine benzer bir tahliyeye izin verilmesi şartıyla bu bölgeden 
çekilmeyi kabul etti. Böylece bölge Halep’tekine benzer şartlarla rejim 
güçlerinin kontrolüne geçmiş oldu. 

Arkasından rejim güçleri ile ona destek veren dış güçler güneydeki 
Der’a’ya yüklendi. Der’a, Suriye’de Esed rejimine karşı kitlesel 
ayaklanmanın ilk kıvılcımının çakıldığı bölgedir. Buraya yoğun saldırılar 
düzenlediler. Meydana gelen çatışmalar yüzünden sivil halk Ürdün’e 
sığınmak amacıyla bu ülkenin sınırına toplandı. Ancak Ürdün önce 
kapıları açmadı ve sivil halk sınırda ciddi sıkıntılar yaşadı. Sonra kademeli 
bir şekilde kapıları açtı ve sınıra gelenlerin bir kısmının Ürdün tarafına 
geçmesine fırsat verildi. Der’a’dan üç yüz elli bin civarında Suriyelinin 
Ürdün tarafına geçtiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar sonrasında Der’a’daki direniş grupları da Halep’tekine 
benzer bir tahliyeye fırsat verilmesi şartıyla silahları teslim etmeyi kabul 
etti. Böylece Der’a da maalesef rejim güçlerinin kontrolüne geçti.

Buraların rejim kontrolüne geçmesinden sonra buralardaki direniş 
güçleri ve halkın önemli bir kısmı henüz direnişin kontrolünde olan 
İdlib’e sığındı. Bu yüzden daha önce Halep’ten çıkarılanların da önemli bir 
kısmını barındıran İdlib’te mülteci nüfus ciddi şekilde arttı. Rejim ve işgal 
güçleri de Doğu Guta ve Der’a’dan sonra İdlib’i hedeflerine yerleştirdiler. 
Ancak buraya saldırı düzenlenmesi durumunda bu bölgede yaşayanların 
Türkiye ve Avrupa’ya iltica etmek zorunda kalacakları düşünüldüğünden 
saldırı planının önlenmesi için siyasi görüşmelere ağırlık verildi. Bu 
görüşmelerden kısmen sonuç alındı ve İdlib’e geniş çaplı bir saldırı 
düzenlenmesi engellendi. Fakat rejim ve işgal güçleri zaman zaman 
bölgeye yönelik saldırılar ve bazı katliamlar gerçekleştirdiler. 

Sorunun siyasi çözüme kavuşturulması için Türkiye, İran, Rusya 
arasında masa başı görüşmeler de bir yandan devam etti. Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da muhtelif tarihlerde görüşmeler düzenlendi ve 
çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması konusunda anlaşmalar imzalandı. 
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Fakat ne yazık ki bu anlaşmaların garantörü durumundaki Rusya ve 
İran’ın anlaşmalara bağlı kalmaması sebebiyle silahlar tamamen susmadı, 
saldırılar devam etti. Bununla birlikte Astana süreci devam etti ve Mart 
ayının ortalarında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlendi.

4 Nisan 2018’de Astana’daki anlaşmaların garantör ülkeleri olan Rusya, 
İran ve Türkiye, Ankara’da Suriye’yle ilgili bir zirve toplantısı gerçekleştirdi. 
Bu zirvede Suriye’deki bazı bölgelere insani yardımların ulaştırılması 
konusunun görüşülmesine ve anlaşma sağlanmasına rağmen Baas’ın Doğu 
Guta’ya yönelik tutumunda bir değişiklik olmadı. Görüşmeler sonraki 
dönemde de devam etti. Ayrıca BM gözetiminde Cenevre görüşmeleri 
yapıldı. Ancak geçiş sürecinin başlatılması için herhangi bir siyasi çözüm 
formülü üretilemedi. Sadece çatışmaların trendinin düşmesi sağlanabildi.

Rus Uçağının Suriye Uçaksavarları Tarafından Düşürülmesi
Suriye’de 17 Eylül 2018’de radardan kaybolan Il-20 tipi bir Rus savaş 
uçağının Baas rejimine ait S-200 tipi savunma sisteminden atılan bir 
füzeyle “yanlışlıkla” vurularak 15 mürettebatıyla birlikte düşürüldüğü 
açıklandı. Baas rejimini sağlama almak, Suriye halkını adalet ve özgürlük 
taleplerinden vazgeçmeye zorlamak amacıyla Suriye’yi işgal eden Rus işgal 
güçlerine ait bir savaş uçağının yine Baas rejiminin savunma sistemleri 
tarafından düşürülmesi müstesna bir olaydı.

24 Kasım 2015’te Türkiye’nin hava sahasına giren bir savaş uçağının 
düşürülmesi üzerine Türkiye’ye karşı büyük bir baskı politikasına 
başvuran, ambargo uygulayan Rusya, Suriye’nin yaptığı yanlışta İsrail’i 
sorumlu tuttu. Çünkü Suriye’yi sorumlu tutması kendini sorumlu tutması 
anlamına gelecekti. Rusya, Suriye’deki katil Baas rejimi için orada 
bulunduğundan Baas güçlerinin bu uçağı kasıtlı olarak düşürmüş olması 
ihtimali yoktu.

Rusya yaptığı açıklamada İsrail uçaklarının kendi savaş uçağını 
provokasyon amacıyla Suriye’nin hava savunma sahasına sürüklediklerini 
ve kalkan olarak kullandıklarını dolayısıyla olaydan tamamen İsrail’in 
sorumlu olduğunu ifade etti. İsrail tarafından yapılan açıklamada ise 
sorumluluğun Suriye’ye ait olduğu; çünkü Rus uçağının Suriye tarafından 
düşürüldüğü dile getirildi.
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Suriyeli Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu
Dünyanın değişik ülkelerinden toplanan kadınlar Suriye’deki zulüm 
rejiminin zindanlarında tutulan, işkence ve tecavüze maruz kalan Suriyeli 
kadınlara dikkat çekmek amacıyla Vicdan Konvoyu adıyla bir konvoy 
düzenledi. Konvoy IHH öncülüğünde bir araya gelen muhtelif sivil 
toplum kuruluşları tarafından organize edildi ve 6 Mart 2018’de İstanbul 
Yenikapı’dan hareket etti.

Sudan Cumhurbaşkanının Suriye Ziyareti
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el-Beşir 16 Aralık 2018 Pazar 
günü Suriye’nin başkenti Şam’a önceden açıklanmayan ani bir ziyaret 
gerçekleştirerek Suriye’deki dikta rejiminin lideri Beşşar Esed’le görüşmeler 
yaptı. Sudan cumhurbaşkanı Rus uçağıyla gerçekleştirdiği ziyaretinde 
Şam’da sadece birkaç saat kaldı ve aynı günün akşamında ülkesine döndü. 
Sudan Cumhurbaşkanı böylece 15 Mart 2011’de Suriye’deki dikta rejimine 
karşı halk ayaklanmasının başlamasından sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk 
Arap lider oldu. Bu ziyareti onun için önemli bir itibar kaybına neden oldu.

ABD’nin Suriye’den Çekilme Kararı
ABD Başkanı Donald Trump 2018’in sonlarına doğru, Suriye’de IŞİD’e 
karşı savaşlarında bu örgüte galip geldiklerini ileri sürerek artık 
askerlerini bu ülkede tutmaları için herhangi bir sebep bulunmadığını 
dile getirerek çekme kararı aldı. ABD’nin askerlerini çekme kararı en çok 
PKK’nın Suriye kanadı PYD’yi rahatsız etti. Bu örgüt, ABD askerlerinin 
çekilmesi durumunda Türkiye’nin saldırıları karşısında kendilerinin 
yalnız kalacağını düşünüyordu. 

Bazı Amerikan siyasetçiler ise PKK’nın Suriye kanadına destek için ABD 
askerlerinin bu ülkede kalmaya devam etmesini istediklerini dile getirdi 
ve Trump’ın kararına itiraz ettiler. Trump’ın ABD askerlerinin Suriye’den 
çekilmesi işleminin yüz gün içinde tamamlanacağını söylemesine rağmen 
söz konusu tartışma yüzünden ABD çekilme işlemini yavaştan aldı ve 
çekilmenin fiilî olarak başlatılması yönünde herhangi bir adım atılmadı.

Türkiye’nin Afrin Operasyonu
ABD uzun süreden beri Türkiye’ye karşı savaş hâlinde olan terör örgütü 
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PKK’nın Suriye kanadı PYD ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliğine ise örgütün 
IŞİD ile savaş hâlinde olduğu iddiasını gerekçe gösteriyordu. Oysa silahların 
Türkiye’ye karşı kullanıldığı biliniyordu. ABD, Trump döneminde aldığı 
bir kararla PYD’ye ağır silahlar da vermeye başladı. ABD yönetimi bir 
yandan silah verirken bir yandan da bölgedeki askerleri vasıtasıyla PKK ve 
PYD militanlarına askeriîeğitim verdi.

ABD’nin PYD’nin bölgede yetmiş bin kişilik bir sınır ordusu kurmasını 
sağlayacağı yönünde de haberler yayımlandı. Böyle bir ordunun kurulması 
ise Türkiye’ye karşı savaş hâlindeki terör güçlerinin sistemli bir ordu 
hâline gelmesini sağlamaktan başka bir amaç taşımıyordu. Türkiye buna 
müsaade etmeyeceğini ve PKK’nın Türkiye sınırlarına yakın yerlerde askerî 
yönden yapılanmasına fırsat vermeyeceğini dolayısıyla buna engel olmak 
amacıyla bölgeye bir askerî operasyon düzenlemeyi planladığını açıkladı. 
ABD ve onun güdümündeki PKK-PYD örgütü başlangıçta Türkiye’nin 
bu açıklamalarının psikolojik savaş olduğunu ve ABD’yi bu örgüte silah 
vermekten, örgüt vasıtasıyla bölgede sınır ordusu oluşturma fikrinden 
vazgeçirmeyi amaçladığını düşündü. Ancak Türkiye planında kararlı 
olduğunu ortaya koyarak 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu 
fiilen başlattı.

ABD askerlerinin PKK militanlarının yanında fiilî olarak savaşmamaları 
hâlinde bu örgütün militanlarının Türkiye’nin askerî operasyonu 
karşısında direnmesi mümkün değildi. ABD ise askerleriyle böyle bir 
örgütün yanında fiilen savaşmasının stratejik açıdan olumsuz sonuçlar 
doğuracağını gördü. Dolayısıyla kendisinin Afrin’deki militanlarla bir 
ilgisinin olmadığını ilan etme ihtiyacı duydu. Kendilerine eğitim veren 
ABD askerlerinin yanlarında savaşmadığını gören PKK militanları da 
aslında bu devlete dayanarak büyük hesaplar içine girmenin kendilerini 
zor durumda bırakacağını biraz geç fark etmiş oldu.

Türkiye, askerî operasyonla Afrin’in merkezini tamamen kontrol altına 
aldı. PYD-YPG militanları tarafından bazı kritik noktalara ve binalara 
yerleştirilen bomba ve mayın tuzaklarının temizlenmesi için hassas bir 
çalışma yürütüldü. Buna rağmen bazı noktalarda patlamalar olması can 
kaybına yol açtı. Türkiye’nin Afrin’i ele geçirmesi IŞİD’e karşı savaştığı 
iddiasıyla ağır silahlarla PYD-YPG örgütünü silahlandıran ABD’ye de ağır 
darbe oldu.
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ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıması
ABD parlamentosu 1995’te Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını 
ve ABD İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını isteyen 
bir yasa çıkarmıştı. Fakat Turmp’tan önceki ABD yönetimleri yasada 
belirtilen erteleme gerekçelerini değerlendirerek ve özellikle güvenlik 
gerekçesini ileri sürerek bu işlemi altı ayda bir erteliyorlardı.

Trump başkan seçilmek için aday olduğunda bu yasayı uygulamaya 
geçirme, Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD 
büyükelçiliğini de Kudüs’e taşıma taahhüdünde bulundu. Fakat başkan 
seçilmesinden sonraki birinci altı aylık süre için bu işlemi yine erteledi. 
6 Aralık 2017’de Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan 
etti. Büyükelçiliği taşıma işlemini ise bir altı aylık süre için daha erteledi. 
Fakat daha sonra taşıma işleminin özellikle İsrail’in kuruluş yıldönümüne 
denk getirilmesi amacıyla tarihi öne aldı ve 14 Mayıs 2018’de bu işlemi 
gerçekleştirdi.

Filistin halkı ve genelde İslâm dünyası Trump’ın kararına ve 
büyükelçiliği taşımasına ciddi tepki gösterdi. Ancak yönetimlerin söze 
gelir bir tavır göstermemesi Trump’ın kararını uygulamasının önünü açtı. 

Filistinliler taşıma işleminin gerçekleştirildiği günde Gazze’de bir 
milyonluk protesto gösterisi düzenlediler. Ancak ABD’nin desteğinden 
dolayı son derece cüretkâr davranan İsrail bu gösteriye karşı korkunç 
saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 60’tan fazla Filistinli şehit edilirken 
üç bine yakın Filistinli de yaralandı. Şehit edilenlerin ve yaralananların 
arasında çok sayıda çocuk vardı. Yaralıların birçoğunun durumu ağırdı.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından sonra onu 
izleyen bazı yöneticiler de onun izinden giderek Kudüs’le ilgili aynı yönde 
kararlar almaya başladılar. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da İsrail 
Meclisi Knesset’in ve birçok İsrail kuruluşunun bulunduğu Batı Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. Morrison bununla birlikte 
büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma düşüncesinde olmadıklarını 
ifade etti.

“Yüzyılın Anlaşması” Oyunu
ABD, Arap dünyasındaki işbirlikçi yönetimlerin özellikle de Suudi 
Arabistan’ın desteğiyle Filistin davasını tarihe gömmek, Filistin halkını 
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bütün meşru haklarından İsrail lehine vazgeçmeye zorlamak amacıyla 
hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planını hayata geçirmek için 2018’de bazı 
girişimlerde bulundu; ancak hayata geçirilmesi konusunda müşahhas bir 
adım atılamadı. Anlaşma dediğimiz gibi Filistin halkını bütün haklarından 
vazgeçmeye zorlamayı amaçlıyor. En başta Kudüs’ün tümünden 
vazgeçmesini ve buranın tamamen İsrail’e kalmasını kabul etmesini 
istiyor. İkinci olarak Filistin’in sadece Gazze bölgesinde ve Batı Yaka’daki 
toprakların A ve B kategorisine giren kısımlarında bir Filistin devletine 
razı olmasını diğer bütün toprakların İsrail’e kalmasını kabul etmesini şart 
koşuyor. Üçüncü olarak da yurtlarından çıkarılmış Filistinli mültecilerin 
yurda dönüş haklarından tamamen vazgeçmelerini istiyor.

İsrail’in Yahudi Ulusal Devleti Olduğu Yasası
İsrail, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı, İsrail’in Yahudilerin ulusal bir 
devleti olduğuna dair ırkçı yasasını 19 Temmuz 2018’de parlamentosu 
durumundaki Knesset’te 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla kabul etti. 
Bu yasa her şeyden önce Yahudilerin üstün tutulması, Yahudi olmayanların 
ise ikinci sınıf vatandaş konumunda sayılması anlamına geldiği için ırkçı 
niteliktedir.

Yasada İsrail hâkimiyeti altındaki toprakların Yahudilerin tarihî 
vatanları olduğu iddia edilerek dünyanın her tarafındaki Yahudilerin 
buraya göç etme hakkı bulunduğu iddia edildi. Böyle bir iddianın amacı 
ise dünyanın değişik ülkelerindeki tüm Yahudilerin buraya toplanmasını 
sağlamak, savaş ve tehcir yoluyla yurtlarından çıkarılmış olan ve dünyanın 
değişik ülkelerinde mülteci hayatı süren Filistinlilerin ise vatanlarına 
dönmelerini engellemek. Bu iddiayla aynı zamanda İsrail’in dünyanın her 
tarafındaki Yahudilerin ortak devletleri olduğu hükme bağlanmış olduğu 
için bu Yahudilerin istediklerinde İsrail’den vatandaşlık alabilmelerinin 
de önü açılmış oluyor.

Yasa aynı zamanda İsrail’in tek resmî dilinin İbranice olduğunu hükme 
bağlayarak Arapçayı resmî dil olmaktan çıkardı. Oysa Filistin’in İsrail 
olarak gösterilen 1948’de işgal edilmiş bölgesinde İbranice konuşmayan 
ve birçoğu da İbranice bilmeyen iki milyon civarında Filistinli nüfus var.

Yasada Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu vurgulandı.
Ülkede hukuki konularda herhangi bir boşluk olması durumunda 

Yahudi şeriatının esas alınacağı belirtildi.
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Böyle bir yasanın öncelikli amacı Filistinlileri göçe zorlamak ve 
dünyanın değişik ülkelerine dağılmış Yahudileri Filistinlilerden zorla gasp 
edilen topraklara yerleştirmek için toplamaktır. Bu yasayla aynı zamanda 
sözünü ettiğimiz Yüzyılın Anlaşması için de zemin oluşturulmasına 
çalışılmıştır.

Büyük Dönüş Yürüyüşü
İsrail’in Filistinlilere ait yirmi bir bin dönüm araziyi gasp etmesine 
tepki olarak 30 Mart 1976’da düzenlenen gösterilere işgal güçlerinin 
müdahalesi sonucu altı Filistinlinin hayatını kaybetmesi çok sayıda 
Filistinlinin de yaralanması nedeniyle 30 Mart tarihi Filistin’de her 
yıl Toprak Günü olarak ihya ediliyor. 2018’in Toprak Günü’nde aynı 
zamanda, Filistinlilerin yurtlarından vazgeçmeyeceklerini, vatanlarına 
geri dönme konusunda ısrarlı olduklarını gösterme amacıyla “Büyük 
Dönüş Yürüyüşü” adı verilen bir etkinliğin başlatılması kararlaştırıldı. 
Bu, Filistin’deki bütün direniş gruplarının ortak kararıydı. Normalde 
Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü organize edenler niyetlerinin tamamen 
barışçıl, yani sivil gösteri düzenlemek olduğunu, işgal güçleriyle çatışmaya 
girme amaçlarının olmadığını dile getirdikleri hâlde işgal güçleri gösteri 
düzenleyenlere silahlarla ve gaz bombalarıyla saldırıda bulundular. İlk 
gün gösterilerine yönelik saldırılarda yirmiye yakın Filistinli hayatını 
kaybederken 1500 Filistinli de yaralandı. Fakat İsrail’in bütün saldırgan 
tutumuna rağmen etkinlikler daha sonra da ve özellikle Cuma günlerinde 
yine düzenlendi. Organize komitesi gösterilerin Gazze üzerindeki abluka 
kaldırılıncaya kadar devam edeceğini açıkladı. Ablukayı Kırma ve Büyük 
Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2018 
sonuna kadar 2500 Filistinli hayatını kaybederken yirmi binden fazla 
Filistinli de yaralandı.

İsrail’in Gazze Saldırısı ve Direnişçilerin Kararlı Mücadelesi
Gazze’yi on iki yıldan beri abluka altında tutan ve bunun kalkması için 
sivil faaliyetler yürüten Filistin halkına da silahla saldıran İsrail 11 
Kasım 2018 Pazar gecesi, Gazze’de bazı yerlere dinleyiciler yerleştirmek 
amacıyla Filistinli kıyafetleri giyen ve Filistinlilere ait sahte kimlikler 
taşıyan Özel Birlikler mensubu bir grubu sokmaya çalıştı. Grubu fark 
eden Kassam Birlikleri mensubu mücahitler onlara engel olmaya çalıştı. 
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Bunun üzerine çatışma çıktı ve işgalci grubun başını çeken, aynı zamanda 
işgal rejiminin askerî mekanizmasında önemli bir konumda olan bir 
albay çatışmada hayatını kaybetti. Bir subay da ağır yaralandı. İşgal 
güçleri diğer askerlerinin sağ olarak çıkmalarını sağlamak için Kassam 
mücahitlerine havadan saldırdı ve başta Kassam Birlikleri’nin önde gelen 
komutanlarından Nureddin Bereke olmak üzere yedi mücahit şehit oldu.

İşgal rejimi provokatif operasyonda bulunan taraf olmasına ve hava 
saldırısında yedi mücahidi şehit etmesine rağmen kendisinin bir subayının 
öldürülmesini gerekçe göstererek ertesi gün yani 12 Kasım Pazartesi 
günü Gazze bölgesine rasgele saldırılar düzenlemeye başladı. Çünkü 
Gazze’deki direnişçilerin sıkıştırılmış olduklarını, bu saldırılara karşılık 
veremeyeceklerini sanıyordu. Ya da direnişçilerin savunma gücünü 
ölçmek istiyordu.

Gazze’deki bütün direniş grupları bir araya gelerek Ortak Operasyon 
Odası oluşturdu ve işgalcilerin Gazze çevresindeki hedeflerine yönelik 
füze saldırıları düzenlemeye başladılar. Buna karşı işgal güçlerinin 
Gazze’deki hedeflere yönelik saldırıları sürüyordu. Ama Filistinli direniş 
gruplarının kararlı direnişi işgal yönetimini dize getirdi ve İsrail hükümeti 
13 Kasım Salı akşamı Mısır’ın arabuluculuğu ile ateşkesi kabul etti. 
Bizzat İsrail medya organlarının verdiği bilgilere göre Filistin direnişinin 
savunma mücadelesine karşı ABD’nin işgal rejimine hediye ettiği Demir 
Kubbe sistemi pek işe yaramamıştı ve atılan füzelerin bazıları önemli 
hedeflere isabet etmişti. Bu yüzden gerek işgalci askerlerden ve gerekse 
yerleşimcilerden en az yüz kişi yaralandı. Can kaybının ise iki olduğu 
açıklandı. Ancak çekilen bazı görüntüler gerçekte can kaybının bu rakamın 
bayağı üstünde olduğunu gösteriyordu.

İsrail’in ateşkesi kabul etmek zorunda kalması hükümetinde 
çatlağa neden oldu. Savunma Bakanı aşırı siyonist Avigdor Liberman, 
Netanyahu’nun ateşkesi kabul etmekle yenilgiyi kabul ettiğini ileri sürerek 
bakanlık görevinden istifa etti ve partisini koalisyondan çekti. Aslında 
Liberman, Netanyahu’nun başka bir seçeneğinin olmadığını çok iyi 
biliyordu. Ama bir yıl sonra yapılacak seçimlerde radikal siyonist tabanın 
oylarını çekebilmek için böyle bir taktiğe başvurdu.
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Batı Yaka Bölgesinde Abbas Yönetimine Karşı Gösteriler
İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı ablukasının sürmesinde Arap 
dünyasındaki işbirlikçi yönetimlerin de büyük payı var. Örneğin Rafah 
sınır kapısının bekçiliğini Mısır’daki cunta yapıyor ve Gazzelilerin 
dünyaya açılmalarını engelliyor. Bu ablukanın sürdürülmesinde 
Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetiminin de büyük rolü var. Abbas 
yönetimi Gazze’yi cezalandırmak için çeşitli yaptırımlar uyguluyor. 
Örneğin Gazzeli hastaların ve yaralıların dışarıda tedavi görebilmeleri için 
Ramallah’taki yönetimin muvafakat etmesi gerekiyor ve Abbas yönetimi 
bunu yapmayarak hastaların veya yaralıların dışarı çıkarılmalarını, 
dışarıda tedavi görmelerini engelliyor. Örneğin işgalcilerin Nekbe’nin 
yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen büyük gösteriye müdahalesi 
sonucu yaralananlardan ağır olanların Türkiye’ye getirilip tedavi edilmesi 
için Türkiye hükümeti karar aldı. Fakat onların birçoğunun getirilmesini 
Mısır’daki Sisi cuntası ve Ramallah’taki Abbas yönetimi engelledi.

Abbas yönetiminin bu uygulamalarına karşı ve onun Gazze üzerindeki 
insanlık dışı yaptırımlarının sonlandırılması talebiyle Ramazan ayının 
sonlarına doğru Batı Yaka bölgesinde gösteriler başlatıldı. Abbas yönetimi 
bu kez bayramı bahane ederek, halkın bayramı sükûnet içinde geçirmesini 
sağlamak amacıyla gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Asıl amacı ise 
kendisinin Gazze’ye dönük uygulamalarına yönelik tepkileri ve gösterileri 
engellemekti. Fakat bayramdan iki gün önce Çarşamba akşamı henüz 
bayram yasağının başlamadığı sırada Ramallah’ta yine Gazze üzerindeki 
yaptırımların sonlandırılması talebiyle gösteri gerçekleştirildi. Ne var 
ki Abbas’ın polisleri bu gösteriye çok sert müdahalede bulundular. 
Birçoklarını şiddetli bir şekilde darp ettiler. Elli altı kişiyi de gözaltına 
aldılar. Gözaltına alınanlar bayram sabahı serbest bırakıldılar.

Batı Yaka bölgesinde 2018’in sonlarına doğru da Sosyal Güvenlik 
Yasası’na tepki amacıyla Abbas yönetimine karşı gösteriler düzenlendi.

Filistinli Mühendisin Malezya’da Öldürülmesi
İstihbarat örgütü olarak tanımladığı Mossad’ı aynı zamanda bir cinayet 
şebekesi hâline getiren İsrail’in kullandığı katiller, Malezya’da özel bir 
üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Filistinli Dr. Fadi el-Betaş’ı 
21 Nisan 2018’de sabah namazına giderken öldürdüler.
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On sekiz ferdi işgalcilerin Gazze’ye yönelik bir hava saldırısında 
evlerinin başlarına yıkılması sonucu şehit olmuş Gazzeli el-Betaş ailesine 
mensup Fadi el-Betaş enerji teknolojisinin geliştirilmesi konusunda 
başarılı çalışmalarıyla biliniyordu ve çalışmalarından dolayı Malezya’da 
birçok resmî kurumdan ödül kazanmıştı.

İsrail gazetelerinde, Fadi el-Betaş’ın Filistin İslâmi Direniş Hareketi’nin 
(Hamas) insansız hava araçlarını geliştirmede çalışan mühendislerden 
olduğu iddia edildi.

el-Betaş’ın ailesi cinayetten Mossad’ın sorumlu olduğunu dile getirerek 
Malezya’dan olayın üzerine gitmesini ve katillerin bağlantılarını ortaya 
çıkarmasını istedi.

Filistin İslâmi Cihad Hareketi’ne Yeni Lider
Filistin İslâmi Cihad Hareketi’nin kurucusu Dr. Fethi Şikaki’nin 26 
Ekim 1995’te Malta’da Mossad ajanları tarafından şehit edilmesinden 
sonra bu hareketin liderliğine seçilen Ramazan Abdullah Şallah’ın sağlık 
durumundan dolayı görevi sürdürmekte zorluk çekmesi sebebiyle örgütte 
görev değişikliği yapıldı. Örgüt içinde yapılan seçimle yeni liderliğe 
Şallah’ın yardımcısı Ziyad en-Nehale getirildi. Kuruluşundan beri İslâmi 
Cihad Hareketi içinde yer almış olan en-Nehale gayretli ve mütevazı 
kişiliğiyle tanınıyor.

Arap Ülkelerinin İsrail’le İlişkileri Normalleştirme Yarışı
Arap ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri İsrail’le ilişkileri normalleştirmek 
için 2018’de âdeta bir yarışa girdiler. İsrail başbakanı Netanyahu, Umman’ı 
ziyaret etti ve burada Sultan Kâbus tarafından sıcak ilgiyle karşılandı. 
Sonra İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, ardından İletişim Bakanı 
Eyüp Kara Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyareti etti. Katar’daki Dünya 
Artistik Cimnastik Şampiyonası’na İsrail Millî Takımı’nın katılması ve 
İsrail millî marşının çalınması da bu doğrultuda dikkat çeken bir gelişme 
oldu. Bu arada Bahreyn de Netanyahu’yu davet etti.

Arap liderlerin İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için başlattıkları yarışa 
onlardan sonra Afrika’dan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi katıldı. Debi, 
İsrail’le ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kasım 2018’de Netanyahu’ya ve 
ekibine yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi. 
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Debi, Sudan’la İsrail arasında ilişkilerin başlatılması için de 
arabuluculuk yapabileceği iddiasında bulundu. Bu arada siyonist 
medya bir haber piyasaya sürerek Netanyahu’nun Sudan’a bir ziyaret 
gerçekleştireceği iddiasında bulundu. Ancak Sudan yönetimi bu iddia ve 
haberleri yalanlayarak İsrail’le kesinlikle ilişkileri başlatma düşüncesinde 
olmadıklarını ve Netanyahu’nun Sudan’ı ziyaret etmesinin mümkün 
olmadığını bildirdi.

Hamas Liderlerinden Imad el-Alemi’nin Vefatı
Hamas’ın siyasi kanadının ileri gelen liderlerinden Imad el-Alemi, 
Gazze’de kendi evinde silahını kontrol ederken kazayla ateş alması üzerine 
kafasından ağır yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ancak günlerce 
süren müdahaleler sonuç vermedi ve Alemi, 30 Ocak 2018’de hayata 
veda etti. Bazı haber kaynaklarında olayın bir suikasttan kaynaklanmış 
olabileceği iddiaları gündeme getirildi. Ancak Hamas olayın tamamen 
kaza olduğunu herhangi bir suikast söz konusu olmadığını açıkladı. Imad 
el-Alemi, Hamas’ın etkin liderlerinden biriydi. Pek konuşmaması ve 
açıklama yapmaması sebebiyle fazla gündeme gelmiyordu.

Cemal Kaşıkçı’nın
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda Öldürülmesi
İslâm dünyasında 2018’de en çok konuşulan hâdise Suudi Arabistan 
vatandaşı ve Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 
2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binası içinde 
öldürülmesi oldu. Olayın bu kadar yankı bulmasının en önemli iki sebebi 
cinayetin bir başkonsolosluk binasında ve çok korkunç yöntemlerle 
gerçekleştirilmesiydi. Suud yönetimi başlangıçta başkonsolosluk 
binasında cinayet işlendiğini kabul etmeyerek Kaşıkçı’nın resmî işlemlerini 
tamamladıktan sonra binadan çıktığını ileri sürdü. Ancak Türkiye’nin 
ortaya koyduğu belgelerin onun dışarı çıkmadığını ispat etmesi üzerine 
Suud yönetimi Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında yanlışlıkla öldürüldüğünü 
açıkladı. Ama önceden yapılan hazırlıklar ve olayın vuku buluş tarzı 
kasıt olduğunu gösteriyordu. Suud yönetimi sonunda Kaşıkçı’nın kasten 
öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığını itiraf etti. Ancak cesedi ortaya 
çıkarmayarak parçaların bir yerli işbirlikçiye verildiğini iddia etti. Yerli 
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işbirlikçi olarak da herhangi bir isim vermedi. Olayla ilgili olarak 18 kişiyi 
gözaltına aldığını iddia ederek bunları kendisinin yargılayacağını açıkladı.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suud yargısının yürüttüğü 
soruşturma dahilinde bu ülkenin başsavcısı Suud el-Mu’ceb, Türkiye’ye 
bir ziyarette bulundu. Ancak Türkiye tarafından yapılan açıklamada 
savcının ziyaretinin olayın birlikte çözüme kavuşturulması açısından bir 
yarar sağlamadığına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan başsavcılığı adına daha sonra sözcü Şa’lan Şa’lan 
tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Bu açıklama kendi içinde birçok 
çelişki içermesiyle dikkat çekiyordu. Açıklamanın en önemli yanı ise 
Kaşıkcı’nın öldürülmesinden sonra cesedinin parçalandığının itiraf 
edilmesiydi. Ama cesedin parçalanmış hâlinin yerli bir işbirlikçiye 
verildiği iddia ediliyordu. Başsavcı ise Türkiye’yi ziyareti esnasında 
kendilerinin böyle bir iddiada bulunmadığını söylemişti. Şa’lan’ın basın 
açıklamasında tariflere dayanılarak cesedi alan yerli işbirlikçinin bir 
resminin çizildiği söyleniyor; ama kimliği ve irtibat bilgileri hakkında yine 
bir şey söylenmiyordu.

Türkiye’de emniyet teşkilatının ulaştığı bazı bilgilerin ve bulguların 
ise cesedin hidroflorik asitle tamamen imha edildiği yönünde kanaate 
yönelttiği ifade ediliyordu.

Diğer yandan cinayetin arka planıyla ilgili yorumlarda böyle bir cinayetin 
veliaht prens Muhammed bin Selman’ın bilgisi dışında işlenmesinin 
mümkün olmadığına dikkat çekildi. Ancak ABD Başkanı Trump her şeye 
rağmen Bin Selman’ın makamını koruyabilmek ve ona dokunulmasını 
önlemek için onun bu cinayet planından önceden haberdar olduğu 
konusunda kesin bir kanaat oluşmadığı iddiasında ısrarlı davrandı. Onun 
bu ısrarında ABD’nin Suudi Arabistan’la ticari ilişkilerini önemsemesinin 
yanı sıra İsrail’in Bin Selman’a sahip çıkma konusundaki gayretlerinin 
de önemli rolü vardı. İsrail kendi hesapları ve planları açısından Bin 
Selman’ın saltanatının garantiye alınmasına büyük önem veriyordu.

Görüldüğü kadarıyla cinayet Suudi Arabistan’a 110 milyar dolarlık 
silah satışı için önemli anlaşmalar imzalayan ve bu ülkeyi sağmal inek gibi 
sağmaya çalışan Trump yönetimini de sıkıntıya soktu.
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Trump’ın Suudi Arabistan’a Desteği
ABD Yargısının Tutumunu Değiştirmedi
Suudi Arabistan’da bir saray darbesiyle veliaht prens yapılmasından sonra 
ABD’ye ve İsrail’e yaranabilmek için kendince “cesaretli” (!) adımlar atan 
Bin Selman tüm çabalarına rağmen yine de ABD yargısına yaranamadı.

11 Eylül olaylarından dolayı Suudi Arabistan aleyhine açılan tazminat 
davalarının iptali için bu ülkenin yaptığı başvuru New York’taki Manhattan 
Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi.

Veliaht prens mahkemenin kararının çıkacağı tarihten önce ABD’ye 
iki hafta süren bir seyahat düzenledi. Orada değişik yerlerde konferanslar 
vermek, muhtelif ziyaretler düzenlemek ve görüşmeler yapmak suretiyle 
yoğun kulis çalışmaları yaptı. Ama çabalarından hiçbir sonuç elde edemedi 
ve mahkemenin kararı Suudi Arabistan’ın talebinin aleyhine oldu.

Manhattan Bölge Yargıcı Goerge Daniels’in verdiği son karara göre, 
11 Eylül 2001 saldırılarından dolayı Suudi Arabistan aleyhine dava 
açılabilmesi ve söz konusu saldırılarda zarar görenlerin veya ölenlerin 
ailelerinin bu ülkeden tazminat istemeleri mümkün. Karar saldırılarda 
ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri dahil toplam yirmi beş 
bin kişiyi kapsıyor. Onların tazminat davalarını kazanmaları durumunda 
da Suud yönetiminin çok ağır miktarlarda tazminat ödemeye mahkûm 
edilmesi söz konusu.

Suudi Arabistan - Kanada Gerginliği
Suudi Arabistan’da bir yandan reformlardan söz edilse de diğer yandan 
insanların sırf düşüncelerinden ve siyasi tercihlerinden dolayı gözaltına 
alınması işlemleri 2018’de de devam etti. 31 Temmuz 2018 Salı gecesi 
gerçekleştirilen baskınlarda da insan hakları alanında faaliyetleriyle öne 
çıkan bazı kadınlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bu alanda 
öne çıkan ve dünya çapında ün yapmış olan Nesime es-Sade ile Semer 
Bedevi de vardı. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland bu gözaltıları 
eleştirerek söz konusu kadınların derhal serbest bırakılmasını isteyen 
bir tweet mesajı yayımladı. Kanada’nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak 
da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın tutumunu eleştirdi. Bunun 
üzerine Suud yönetimi Kanada’ya çok sert bir çıkış yaparak bu ülkenin 
Riyad büyükelçisinin 24 saat içinde Suudi Arabistan’ı terk etmesini istedi. 
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Kanada ile ticari ilişkilerini de tamamen dondurduğunu ve yeni anlaşmalar 
yapmayacağını açıkladı. Bu tutum iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. 
Ancak Kanada, düşünce mağdurlarının özgürleştirilmesi konusundaki 
tutumunu değiştirmeyeceğini bildirdi.

Suudi Arabistan’ın bu konuda sergilediği tutum kendisinin zulüm 
uygulamalarına ve totaliter siyasi yapısına diplomatik alanda bile herhangi 
bir eleştiride bulunulmasına tahammül edemediğini ortaya koyması 
açısından dikkat çekiciydi.

Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi Forumu
Kaşıkçı cinayetinden dolayı ciddi eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan 
bir yandan da ekonomik ataklarını sürdürdü. Bu amaçla Geleceğe Yatırım 
Girişimi (Future Investment Initiative, FII) bir diğer adıyla Çöldeki Davos 
forumu adını verdiği bir program düzenledi.

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok önemli devlet adamı ve bazı büyük 
firmaların ileri gelenleri forumu boykot ettiklerini önceden açıkladılar. 
Boykot edenlerin sayısı kırkı geçti. Bazı önemli basın yayın kurumları da 
forumun sponsorluğundan çekildi. Bu boykotlar ve sponsorların bir bir 
çekilme kararı almaları forumun tamamen iptal edilmesi ihtimalini de 
akla getirmişti. Ancak Suud yönetimi yine de forumu belirlenen tarihte, 
yani 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde üç gün süreyle gerçekleştirdi.

Boykotlara rağmen yine de foruma birçok ülkeden ve firmadan katılım 
oldu. Tabii bu ülkeleri ve firmaları Suudi Arabistan’ın gerçekleştirdiği bir 
cinayete karşı tavır koymaktan ziyade, kendi çıkarları ilgilendiriyordu. 
Suudi Arabistan önemli bir para kaynağına sahip olduğundan ve yeni 
dönemle ilgili önemli projeleri olduğundan bu projelerden pay kapabilmek 
için forumdaki yerlerini aldılar. Forumda Suud yönetimi muhtelif ülkelerle 
ve firmalarla yüksek miktarlarda maliyetleri olan çeşitli projelerin 
sözleşmelerini imzaladı.

Suudi Arabistan Hükümetinde Değişiklikler
Suudi Arabistan’da 27 Aralık 2018 Perşembe akşamı bazı bakanlıklarda, 
emirliklerde, Şura Meclisi üyeliklerinde ve bazı ulusal kurumların 
yönetimlerinde değişiklikler oldu. Suudi Arabistan’da seçim veya 
parlamenter düzen olmadığı için kral istediği değişiklikleri yapabilir. O 
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yüzden değişiklikler hükümet değişikliği değil, yeni atamalar şeklinde 
oluyor. 27 Aralık 2018’de gerçekleştirilen değişikliklerin de bu ülkede 
bakanlıklarda ve üst kademelerde son yıllarda gerçekleştirilen en geniş 
çaplı değişiklik olduğu ifade edildi. 

Bu değişiklikte Kaşıkçı cinayetinin etkisi olduğu tahmin ediliyor. 
Cinayetin işlenmesinden kısa bir süre sonra Ekim 2018’de küçük çaplı 
değişiklik yapılmış, istihbarat başkan yardımcısı Tümg. Ahmed Asiri ve 
Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani görevden alınmıştı. 

27 Aralık’taki değişiklikte, Kaşıkçı cinayetinde birinci derecede 
rolü olduğu tahmin edilen Veliaht Prens Bin Selman’ın konumuna ise 
dokunulmadı. Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı, Güvenlik ve Siyaset 
İşleri Kurulu Başkanı ve Ekonomik İşler Kurulu Başkanı vasıfları aynen 
korundu. 

Önemli bir gelişme de 2017’deki saray darbesi olaylarında Riyad’daki 
beş yıldızlı Ritz Carlton Oteli’nde gözetim altına alınan İbrahim el-Assaf’ın 
Dışişleri Bakanı yapılması oldu. Kraliyet ailesine yaranmaya ve veliaht 
prensin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün üstünü örtmeye çalışan Adil Cübeyr 
ise bu görevden alındı. Onun rütbesi düşürülerek Dış İşlerinden Sorumlu 
Devlet Bakanı yapıldı. 

Bu arada Kral Selman’ın bir diğer oğlu Sultan bin Selman da yeni 
kurulan Uzay Komitesi’nin başkanı yapıldı. 

Önemli bir gelişme de Suudi Arabistan’da ilk kez bir bayanın bakan 
yardımcısı yapılması oldu. İman bintu Hibas ibni Sultan el-Metıri Ticaret 
ve Finans Bakanının özel yardımcısı yapıldı.

Yemen’de Savaş, Açlık Salgın Hastalıklar ve Siyasi Pazarlıklar
Yemen’de İran destekli Husi örgütüyle, Suud destekli Aden hükümeti ve 
onun arkasında duran Körfez koalisyonu arasında çatışmalar 2018’de 
de devam etti. Bu savaş tamamen bölgesel güçlerin iktidar ve hâkimiyet 
kavgası niteliği taşıyor. Yemen halkı bu savaşın hiçbir tarafında yer 
almıyor ve savaş bu halka sadece zarar getiriyor. Savaş yüzünden binlerce 
Yemenli salgın hastalıklara maruz kalmış durumda. Açlık problemi ise 
2018’de daha fazla yayıldı.

Hâkimiyet kavgası veren güçlerin savaşları 2018’de kuzeydeki Hudeyde 
bölgesi üzerinde yoğunlaştı. Körfez koalisyonu, Abdurabbih Mansur 
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el-Hadi liderliğindeki Aden hükümetiyle birlikte Kızıldeniz kıyısındaki 
Hudeyde şehrinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Buranın kontrolünün 
ele geçirilmesi durumunda Husi örgütünün kıskaca alınacağına 
inanılıyordu. Bu şehrin limanının aynı zamanda Husi örgütünün denizden 
takviye almasında önemli bir konumda olduğu düşünülüyordu. İran’ın, 
Husi örgütüne silah desteğini büyük ölçüde deniz üzerinden ulaştırdığı 
düşünülüyordu. Ayrıca Husi örgütüne Afrika’dan takviye için toplanan 
militanların deniz yoluyla ulaşması sağlanıyordu. Hudeyde’de kontrolün 
ele geçirilmesi durumunda bu örgütün deniz bağlantısının büyük ölçüde 
kesilmiş olacağı düşünülüyordu.

Sa’de Katliamı
9 Ağustos 2018’de Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez Koalisyonu 
güçleri tarafından atılan füze Yemen’in kuzey bölgesindeki Sa’de şehrinde 
bir pazar yerinde bir okul servis otobüsüne isabet etti. Olayda yirmi dokuzu 
öğrenci elli kişi hayatını kaybetti, seksen kişi de yaralandı. Husi örgütü 
saldırıdan Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan da saldırının 
kendilerine füze atan Husi örgütüne yönelik olduğunu ileri sürdü. Oysa 
saldırı bir pazar yerini hedef almış ve bir okul otobüsüne isabet etmişti. 
BM saldırıyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

BAE’nin Yemen’in Sokotra Adasını Gasp Etmesi
Aden hükümetine destek verdiklerini ileri süren ülkelerin Yemen’in 
topraklarına göz dikmeleri ilginç gelişmelere neden oldu. Normalde Suudi 
Arabistan’ın kurduğu koalisyon çatısı altında Aden hükümetine destek 
verdiğini iddia eden BAE, Yemen’in stratejik ve turistik Sokotra adasını 
ele geçirdi. BAE önce bu adaya disiplin ve düzeni sağlama iddiasıyla 
asker gönderdi. Sonra adanın limanını ve havaalanını ele geçirerek 
Yemenli yetkilileri zorla çıkardı. Buna tepki gösteren Aden hükümeti 
BAE’den Yemen’in topraklarına göz dikmemesini ve Sokotra adasındaki 
askerlerini çekmesini istedi. Ancak BAE, kendisinin Yemen topraklarında 
gözü olmadığını iddia etmesine rağmen söz konusu adadaki askerlerini 
çekmemekte ısrarını bir süre sürdürdü. Meselenin halli için Suudi 
Arabistan devreye girdi. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucu BAE 
adadaki askerlerini çekti.
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Uzlaşma İçin İsveç Görüşmeleri
Yemen’de savaşın ateşinin düşürülmesi ve halka insani yardım yollarının 
açılması amacıyla 6 Aralık 2018 Perşembe günü İsveç’in başkenti 
Stockholm’e 77 km mesafede bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg 
Sarayı’nda BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in gözetiminde 
bir haftadan fazla süren görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin son 
bölümüne BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. 

Görüşmelerde ele alınan öncelikli dosyalar arasında karşılıklı olarak 
esirlerin serbest bırakılması, Hudeyde’de çarpışmaların durdurulması, 
Merkez Bankası konusunda bir ittifak sağlanması, Taaz şehri üzerindeki 
kuşatmanın kaldırılması, zor durumda olanlara insani yardımların 
ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve kapalı durumdaki Sana Havaalanı’nın 
yeniden kullanıma açılması gibi konular yer alıyordu. 

Öncelikli olarak ele alınan esirlerin karşılıklı serbest bırakılması 
konusunda bir ön anlaşma sağlandı ve taraflar serbest bırakılmasını 
istedikleri esirlerin listesini verdiler. Aden hükümetine bağlı olan Yemen 
Dışişleri Bakanı bir twitter mesajında Husiler nezdinde esir ve tutuklu olan 
8576 kişinin serbest bırakılması için liste verdiklerini dile getirdi. Bu arada 
yine hükümete yakın Sebe Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre hükümet 
heyeti Husi milislerden adam kaçırma işlemlerinin tekrar etmemesi için 
güvence istedi. Husilerin de karşı tarafın serbest bırakması için 7500 
kişilik bir liste verdiği ifade edildi. Husi heyetinde esirlerden sorumlu 
kişi serbest bırakma işleminin 20 Ocak 2019’da başlayabileceğini söyledi. 
Serbest bırakma işlemlerinin Sana ve Seiyun şehirlerinde ve Kızılhaç’ın 
gözetiminde gerçekleşeceği dile getirildi. 

Hudeyde şehri ve limanı için bir ateşkes sağlanması konusunda da 
anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hudeyde ile ilgili anlaşma limana ve şehre 
tarafsız güçlerin konuşlandırılmasını ve geniş çaplı ateşkes sağlanmasını 
kapsıyordu. BM Genel Sekreteri Guterres, Hudeyde ile ilgili anlaşma 
konusunda yaptığı açıklamada BM’nin Hudeyde limanında lider rolü 
üstleneceğini, Yemen’e insani yardımların önünün açılacağını ve böylece 
milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini ifade etti. 

Ancak Hudeyde’yle ilgili ateşkes ihtiyatlı ateşkes niteliği taşıyordu ve 
uygulamaya geçirilmesi zaman aldı. Yemen’in ithal ettiği gıda ürünlerinin 
yaklaşık % 90’ı ve insani yardımların da % 80’i Hudeyde limanı üzerinden 
girdiği için bu limanda kontrolün uluslararası bir mekanizmaya verilmesi 
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ve bu limanın bulunduğu kentte ateşkesin sağlanması Yemen halkının 
çektiği sıkıntıların azaltılması açısından büyük önem taşıyordu.

Guterres, Taiz’le ilgili olarak da durumun kolaylaştırılması için bir 
ortak anlayışa varıldığını söyledi.

ABD’nin İran’la Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi ve 
İran’a Yeniden Ambargo 
ABD Başkanı Trump, ABD’nin Obama döneminde AB ile birlikte nükleer 
teknolojinin kullanılması konusunda İran’la yaptığı anlaşmadan 2018’de 
çekildi. Bu anlaşmaya göre İran, nükleer teknolojiyi silah yapımında 
kullanmamayı taahhüt etmiş ve bu teknolojiyi kullandığı tesisleri Batı’nın 
denetimine açmıştı. Ancak Trump, İran’ın gizli bir şekilde nükleer silah 
üretmeye devam ettiğini ileri sürerek anlaşmadan çekildi. ABD’nin 
çekilmesi İran’a ambargoyu yeniden başlatması anlamına geliyordu. AB 
ülkeleri ise anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladılar.

Trump, anlaşmadan çekilmesinden sonra İran’a ambargoyu yeniden 
başlattığı gibi kendisiyle işbirliği içinde olan ülkelerden de bu ambargoya 
destek vermelerini istedi. Hatta İran’ın petrol satışını sıfıra düşürmeyi 
hedeflediğini dile getirdi. Bunun üzerine İranlı bazı yetkililer İran 
petrolünün satılamaması durumunda Körfez’deki diğer ülkelerin de 
petrollerini satamayacaklarını ifade ettiler. Bununla kastettiklerinin 
Hürmüz Boğazı’nın kullanıma kapatılması olduğunu da ima etmeye 
çalıştılar. Oysa İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma yetkisi olmadığı gibi 
buna cesaret etmesi de mümkün değildir. Zaten ABD’nin tehditleri üzerine 
de ağız değiştirme yoluna giderek maksatlarının Hürmüz Boğazı’nın 
kapatılması olmadığını, İran petrolünün satılamaması durumda 
Körfez’deki diğer ülkelerin de petrollerini satmakta zorlanacakları 
olduğunu dile getirerek dolambaçlı ifadeler kullanma yoluna gittiler. 
Fakat bu savaşta Trump’ın da amacını gerçekleştirmesi ve İran’ın petrol 
satışlarını sıfıra düşürmesi imkânsızdır. Çünkü her şeyden önce İran’ın 
günlük olarak ürettiği petrolün üçte bire yakınını Çin satın almaktadır 
ve onun da ABD ambargosuna destek vermediği biliniyor. Kalan petrolü 
satın alanlardan da bazıları ABD ambargosuna destek vermiyor. 

ABD anlaşmadan çekildikten sonra iki aşamalı ambargo uygulayacağını 
açıkladı. İkinci aşama 5 Kasım 2018’de başlatıldı. Bu aşamadaki 
yaptırımlar daha çok enerji, gemicilik, deniz ulaşımı ve finans sektörlerini 
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kapsıyordu. Bazı ülkeler bu aşamada İran’la ilişki konusunda müstesna 
tutuldu. Türkiye de müstesna tutulan ülkelere dahil edildi.

Fas’ın İran’la İlişkilerini Kesmesi
Fas, ülkenin Batı Sahra bölgesinde ayrılıkçı bir gerilla savaşı veren 
Polisaryo Cephesi’nin militanlarına askerî malzeme ve eğitim desteği 
verdiği gerekçesiyle İran’la ilişkilerini kesti. Fas yönetimi İran’ın Polisaryo 
Cephesi’ne Lübnan’daki Hizbullah örgütü vasıtasıyla Cezayir’deki 
büyükelçiliği üzerinden yardımda bulunduğunu iddia etti. Hizbullah ve 
İran yönetimi iddiaları yalanladı. Ancak Fas yönetimi ellerinde bu yardımı 
ve eğitim desteğini kanıtlayan pek çok belge olduğunu ileri sürdü.

İran’ın Ahvaz Şehrinde Askerî Törene Saldırı
İran’ın, Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinin Ahvaz 
kentinde, İran - Irak Savaşı’nın başlamasının yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen kutlamalar esnasında askerî geçit törenine saldırı düzenlendi. 
Saldırıyı önce bölgedeki Arap nüfus adına bağımsızlık savaşı veren 
Ahvaziye örgütü sahiplendi. Ancak IŞİD örgütü de üstlendi ve bu örgüt 
saldırıyla ilgili bazı video görüntüleri de yayımladı. Ahvaz bölgesinde 
yaşayan Araplara İran’ın baskı uygulaması sebebiyle bölgede ayrılıkçı bir 
hareket bulunuyor.

Libya’da Halife Haftar Örgütünün Hâkimiyet Savaşı
Suudi Arabistan ve BAE’nin Libya’daki halk devriminin başarılı olmasını 
ve halkı temsil edecek bir yönetimin oturmasını engellemek amacıyla 
ortaya çıkardığı Halife Haftar örgütü Libya’da karışıklıklar çıkarmaya 
devam etti. 

Suudi Arabistan ve BAE’nin verdiği maddi destekle Afrika ülkelerinden 
paralı militan devşiren Haftar örgütü aynı zamanda Kaddafi dönemi 
kalıntısı askerleri de saflarına alarak önemli avantajlar elde ettiği için 
Libya’nın doğu bölgesinde yer alan bazı stratejik merkezleri ele geçirdi. 
Ramazan Bayramına doğru da Bingazi ile Tobruk arasında kalan Derne’yi 
tamamen kontrol altına aldı. Haftar’ın militanlarının Derne’yi ele 
geçirdikten sonra burayı savunan mücahitlere karşı sergilediği vahşetin 
görüntüleri tüyler ürperticiydi. Haftar’ın militanları Derne’yi savunan 
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insanları yere yatırarak kafalarına ve bedenlerine şarjörler dolusu 
mermiler boşaltıyorlardı.

Haftar militanları Derne’den sonra “petrol hilali” olarak isimlendirilen 
körfez bölgesine yöneldiler. Bu bölgedeki limanlar Libya’nın önemli 
petrol kaynaklarının ihraç edilmesinde kullanılıyor. Haftar militanlarının 
saldırıları bu limanların kullanılmasını ve petrol ihracatını büyük ölçüde 
engelledi.

Mısır’ın da Haftar’a askerî teçhizat temin ettiği ve saflarında savaştırmak 
üzere asker gönderdiği BM raporu ile ortaya kondu.

Libya Hakkında Palermo Zirvesi
Libya’daki iç çatışmaya çözüm bulunması için İtalya’nın Sicilya Adası’nın 
başkenti Palermo’da Kasım 2018’de bir zirve düzenlendi. Ancak yapılan 
görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı ve çok genel kararlar 
alınarak zirve sonlandırıldı. Türkiye adına zirveye katılan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa ülkelerinin darbeci general Haftar’dan 
yana tutumlarından dolayı zirveyi terk etti. Türkiye ile birlikte Katar 
temsilcisi de terk etti.

Ürdün’de Gösteriler ve Hükümet Değişikliği
Ürdün kendi ayaklarının üstüne durabilen bir ülke değildir. Ekonomisi dış 
yardımlara bağımlıdır. Fakat Katar’a abluka başlatılması sürecinde Ürdün 
bu ülkeyle diplomatik ilişkilerinin sadece düzeyini düşürdüğü, Suud 
liderliğindeki dörtlü grubun yaptığı gibi ilişkileri tamamen kesmediği için 
Suudi Arabistan ve BAE, Ürdün’e yaptığı yardımları kesti. Ciddi bir dış 
borç yükü altında olan Ürdün bu yardımların kesilmesi üzerine kaynak 
temin etmekte zorlanmaya başladı. Bu yüzden bazı ürünlerin fiyatlarını 
artırdı. Sonra da IMF’nin verdiği reçeteyi uygulayarak yeni bir gelir vergisi 
kanunu çıkarmak istedi. Fakat yeni gelir vergisi yasa tasarısı halkın ciddi 
tepkisine neden oldu ve ülkenin değişik şehirlerinde büyük çaplı gösteriler 
düzenlendi. Olayların büyümesinin tehlikeli sonuçlara neden olacağını 
fark eden Kral II. Abdullah, Başbakan Hani el-Mulki’yi çağırarak onun 
hükümetinin istifasını istedi. Bunun üzerine el-Mulki ve hükümeti istifa 
etti. Sonra Kral, el-Mulki hükümetinde eğitim ve öğretim bakanı olan 
Ömer er-Rezzaz’a hükümeti kurma görevi verdi.
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Ürdün’deki karışıklıkların bütün bölgede çalkantılara neden 
olabileceğini fark eden Suudi Arabistan ve BAE de tutumunu değiştirdi. 
Kral Abdullah, Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek Mekke’de Kral Selman’la 
görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra Ürdün’e iki buçuk milyar dolar 
yardım sözü verildi. Bu yardımın bir milyar dolarını Kuveyt, bir buçuk 
milyar dolarını da Suudi Arabistan ve BAE verecekti. Ayrıca Ürdün’ün 
diplomatik ilişkiler düzeyini düşürdüğü Katar’dan da yardım vaadinde 
bulunuldu. Katar hem beş yüz milyon dolar, hem de işsizlik sorununun 
aşılmasını sağlayacak yatırımlar vaadinde bulundu. Bu gelişmelerden 
sonra yeni gelen hükümet de yeni vergi yasa tasarısını geri çekti ve 
Ürdün’deki olaylar duruldu.

Tunus’ta Gösteriler
Tunus’ta 2018’in başlarında bazı tüketim maddelerinin fiyatlarının artması 
halkın tepkisine ve protesto eylemlerine neden oldu. Bazı yorumlarda 
bu gösterilerin planlanmasında ve yönlendirilmesinde BAE’nin önemli 
rolü olduğuna dikkat çekildi. Çünkü daha önce zaten BAE’nin Tunus’u 
karıştırmak istediği yönünde haberler medya organlarına yansımıştı. 
Aralık 2017’de bazı Tunuslu kadınların BAE’nin Emirates uçaklarına 
alınmaması yüzünden başlayan kriz nedeniyle Emirates uçaklarının da 
Tunus havaalanlarına inmesine izin verilmemesinin böyle bir toplumsal 
çalkantının planlanmasına gerekçe oluşturmuş olması ihtimali vardı. 
Ayrıca BAE’nin olayların hemen ardından İslâmi çizgideki Nahda 
Hareketi’nin Tunus’taki koalisyondan çıkarılması için bastırması olaylarla 
bağlantısının bulunduğuna işaret ediyordu. Ancak BAE’nin böyle bir 
çalkantıyı planlamasına imkân veren şartlar da Tunus’un içindeki 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle oluşmuştu.

Tunus’taki olaylarda bazılarının fırsatçılık ederek dükkânlara baskınlar 
düzenlemeleri ve yağmalamalar yapmaları polisle göstericiler arasında 
çatışmalara neden oldu. Bu çatışmalar yüzünden bir kişi hayatını 
kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Ayrıca polis yüzlerce kişiyi gözaltına 
aldı.

Daha sonra hükümet olayları yatıştırmak amacıyla bazı yeni 
düzenlemeler gerçekleştirme ihtiyacı duydu. Bunun başında da yoksullara 
ve işsizlere ek destek sağlanması geliyordu. İşsizlere yahut gelirleri belli 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 75

bir limitin altında olanlara ek yardım yapılması ve sağlık giderlerinin 
karşılanması konusunda desteğin artırılması kararlaştırıldı. Hükümetin 
yardım ve destek vaatlerinin olayların yatıştırılmasında işe yaradığı 
görüldü. Fakat olaylarla ilgili yorum yapanlar bu yardımların geçici 
bir çözüm olduğunu, kalıcı çözümler bulunması için ekonomide köklü 
reformlar yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

Sudan’da Gösteriler
Sudan’da 2018’e bazı önemli ekonomik sıkıntılarla girdi. Bunun birinci 
sebebi tabii ki küresel güçlerin Batı kanadının Sudan’ı sıkıştırması ve 
ekonomik yönden ona ambargo uygulamasıydı. Ülkenin ikiye bölünmesi 
ve Güney Sudan diye ayrı bir devletin kurulması da Sudan tarafında 
ekonomik sıkıntıların artmasına yol açan bir gelişme oldu. Çünkü 
özellikle petrol kaynaklarının önemli bir kısmı Güney Sudan tarafında 
kaldı ve petrolden elde ettiği gelirler bayağı azaldı. Suudi Arabistan’ın 
liderliğindeki Körfez koalisyonunun Katar’a abluka uygulaması sürecinde 
Sudan’ın bu ablukaya destek vermemesi ve Katar’la ilişkileri sürdürmesi 
sebebiyle Suudi Arabistan’ın bu ülkeye yardımlarını tamamen kesmesi 
ise ekonomik sıkıntıların daha da artmasına neden oldu. Fakat muhalefet 
partilerinin ve ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının kitlesel tabanı 
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, Suriye’deki Baas diktatörü 
Beşşar el-Esed’i ziyaret etmesinin hemen ardından meydanlara 
dökmesinin de tesadüfi bir gelişme değildi. Sudan muhalefetinin, Beşir’in 
Suriye’deki zulüm rejiminin liderini ziyaret etmesi karşısında toplumda 
oluşan rahatsızlığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan rahatsızlıklarla 
birleştirerek tepkinin sokaklara taşmasını sağlaması daha kolay olmuştur. 
Sudan kolluk kuvvetleri gösterilere karşı sert bir tavır sergiledi. Bu da 
onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yüzlercesinin de yaralanmasına 
neden oldu. Ama buna rağmen gösteriler durmadı.

Sudan’daki İhvan’ın Eski Lideri Sadık Abdülmacid’in Vefatı
Müslüman Kardeşler’in Sudan kanadının eski genel murakıbı Sadık 
Abdülmacid 29 Mart 2018’de 92 yaşında vefat etti. 1991-2008 yılları 
arasında Sudan’daki Müslüman Kardeşler’in genel murakıplığını yapan 
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Sadık Abdülmacid 1926 doğumluydu. Kahire Üniversitesi’nin Hukuk 
Fakültesinden mezun olmuştu.

Hindistan’daki Arakanlı Müslümanların Myanmar’a İadesi
Myanmar’daki zulüm rejiminin insanlık dışı muamelelerine ve tehcir 
uygulamasına maruz kalan Arakanlı Müslümanların çoğunluğu 
Bangladeş’e iltica etti. Ancak onlardan başka ülkelere iltica edenler de oldu. 
Bu ülkelerden biri de Hindistan. Fakat Hindistan yönetimi onlardan yedi 
kişiyi Ekim 2018’in başında Myanmar’a iade etti. Hindistan’ın, Myanmar 
rejiminin onlara işkence edeceğini bile bile Müslümanları teslim etmesine 
BM ve muhtelif insan hakları kuruluşları tepki gösterdi. Hindistan’ın bu 
Müslümanları Myanmar’a iade etmesi Hindistan’a iltica etmiş olan diğer 
Müslümanlarda da endişeye yol açtı. Hindistan’a iltica etmiş olan Arakanlı 
Müslümanlar Hindistan hükümetinin kendilerini Myanmar’a teslim 
etmesinin kendileri için ölümden daha kötü olacağını dile getirdiler.

Pakistan Seçimleri
25 Temmuz 2018’de Pakistan’da hem eyalet meclislerinin, hem de 
federal meclisin üyelerinin belirlenmesi için genel seçimler yapıldı. 2018 
seçimleri önemli gelişmelere sahne oldu. Seçimlerden önce bazı adayların 
da aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine veya 
yaralanmasına neden olan saldırılar gerçekleştirildi. Seçim günü de oy 
verme merkezlerinden birinin yakınında saldırı düzenlendi ve birçok kişi 
hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalye bulunuyor. Bunların 272’si 
seçimlerle belirleniyor. 70 sandalye ise kadınlara ve dinî azınlıklara tahsis 
edilmiş durumda. Tahsis edilmiş olan sandalyeler de partilerin aldığı oy 
oranlarına göre dağıtılıyor.

2018 seçimlerinden birinci olarak genel başkanlığını Pakistan’ın millî 
kriket yıldızı İmran Han’ın yaptığı Pakistan Adalet Hareketi çıktı. Kadınlara 
ve azınlıklara tahsis edilen kontenjanların dağıtılmasından sonra bu 
partinin parlamentodaki üye sayısı 158’e çıktı. O yüzden hükümeti kurma 
görevi de bu partiye verildi. Ancak tek başına hükümeti kurmak için yeterli 
çoğunluğu elde edemediği için koalisyon hükümeti kurdu.
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Malezya Seçimleri
Malezya’da 9 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen genel seçimleri 92 yaşındaki 
eski başbakan Mahathir Muhammed’in başını çektiği Halkın Umudu 
İttifakı kazandı. Bu ittifak 222 sandalyeli parlamentoda 115 sandalye 
kazanarak hükümeti kurma imkânı elde etti. Böylece başını Birleşik Malay 
Milli Organizasyonu’nun (UMNO) çektiği Ulusal Cephe’nin 1957’den 
bu yana, yani altmış yıldan fazla süredir devam eden iktidarı son buldu. 
Ancak bu altmış yıllık iktidarın yirmi iki yıllık kısmını 1981-2003 arasında 
UMNO’nun genel başkanlığını ve ülkenin başbakanlığını yapan Mahathir 
Muhammed’in iktidarının oluşturduğunu söylememiz gerekir.

Malezya’da iktidarı elinde bulunduran Ulusal Cephe’nin birinci partisi 
olan UMNO’nun liderliğini yapan eski başbakan Necib Abdurrezzak’ın 
bu seçimleri kaybetmesinde yolsuzluk söylentilerinin önemli rolü olduğu 
tahmin ediliyor.

Halkın Umudu İttifakı’nın seçimi kazanmasında ise Mahathir 
Muhammed’nin kişisel popülaritesinin ve karizmasının önemli rol 
oynadığı tahmin ediliyor. Çünkü onun başbakanlığı döneminde Malezya 
önemli ataklar ve başarılı yatırımlar gerçekleştirmişti.

Malezya’da Eski Başbakan Necib Abdurrezzak’ın
Yolsuzluk Dosyaları
Malezya’da gerçekleştirilen seçimlerde iktidarı Mahathir Muhammed’in 
almasından sonra eski başbakan Necib Abdurrezzak hakkında yolsuzluk 
soruşturma dosyaları yeniden açıldı. 27 Haziran 2018’de Malezya polisi, 
Necib Abdürrezzak ve aile efradına ait usulsüz yollardan elde edilmiş 273 
milyon dolar değerinde mal varlığına ulaşıldığını, bunun içinde Necib’in 
eşinin önemli miktarda çok kıymetli zinet eşyalarının ve çok pahalı 
çantalarının da bulunduğunu açıkladı. Emniyet teşkilatının mali suçlar 
sorumlusu düzenlediği basın toplantısında Malezya tarihinin en büyük 
yolsuzluk olayıyla karşı karşıya olduklarına ve bunun sorumlusunun da 
Necib Abdurrezzak ile ailesi olduğuna dikkat çekti.

Bosna Hersek Seçimleri
Bosna-Hersek’te Dayton Anlaşması gereği devletin zirvesinde üç üyeden 
oluşan bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi yer alıyor. Bu konseyin üyelerinin 
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biri Boşnak Müslümanlardan, biri Hırvatlardan, biri de Sırplardan 
seçiliyor. Her bir etnik unsur kendi adaylarını belirliyor ve halk bu adaylar 
arasında seçim yapıyor. 7 Ekim 2018’de gerek Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
üyelerinin, gerekse ulusal ve yerel parlamentoların üyelerinin belirlenmesi 
için seçim yapıldı.

Seçimlerden önce konseyde Müslüman Boşnakları temsilen Aliya 
İzzetbegoviç’in oğlu Bakir İzzetbegoviç yer alıyordu. Bu seçimlerde onun 
partisi olan Demokratik Eylem Partisi (SDA) adına Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi üyeliğine Şefik Caferoviç aday oldu ve kazandı. Hırvat adaylardan 
Zeljko Komsic, Sırp adaylardan ise ırkçı görüşleriyle tanınan ve Sırpların 
yaşadığı bölgenin Bosna-Hersek’ten bağımsız olmasını isteyen Milorad 
Dodik seçimi kazandı.

Tunus’ta Yerel Seçimler
Tunus’ta 6 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen yerel seçimlerde Nahda Partisi 
birinci oldu. Bu seçimler aynı zamanda Tunus’ta 2011’de halk devriminin 
gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenen ilk yerel seçimlerdi.

Nahda’nın birinci parti olması kendi oyunu artırmasından değil, 2014’te 
gerçekleştirilen genel seçimlerde birinci olan Nida Tunus (Tunus’un Sesi) 
Partisi’nin ciddi oy kaybetmesinden kaynaklanıyordu.

Normalde Nahda Partisi, halk devriminden sonra 2011’de 
gerçekleştirilen genel seçimlerde % 39 oranında oy alarak birinci olmuş 
ve hükümeti kurma hakkı elde etmişti. Fakat gerek Arap dünyasındaki 
dikta rejimlerinin, gerekse Avrupa ülkelerinin bu partinin hükümetini 
sıkıştırmaları önemli zorluklar yaşamasına neden oldu. Aleyhine yürütülen 
propaganda savaşı da etkili oldu ve 2014’te Batıcı, laik çizgideki Nida 
Tunus Partisi % 39 oy alarak birinci oldu. Bu seçimlerde Nahda Partisi 
ise % 31 oy almıştı. 2018 yerel seçimlerinde ise % 27,5 oyla birinci oldu ve 
başkent Tunus’un belediye başkanlığını da kazandı.

Nida Tunus Partisi’nin oy kaybetmesinde onun başını çektiği koalisyon 
hükümetinin başarısızlığındaki rolünün önemli etkisi olduğu tahmin 
ediliyor. Nahda’ya olan desteğin büyük ölçüde devam etmesi ise halkın 
ona güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemliydi.
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Lübnan Seçimleri
Öncelikle Lübnan’da 128 sandalyeli bir parlamento bulunduğunu ve 
bu parlamentoda sandalyelerin dinî ve etnik unsurlara kontenjanlara 
göre dağıtıldığını hatırlatalım. Anayasaya göre parlamento sandalyeleri 
Hıristiyan kabul edilen kesimlerle Müslüman kabul edilen kesimler 
arasında yarı yarıya, yani 64-64 paylaştırılır. Bu paylaştırmada itikadi 
yönden gulat, yani İslâmi temellerin dışına çıkmış kabul edilen Dürziler ve 
Nusayriler, Müslüman kesime dahil edilmektedir. Buna göre Hıristiyanlara 
tahsis edilen sandalyelerin 34’ü Arap Katolik olarak bilinen Marunilere, 
14’ü Rum Ortodokslara, 8’i Yunan Katoliklere, 5’i Ermeni Ortodokslara, 
1’i Ermeni Katoliklere, 1’i Protestanlara, 1’i de diğer Hıristiyanlara 
verilmektedir. Müslümanlara tahsis edilen sandalyelerin 27’si Sünnilere, 
27’si Caferi Şiilere, 8’i Dürzilere, 2’si de Nusayrilere verilmektedir. Ancak 
bir siyasi partinin farklı kesimlerin kontenjanlarından o kesimlere mensup 
kişileri seçmek şartıyla aday göstermesi mümkündür.

Lübnan’da dokuz yıl aradan sonra 6 Mayıs 2018’de genel seçimler 
yapıldı. Lübnan Anayasası’na göre seçimlerin beş yılda bir yapılması 
gerekir. Ancak cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda kriz yaşanması 
sebebiyle parlamento seçimleri de dört yıl ertelendi.

Her ikisi de Şii partisi olan Hizbullah ile Emel’in oluşturduğu ittifak 
bu seçimlerin galibi oldu. Ancak bunun sebebi iktidarı elinde bulunduran 
koalisyonun başını çeken Müstakbel Partisi’nin ciddi oy kaybetmesidir. 
Çünkü Müstakbel Partisi daha önce 33 sandalye elde etmişti. Son 
seçimlerde bu sayı 21’e düştü.

Hizb - Emel ittifakı ise bir önceki seçimde 28 sandalye elde etmişti. 
Bunun 14’ü Hizb’e 14’ü Emel Partisi’ne aitti. Son seçimde ittifakın sandalye 
sayısı 1 artarak 29’a çıktı. Fakat Hizb’in sandalye sayısı 13’e düştü, 
Emel’in sandalye sayısı 16’ya çıktı. Hizb - Emel ittifakının performansını 
korumasında Suriye’deki savaşın önemli rolü olduğu; çünkü özellikle Şii 
ve Nusayri tabanın bu savaştan dolayı bu ittifakın arkasında daha çok 
kenetlendiği tahmin ediliyor. Şii ve Nusayrilerin parlamentodaki toplam 
kontenjanları ise 29’u buluyor. Bunun 27’si Caferi Şiilere, 2’si Nusayrilere 
aittir.

Müstakbel Partisi’nin oy kaybetmesinde lideri ve Lübnan Başbakanı 
Sa’d el-Hariri’nin Suudi Arabistan’da istifa kararını açıklamasının ve bu 
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ülkenin çok fazla etkisinde kalmasının önemli rolü olduğu tahmin ediliyor. 
Fakat onun oylarının Hizb - Emel ittifakına kaydığı söylenemez. Diğer 
siyasi partilere kaymış olabilir. Bu seçimde cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın 
kurduğu ve 29 sandalye kazanan Güçlü Lübnan oluşumunun önemli oy 
topladığı görüldü.

Bu seçimlerde katılım oranının düşmesi dikkat çekti. Bir önceki 
seçimlerde % 54 katılım gerçekleştiği hâlde bu seçimlerde bu oran % 
49,2’ye düştü.

Ayrıca Lübnan Anayasası’na göre cumhurbaşkanının Maruni 
Hıristiyanlardan, başbakanın Sünnilerden, Meclis Başkanının ise Şii 
Caferilerden olması gerekiyor. O yüzden hükümeti kuracak partilerin 
başbakanlık için Sünni kesimi temsil eden bir siyasi liderle anlaşması 
gerekiyordu. Bu konuda Şii ittifakla Müstakbel Partisi arasında anlaşma 
sağlanamadığından 2018’in sonuna kadar hükümet kurulamadı.

Irak Seçimleri
12 Mayıs 2018’de Irak’ta genel seçimler yapıldı. Bu seçimde büyük ölçüde 
Şii partiler birbirleriyle yarıştılar. Bağdat’ta en çok oy alan Mukteda es-
Sadr’ın desteklediği Sairun Hareketi oldu. Katılımın % 44,5 oranında 
olduğu seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla bazı partiler seçimlerin iptal 
edilmesini ve yeniden yapılmasını istediler. Ülkede ilk kez elektronik 
cihazlarla oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Bazı yerlerde cihazların 
kullanılmasında zorluklar yaşandı. Bu yüzden bazı oyunlar oynandığı ve 
hileler yapıldığı iddia edildi.

Mali’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Mali’de 28 Temmuz 2018’de cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 
24 adayın yarıştığı seçimlerde ilk turda kimse % 50 oranını aşamadı. 
O yüzden dokuz gün sonra ikinci tur seçim yapıldı. İkinci tura kalanlar 
ülkede cumhurbaşkanlığını elinde bulunduran İbrahim Ebu Bekir Keita 
ile ana muhalefet lideri Soumaila Cisse idi.

İkinci turda cumhurbaşkanı İbrahim Ebu Bekir Keita oyların % 67,17’sini 
alarak birinci oldu. Ülkenin eski Maliye Bakanı olan rakibi Soumaila Cisse 
ise oyların % 32, 83’ünü aldı. Ancak seçim sonuçları ülkedeki muhalefeti 
tatmin etmedi. Muhalefet partileri seçimlerin dürüstçe olmadığını ve 
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hile karıştırıldığını iddia ederek sonuçları reddettiler. Ancak muhalefetin 
itirazı sonucu değiştirmedi.

Mısır’da Sonucu Belli Seçimler
Mısır’da cunta lideri diktatör Abdülfettah Sisi’nin kendini yeniden 
cumhurbaşkanlığına seçtirmek amacıyla planladığı seçimler Mart 
ayı sonuna doğru gerçekleştirildi. Sonuçları zaten önceden belli olan 
seçimlerde Sisi, kendisine rakip olarak yine kendi adamlarından Musa 
Mustafa Musa’yı karşısına koydu. Onun seçilme gibi bir gayesi olmadığı için 
kullanılan oyların % 92’sini Sisi aldı. Rejim halkı oy kullanmaya zorlamak 
için oy kullanmayanlara para cezası verileceğini duyurdu. Bir yandan da 
yoğun teşviklerde bulunuldu. Ama bütün tehditlere ve teşviklere rağmen 
katılım çok düşük oldu. Resmî açıklamalara göre oy kullanım oranı % 
38’i buldu. Fakat muhalif kanat bu miktarın şişirme olduğunu gerçekte 
oy kullananların oranının % 15’i geçmediğini dile getirdi. Muhalif partiler 
seçimleri boykot etti.

Mısır’da Yusuf el-Karadavi’ye Müebbet Hapis
Mısır’daki cunta yönetimi siyasi gerekçelerle idam ve müebbet hapis 
cezaları vermeye devam etti. Ocak 2018’de sonuçlandırılan bir davada 
da İslâm âleminin ileri gelen adamlarından ve Dünya Müslüman Âlimler 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi’ye müebbet hapis cezası 
verildi. Aynı davada on altı kişiye daha müebbet hapis cezası verilirken 
sekiz kişiye de idam cezası verildi. Müebbet hapse mahkûm edilenler 
arasında Müslüman Kardeşler’in İrşad Bürosu üyeleri de bulunuyordu. 
Davada Yusuf el-Karadavi bir albayın öldürülmesine teşvikte bulunmakla 
mahkûm edildi. Müebbet hapis ve idam cezalarına mahkûm edilenler 
yasaya aykırı olarak kurulmuş bir cemaate mensubiyet, kişisel hürriyetlere 
ve kamu hukukuna tecavüz gibi değişik suçlarla suçlandılar.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Seçimleri
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin parlamento seçimleri normalde 1 Kasım 
2017’de yapılacaktı. Ancak bağımsızlık referandumu bu seçimlerin 
vaktinde yapılmasını engelledi ve seçimler ertelendi. 30 Eylül 2018’de 
gerçekleştirildi. Seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi birinci oldu 
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ve özerk yönetim parlamentosunda 45 sandalye kazandı. İkinci sırada 
yer alan Kürdistan Yurtsever Birliği 19, üçüncü sırada yer alan Değişim 
Hareketi (Goran) 13, dördüncü sırada yer alan Yeni Nesil Hareketi 9, 
beşinci sırada yer alan İslâmi Cemaat 7, altıncı sırada yer alan Islah Grubu 
ise 6 sandalye kazandı. Bazı siyasi partiler seçimlerde hile yapıldığını iddia 
ederek itirazda bulundular.

Arap Birliği’nin Zahran Zirvesi
Arap Birliği teşkilatının 29. zirvesi, Suudi Arabistan’ın Zahran şehrinde 
15 Nisan 2018’de Suud Kralı Selman bin Abdülaziz’in başkanlığında 
gerçekleştirildi. Normalde zirve Mart sonunda ve Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’da düzenlenecekti. Ancak Mart sonunda Mısır’da seçimler 
olması gerekçe gösterilerek Nisan ortasına ertelendi. Yemen’deki Husi 
örgütünün de zaman zaman Riyad’a yönelik füze saldırıları gerçekleştirmesi 
sebebiyle zirve daha kuzeydeki Zahran şehrinde, Kral Abdülaziz Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi.

29. Arap Birliği Zirvesi’nde Kudüs meselesine öncelik verilmesi 
sebebiyle bu toplantı aynı zamanda Kudüs Zirvesi olarak isimlendirildi. 
Zirvede ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı kınanarak 
bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu dile getirildi. Doğu Kudüs’ün 
işgal altında olduğu vurgulanarak buranın Filistin’in başkenti olduğuna 
dikkat çekildi. Ancak Arap Birliği’nin bu konuda sergilediği tutum 
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını etkilemedi. Çünkü ortak 
toplantıda böyle ideolojik söylemler dile getirilse de diplomatik tutumda 
ciddi anlamda bir tavır gösterilmediği, bilakis Filistin davasının Arap 
dünyası tarafından büyük ölçüde ihmal edildiği bir gerçektir.

Zirvede Suriye konusuna da temas edilerek Arap Birliği teşkilatının 
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen operasyonu desteklediği 
dile getirildi. Suriye meselesinin çözümü için de siyasi bir formül bulunması 
gerektiği vurgulandı.

İran’ın sergilediği tavra karşı da tepki gösterilerek, bu ülkenin Arap 
ülkelerinin içişlerine müdahalesi kınandı. Arap ülkelerinin İran’la iyi 
komşuluk ilkesi üzere ilişki içine girmek istediği ifade edildi.

Yemen’de de Arap Birliği’nin “meşru” hükümet olarak tanımladığı 
Abdurabbih Mansur el-Hadi’nin hükümetine destek vermeye devam 
edeceği belirtildi.
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Türkiye’de şiir ülkenin iktisadi şartlarıyla ilintili olarak kendisini 
şekillendiren bir yapıya sahip. Belki çoğu ülkede bu böyledir; fakat 
Türkiye kadar bu ilintinin açık olarak gözlenebildiği bir ikinci ülke var 
mıdır bilmiyorum. Bunu daha çok şairin gözlemlediği, içinde yaşadığı ve 
şiirlerini şekillendirdiği ortam olarak ele alıyorum. 2000’li yıllara kadar 
ülkedeki ekonomik belirsizliğin, siyasi karmaşanın şairleri milletle aynı 
kader çizgisinde buluşturduğunu görebiliyorduk. Çünkü her insanın 
öncelikli kaygısı güvenlik, gelecek endişesi, ailesi, geçim derdi, kısacası 
yaşamını sürdürecek asgari şartların varlığını idame ettirme gayretidir. 
Şair de bu milletin bir parçası olduğuna göre elbette sınırlarda gezinen 
kitle ile bir noktada buluşması ve onların kaygılarını hissederek şiirlerine 
yansıtması mukadderdir. Artık “Evet İsyan”, “Geyikli Gece”, “Meçhul 
Öğrenci Anıtı”, “Mendilimde Kan Sesleri”, “Göçebe”, “Balkon”, “Yedi Güzel 
Adam” şiirleri yazılmıyorsa bunu şairlerin içinde bulundukları dünyaya 
bağlayabiliriz. Özellikle 2000’lerde doğan genç kuşaklar özgüveni yüksek, 
ülkenin rahat dönemlerinde çocukluklarını geçiren, iyi eğitim almış, yaşam 
kalitesi itibariyle sıkıntı yüzü görmemiş özellikleri haizler. Bu sebeple de 
2018 yılında şiirleri yayımlanan genç şairlerin kendi dünyalarına yönelmiş 
olmalarını garipsemiyoruz. Bu genç şairler dergilerde yazılan şiirlerin 
ekserisini oluşturuyor. Arada eski kuşaklardan şairlerin şiirlerine denk 
geldiğimizde o eski kaygıları, kendi dünyasından çıkmış ve sınırlarda 
dolaşan şairi yeniden görebiliyoruz.

Türk Şiirinin ana yatağı dergilerdir. Özellikle modern şiirimizin 
gelişimine bakıldığında dergilerin nasıl bir işlev gördüğünü daha iyi 
anlarız. Ana akımlar çoğunlukla dergiler çevresinde şekillenmiştir. Âdeta 
şiirin mutfağı, kalesi veya sancaktarı diyebiliriz dergiler için. Bu sebeple 
yayımlanan dergilerin her biri şiirimiz adına kazançtır. Cemal Süreya 
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bu işi daha da ileri götürerek uzun süreli dergilerden ziyade kısa süreli 
yayımlanmış dergilerin daha dinamik bir etki bıraktığından bahseder. 
Uzun süredir yayın yapan dergiler için bunu daha çok mental yorgunluk 
veya kan değişiminin sağlanamaması olarak da okuyabiliriz. Günümüzde 
taşrada yayınlanan yüzlerce dergi var. Fakat az sayıda basılan bu dergiler 
gerek dağıtım sorunu, gerek mali imkânsızlıklar nedeniyle dar alanda 
okunabiliyor. Merkez dergileri dahi fazla sayıda basılmıyor. Bu ülkede 
şiir halen çok okunan, aranan türler arasında yer almıyor maalesef. 
Bunda eğitimin büyük etkisi olduğu aşikâr. Edebiyat derslerinde halen 
divan edebiyatı merkezli bir eğitim veriliyor ve gençlerimiz çoğunlukla 
günümüz şiirinden bihaber. Bu durumda dergiler pek çok sorunu aynı 
anda omuzlamak durumunda kalıyor. Yeterli eleştirinin bulunmaması da 
cabası.

Günümüz modern şiirinin bel kemiğini lirik tarz oluşturuyor. Kimi 
eleştirmenler bunu “lirizmin intikamı” olarak adlandırıyor. Fakat günümüz 
şiiri sadece lirik sese sahiptir dersek yanılmış oluruz. Çünkü şimdilerde 
yazılan şiir, lirizmin belirli taraflarını alan, onu dönüştüren, farklı akımları 
özünde harmanlayan, imgeyi sınırlayan, açık, konuşma üslûbuna dayanan, 
bireyci yönüyle dikkat çekiyor. Bu sebeple de şiirlerin ekserisinde şairin 
“ben”i kendi kurduğu dünyasından dışarıya seslenen bireyi temsil ediyor. 
Gariptir ki ülkemizin dört bir yanında yaşanan olaylar, sınırlarımızın 
hemen ötesinde devam eden savaşlar, yakın coğrafyamızdaki gerilimler 
genç şairlerin şiirlerinde yer bulmuyor. İşte bunun temel sebebi olarak 
güvenlik kaygısı yaşamamak, gelecek endişesi taşımamak ve ülkenin 
nispeten oturmuş iktisadi / siyasi yapısının gençler için yeterli olduğunu 
söylemekten başka çaremiz kalmıyor. Pek çok şairimiz bu anlamda Türk 
Şiirinin, ülkenin tarihiyle eş güdümlü şekillendiğini söyleme gereği 
duyuyor. Aslında ülkemizde yaşanan bu durum ilk değil. 1980 sonrasında 
da benzer bir rahatlamanın getirdiği yaşam tarzı ve serbest piyasa 
ekonomisine geçişle birlikte yaşanan dünyevileşmenin yansıdığı şiirin bir 
benzerini şimdilerde görebiliyoruz. Çoğunluğu bireyci, lirik, sası şiirlerden 
oluşan bu dönemin bizlere bıraktığı sağlam bir mirastan söz edemeyiz. 
Bu sebeple olsa gerek 90 kuşağı 80 şiirini atlayarak İsmet Özel ve Cahit 
Zarifoğlu üzerinden İkinci Yeni ile irtibat kurmaya çalışmıştır. İkinci Yeni 
şiirini dönüştüren, yeni bir üslûp geliştirenler de 90 ve nihayet 2000 
kuşağı olmuştur. Buradaki 90 ve 2000 kuşağından kastımız o yıllarda şiir 
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yazmaya başlayan şairlerdir. Günümüzdeki genç şairler ise 2020 kuşağı (Z 
nesli) olarak adlandırılabilir.

Türk Şiiri hâlen arayışını sürdürüyor. Bunu dergilerde yayımlanan 
şiirlerin geneline bakarak söyleyemiyoruz. Daha çok bu şairler arasında 
azınlığı temsil etseler de yeni şeyler denemeye çalışan, kendisini sürekli 
geliştiren, sağlam şiire ulaşmanın yollarını arayan şairleri kastediyoruz. 
Daha çok 90 ve 2000 kuşağından olan bu şairler, kimi yönettikleri 
dergilerde, kimi de yazdıkları ortamlarda genç şairleri farklı ve özgün bir 
üslûba çağırmaya devam ediyor. Belki buradaki en büyük noksanımız 
hâlen oturmuş bir eleştiri kültürümüzün olmamasıdır. Dergilerde bir elin 
parmaklarını geçmeyecek sayıda eleştiri yazıları yer alıyor ve maalesef 
hakiki anlamda eleştiri içeren yazılar çok sevilmiyor. Daha çok kitap 
tanıtımı havasında yazılan eleştiri yazılarında şiirlerin / şairlerin öne çıkan 
yönleri vurgulanıyor. Bu da ister istemez şiirimizi devinimsiz bir havaya 
sokuyor. Yukarıda bahsettiğim az sayıdaki şairler üslûp denemeleriyle 
yeni bir bireşime ulaşmaya çalışıyor. Biz bu sebeple yeni şiire “sentezci”, 
“bireşimci” şiir demeyi uygun görüyoruz. Kimi şairler buna “çok sesli şiir”, 
“postmodern şiir” , “diyalektik şiir” gibi isimler veriyor. Aslına bakılırsa 
tüm bu adlandırmaların işaret ettiği özellikler aynı şiire denk geliyor. 
Ümidimizi ve umudumuzu da bu sesin / üslûbun alacağı yola bağlıyoruz. 
Bugün tıpkı İkinci Yeninin ortaya çıktığı günleri hatırlatan bir manzara 
vardır karşımızda. Yani herhangi bir bildirisi, manifestosu veya iddiası 
olmasa da birbirine benzeyen; fakat öncekilere benzemeyen birtakım 
şairler ortaya çıkmıştır. Bu şairlerin ortak özellikleri olarak şunları 
sayabiliriz:

1. Gerçekçi olmaları, konularını hayatın içinden almaları,
2. Süslü dilden uzak durmaları,
3. Sokağın dilini / konuşma dilini veya diyalektik dili şiirlerine 

yansıtıyor olmaları,
4. Bireysel epik, insani bir dil geliştirmeleri,
5. Yer yer argoya ve çokça tepkisel / eleştirel dile yaslanmaları,
6. İmgeyi değil anlamı merkeze alıyor oluşları, daha çok alegori, 

ironi ve benzetmeler yoluyla şiirlerini beslemeleri, şaşırtma unsurunu 
kullanmaları,
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7. En basit konuları dahi konuşma dilinin imkânlarıyla ahenkli şekilde 
şiirlerine yansıtmaları,

8. Cümle veya kelime eksiltme yöntemlerini kullanarak dikkat çekme 
arzuları,

9. Yapıcı değil yıkıcı, agresif dili / üslûbu tercih etmeleri,
10. “Ben” dilinden yola çıkarak sokaktaki insanla benzeşme yoluna 

gitmeleri.
Bu özellikleri sıraladığımızda kiminin aklına Fütüristler, kiminin 

Varoluşçular, kiminin Dadaistler veya Anarşistler, kiminin de 
Toplumsalcılar vb. geliyor olması normaldir. Zaten anlatmaya çalıştığımız 
da budur. Yani bugünün gençleri ekseriyetle tüm bu akımların bileşkesi 
olan bir sentez şiire ulaşmanın gayreti içerisindedir. 1840’larda 
Baudelaire’in, 1870’lerde Rimbaud’nun, 1920’lerde Pound’un, 1930’larda 
Mayakovski’nin yapmaya çalıştığı şiirde dengeye ulaşma çabasının 
yansımasıdır olanlar. Dikkat edilirse ne Garip’ten, ne İkinci Yeniden, ne 
de 1960 sonrasında Nâzım Hikmet etkisiyle yaygınlaşan Toplumsalcı 
şiirden bahsetmedim. Çünkü tüm bu akımlar nihayetinde bir “tez” şiiri 
özelliğini taşıyordu. Bu sebeple de her birinin Batı şiirinde bir karşılığı 
vardı. Daha da ileri giderek şunu söyleyebiliriz; yüz yıllık şiirimizde büyük 
ustaların etkisinde kaldığı bir büyük Batı şairi her zaman vardı. Bu demek 
değildir ki bu durum şairlerimizin büyüklüğüne halel getirsin. Hayır! 
Büyük şairlerimiz her halükarda modern şiirimizi dönüştüren yeni bir 
dil kurmayı başardılar ve önümüzü açtılar. Önünde sonunda yazdığımız 
şiir Batı etkisinde gelişen bir edebiyata ait olduğu için bu uyarlamaları 
garipsemiyoruz. Tam da bu konuyla alâkalı Necip Tosun’un İtibar, 82. 
sayıda yayınlanan “İslâmcı Yazarların Batı Yazarları Kitaplığı” yazısına 
bakmakta fayda var. Tabi bu yazıda sadece İslâmcı yazarların beslenme 
kaynağı olarak okudukları Batılı yazarlardan bahsedilmiş.

Özetleyecek olursak günümüz Türk Şiiri tıpkı T. S. Eliot’ın da 
vurguladığı gibi geçmişten gelen birikimi harmanlayan, öğüten, sindiren 
ve yeni bir dile eviren komplike bir şiirdir. Bu anlamda geçmişteki tüm 
ozanların bugünün şiirinde katkısı vardır. Türk Şiiri özelinde düşünecek 
olursak Yunus Emre ile başlayan bu yolculuk son yüz yıldır daha çok Batı 
etkisinde dönüşerek bugüne ulaşmıştır. Geçen yüz yılın zorluklarını hesaba 
katacak olursak şairlerimizin ne denli zor bir işi kotardıklarını anlamak 
daha da kolaylaşır. Bugün yazan genç şairlerin bu bilinçle hareket ederek 
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İkinci Yeniden aldıkları güçlü mirası yeni bir aşamaya getirdiklerini 
görebiliyoruz. İşte biz bu şiire sentezci, bireşimci, çok sesli şiir diyebiliriz.

2018 dergilerine baktığımızda şiiri merkeze alan ve yeni üslûp 
denemeleriyle dikkat çeken birkaç dergi bulunuyor: Aşkar, Hece ve 
Mahalle Mektebi. Temel motivasyonu şiir olan bu dergilerde özgün, 
bütünlüğünü yakalamış, sağlam şiirlerin daha fazla yer aldığını görüyoruz. 
Diğer dergilerde de farklı ve sağlam şiirler var; fakat bu dergilerin editör 
kıstasına takıldıkları ve bu sebeple de daha çok birbirine benzeyen 
lirik tarzda bireyci şiirlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu kanaate 
varmak için yıl boyunca Aşkar, Dergâh, Edebiyat Ortamı, Hece, İtibar, 
Kanon 2010, Keşke, Kitap-lık, Mahalle Mektebi, Şiar, Temmuz, Türk 
Edebiyatı, Varlık, Yedi İklim dergilerini yayımladıkları şiirler üzerinden 
değerlendirmeye çalıştık. Özgün üslûplarıyla dikkat çeken bazı şairleri 
sıralayarak konuyu somutlaştırmaya çalışacağız. 2018 dergilerinde şiirleri 
ile farklı bir ses yakalayan bazı şairler şöyle: Vural Kaya, Emre Öztürk, 
Hayriye Ünal, Tuba Kaplan, Eray Sarıçam, Çağrı Subaşı, Hüseyin Karacalar, 
Mehmet Doruk Kandemir, Eyyüp Akyüz, Emre Yılmaz, M. Melih Erdoğan, 
Süleyman Unutmaz, Nilay Özer, Aziz Mahmut Öncel, Faruk Uysal, Ali K. 
Metin, Kenan Çağan, İrfan Dağ, İdris Ekinci, Mert M. Gökçe, Cengizhan 
Konuş, Yasin Koç, Burak Ş. Çelik… İncelediğimiz dergilerde yaklaşık 300 
şair şiirlerini yayımlamış. Bunlardan 20 kadarı farklı bir ses ve yeni bir şiir 
vaat ediyor. Bu anlamda dergilerimizin şairlerini yönlendirmeleri, yeniliğe 
açık olmaları, eleştiriyi öncelemeleri şiirimizin geleceği adına daha fazla 
verim almamızı sağlayacaktır kanaatindeyiz.

Şiir Kitapları
2018 yılında yaklaşık 1300 şiir kitabı yayımlandı. Pek çoğu ilk kitap olan bu 
yayınların bir kısmını da tekrar basımlar oluşturuyor. Bu yıl uzun süredir 
şiir kitabı yayımlamayan Hayriye Ünal’ın Yüz Sene Daha isimli kitabı Hece 
Yayınları arasından çıktı. Hayriye Ünal’ın “en sevdiğim kitabım” dediği yeni 
kitabı kısa zamanda olumlu tepkiler aldı. Bu yıl yeni kitapları yayımlanan 
bazı şairler şöyle: Cahit Koytak, Nurettin Durman, Adem Turan, Ali Ayçil, 
Serkan Işın, Lale Müldür, Ali Emre, Ferman Karaçam… Eleştiri / poetika 
alanında ise Hakan Şarkdemir’in Poetik Hikem isimli çalışması ile Osman 
Özbahçe’nin Görevimiz Tehlike isimli söyleşi kitabı dikkate alınması 
gereken yayımlardan sayılabilir. Serkan Işın’ın toplu şiirleri olan Büt’an 
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Şiirleri ise farklı üslûp denemelerini başarıyla uygulayan bir şairin eseri 
olarak ele alınabilir.

2018 Yılında Yayınlanan Bazı Şiir Kitapları
7 Epik Figür - Nabız Vuruşları / Mustafa Nurullah Celep / Okur Kitaplığı
Âdem Güncesi / İshak Aslan / Çıra Yayınları
Adil Bir Akşam / Hasan Bozdaş / Hece Yayınları
Ağustos Melali / Toplu Şiirler / Hüsrev Hatemi / Dergâh Yayınları
Ahir Zaman Verileri / Fatih Demirel / Yedi İklim
Aksak Engerek / Mustafa Sarı / Şule Yayınları
Alçak Sesle ve Divanece / Cahit Koytak / Vadi Yayınları
Alışılmadık Deniz / Filiz Geç / Şule Yayınları
Alnında Yıldızlar Taşıyan Adam / Ebu Muhsin Bulut / Okur Kitaplığı
Anladığım Kadarıyla / Enes Malikoğlu / İzdiham
Atların Günü / Ömer Turan / Yitik Ülke Yayınları
Bakış Boşluğu / Yahya Kurtkaya / Pruva
Belki De Dönecektim / Kaan Sabancı / Doğan Kitap
Ben Orda Yoktum / Enes Talha Tüfekçi / Ebabil Yayıncılık
Beyaz Yürüyüş / Faruk Uysal / Hece Yayınları
Bıçkın / Kenan Çağan / Pruva
Bilardo Telmihleri / Nurullah Genç / Timaş Yayınları
Bir Japon Nasıl Ölür / Ali Ayçil / Dergâh Yayınları
Bir Kanlı Minyatür / Ersin Özarslan / Maarif Mektepleri
Bu Hüznün Mesnevisi / İlhami Çiçek / Ketebe Yayınevi
Büt’an Şiirleri / Serkan Işın / Ebabil Yayıncılık
Bütün Cemreler Düştü mü Çocuklar / Murat Kapkıner / Varide
Bütün Şiirleri / Ahmet Efe / Nar Yayınları
Canıma Susuyorum / Mehmet Ercan / Hayy Kitap
Çiçekli Yazma / İsmail Karakurt / Hece Yayınları
Çoban Çeşmesi / Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen / Mana Kitap
Çolak Ressam / Ali Seyyah / Şule Yayınları
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Deliliğe Hicret / Asım Yapıcı / Maarif Mektepleri
Divanelik Mevsimi / Necati Sümer / Maarif Mektepleri
Dünya Kaldı Başıma / Nurettin Durman / Şule Yayınları
Ergen Ruhlar İlmihali / Mim Kara / İzdiham
Eylül Biraz / Serap Kadıoğlu / Profil Kitap
Eylül Şiirleri / Nurettin Durman / Profil Kitap
Fatih ve 1953 / Efe Murad / 160. Kilometre
Gece Geç / Soner Karakuş / Profil Kitap
Gelecek ve Diğer Meseleler / İsmail Kılıçarslan / Ketebe Yayınevi
Göğsümde Öyle Bir Hınzır Yumru Var Ki / Barış Ülker / Tilki Yayınları
Her Şey İçin Çok Geç / Bülent Parlak / İzdiham
Hiç ve Her Şey / Bülent Özdemir / Şule Yayınları
İkinci Waliz / Küçük İskender / Can Yayınları
İsimsizler Başlığı / Durmuş Beyazıt / Maarif Mektepleri
İzdüşümler / Tarık Günersel / Kırmızı Kedi Yayınevi
Kabuk Dudak / İdris Özyol / Yakın Kitabevi
Kağıt Gemiler / Dilek Deniz Gümüşu / Tebeşir Yayınları
Kahire Şiirleri / İhsan Akay / Şule Yayınları
Kanatlar Düşmek İçindir / Cem Mehmet Eren / Hece Yayınları
Kanımız Yerde Kaldı / Hasan Hüseyin Çağıran / Ebabil Yayıncılık
Kanlı Tarih Atlası / Hüseyin Karaca / Çıra Yayınları
Kara Irmak / A. Barış Ağır / Hece Yayınları
Kara Yazılı Meşkler / Seyhan Erözçelik / 160. Kilometre
Kayıp Konuşmacı / Faruk Uysal / Hece Yayınları
Kelimelemeler / Murat Aslan / Oğlak Yayınları
Kır Çiçeğim / Mustafa Demirci / Ay Kitap
Köpeklerin Kalbi / Süleyman Unutmaz / Ketebe Yayınevi
Leonardo / Lale Müldür / Kara Karga Yayınları
Mağlubiyet Karinesi / Seyyid Ensar / Profil Kitap
Masumiyet Karinesi / Mahmut Dilmaç / İzdiham
Milyon Sesli Mızıka / Ali Emre / Ketebe Yayınevi
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Moğol Lekesi / Ahmet Çiğdem / Ebabil Yayıncılık
Mor Saki / Ali Deniz Uslu / İnkılap Kitabevi
Nar Öyküsü / Birsel Alver Yazıcı / Ürün Yayınları
Naz Bitti / Ali Ayçil / Dergâh Yayınları
Nisan Çobanı / Adem Turan / Okur Kitaplığı
Not Düştüm Besmeleye / Murat Kapkıner / Varide
Olmasını İstediğimiz Bir Park / Enver Ali Akova / Varlık Yayınları
Öteye Bakan / Ferman Karaçam / Okur Kitaplığı
Paris’ten Döndüğümde / Aras Onur / Hayal Yayınları
Pars’ın Rüyaları / Sema Güler / Öteki Yayınları
Pepuk Kuşu Hikâyesi / Ferhat Çiftçi / Temmuz Kitap
Rağmen / Duygu Kankaytsın / Kırmızı Kedi Yayınevi
Replikantların İç Dünyası / Murat Nemet Nejat / 160. Kilometre
Saklı Kırmızı / Ersin Ergün / İthaki Yayınları
Sana Seslenmek İstedim / Fatih Memiş / Yedi İklim
Siyah Zamanlar / Behçet Gülenay / Cağaloğlu Yayınevi
Son Günün Şiiri / Adem Turan / Okur Kitaplığı
Sonuçlar Açıklandı / Orhan Özekinci / Profil Kitap
Sordum Sarı / Sare Öztürk / Şule Yayınları
Susarak Konuşsan Gözüm Dinlese / Tayyib Atmaca / Kurgan Edebiyat
Susmalar / Erdal Dalgıç / Sis Yayıncılık
Taşayazma / Ahmet Menteş / Onto Yayınevi
Taşı Kim Atacak / Dilek Kartal / İzdiham
Turan Duası / Ali Kınık / Ötüken Neşriyat
Türkçenin Göklerinde / Adem Yazıcı / Şule Yayınları
Uçma Taklidi / Ayşe Sevim / Şule Yayınları
Üstelik Sarışın / Cengizhan Genç / Dergâh Yayınları
Yalnızlık Risalesi / Nazım Payam / Ötüken Neşriyat
Yol Kasidesi / Ahmet Can / Şule Yayınları
Yüz Sene Daha / Hayriye Ünal / Hece Yayınları
Zemheri / Halis Doğan / Kule Kitap
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2018 Yılı Şiirlerinden Örnekler

Allah
Mehmed Âkif

Ey kudreti insanları lal eyleyen Allah!
Acizlere ey bahş-i mecâl eyleyen Allah!

Teslîm ediyor akl-ı selîm hayrette her dem
Her kârda izhâr-ı kemâl eyleyen Allah!

İdrâk-i sıfâtın bize mümkün mü ki heyhât
Âkılları pâ-bend-i ıkâl eyleyen Allah!

Aşk âteşini kalplere sensin koyan elbet
Âlemleri mecnûn-ı cemâl eyleyen Allah!

Hâl ehlini âlâm ve mesâib ile giryân
Bîçâreyi mehcûr-ı visâl eyleyen Allah!

Ya Rabb! Kerem et beni dildâra kavuştur
Gamgînleri âzâd-ı melâl eyleyen Allah!” 

(Bu şiir Âkif’in gençlik döneminde yazdığı şiirlerden olup Mustafa 
Koç tarafından ortaya çıkarılarak Dergâh dergisinin 339. sayısında 
yayınlanmıştır.)
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Tüfek, Nehir, Özlük Hakkı
Kılıç, Toprak, Türkiye
İrfan Dağ

İnsanların türlü türlü isteklerinin arasından
Merak verildi bana, ben uzayan bir merakı seçtim
Atılı suçtan gönülsüz dayatmadan sipariş sevdadan
Merakı seçtim yazıldıysa bu yazıldı
Nasip böğürtü iken şehrin insanı olana
Bunu da merak ederken buldum
Kimi buldum yalnızca kendimi buldum
Bana baktığında kül olan kadın yüzleri
İşte bundan
Kuruyan nehir bundan patlamayan tüfek bundan

Özlük hakkı nedir kağıt parçası mı
Hak kimden alınır kime verilir
Net bir sorudur masa kadar nettir
Sorula hangi noksan şarkıya cevaptır
Konuştuğum yerden dağ taş sayıklamak nedir
Taşı dağa değdirip sektirmek Türkiye’nin sızısını
Dindirir mi?
Bu da bir sorudur az öncekiler de sorudur
Sorular cevap bulunca hangi ayrılığa cevaptır
Dâhil midir babasız büyüyen kızlar ve oğullar
Alacaklı mıdır babası olan kız ve oğullardan

Şimdi de birazdan deme bu nehri nasıl geçeriz
Yelesi kırgın atlarla mı yoksa kardeşlerimizle mi
Kardeşlerimiz kim kadınlarımız oğullarımız kızlarımız asıl onlar kim
Kirli pas akan suları geçmeye niyet ettiğimizde
Ardımız sıra yürüyecekler mi
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Yar olacaklar mı bahar kokan türküye
Ayaklarını bastıkları yer Türkiye olacak mı

Türkiye dediğim
Babasız kızların ve oğulların
Kire çalmış saçlarını yıkayıp taradığında
O zaman konuşalım yer ile göğün arasına sığmak bilmeyeni

Ergenliğe geçtiğinde kurşunun

Türkü Türkiye’ye söylendiğinde

Kılıç topraktan çıktığında

(Aşkar / 46)
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Yoksul Kafiye
Hüseyin Akın

Yürüyerek geçtim kafiyeden
Bu şiirler bu şair sözleri
Yağsa üstümüze yukarıdan
Yine de dolduramaz dünyayı
Ölmüşlerden kalma bir göğü
Az çok yaşar sağlığında herkes

Ölümü lafa tutup yalnızlık
Kendine eş beğeniyor kendinden
Çağırıp uzak akrabalarını
Aradan sıyrılıyor kelimeler
Bir yanlışa kurban gidiyor dünya
O lafın gelişi, o galat-ı meşhur

Üşür herkes cinayetten sonra
Ne dediği anlaşılmaz yakından
Herkesin babası yanında eksik
Herkes Harmancı değil, bir sürü öykü…
Ben o gün orada olmasam da
Yaz bunu ey yüzyıl sonraki okur!

Kanımda deveran, bakracımda su
İpini kim çeker Yusuf olanın
Topraktan gelenin yorgunluğudur
Geceyi hesaba katmazsak eğer
Hayat çok uzundur, ölüm çok kısa
Bir ev tutmak gibi Beylikdüzü’nden
Bir arada yaşar özneyle yüklem
“Kal” desem şiirle ilgisi yoktur
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İnsanları cümle diye kurdular
Âlemde yok idi ses ile seda
Varmadı yaprağa, kökten gövdeye
Alkışlar havada kurudu kaldı

(Mahalle Mektebi / 44)
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Sinekten Kaçan Kral
Yasin Koç

bayan lütfen çekilin
ekselansları çok yorgun
sinek düşmüş peşine, biraz şeyi kanamış
bana düşmez bilirim
lakin bu yüzyıl çok yakışmış
çenenizin kenarına,
bir kerecik benim olsa duvara astığınız deniz meniz
kusura bakmayın dünya görmemiş bu fakirin
çekiyorum resminizi biraz gülümser misiniz
o kez bir yunan karışıyor dişinizin arasına
gözleriniz mi doldu ne
alın size böyle ceng böyle barış
belki burnunuzu silersiniz
şu çocuk çarpım tablosunu bilsin
9 vermez öyle kolay kolay kimse
siz hiç gördünüz mü kız istemeye giden cımbız
bence şu zenci silah çekecek masadaki papaza
birden çok gerildiniz yoksa italyan mısınız

beni şair yaparlarsa bıyıklarım olacak
evinize gelip yanaklarınıza konacak
yanımda koşan güller
korkmayın bunlardır benim halkım
hepsine bir biri kirpi koklattım
bu kırmızı annem olur, elini öpmek ister misiniz
diken diyenler ayağa kalksın bizahmet
şey sizi çok seversem siz de terk eder misiniz

(Hece / 256)
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Wegener
İdris Selici

mutlu bir çocuk olur yüzünde gülmek
bakışların kandil aydınlığı apaçık
boşluğun içine boşluk bırakan sesin
üzerine nakşettiğin kırmızı
ve çimen gözlerin ve nefesindeki gül çocuk olur yüzünde gülmek senin

minareye ezan değdiğinde yüzünde bir gün aydınlığı
çocukluğumuza denk gelen secde niyedir hep bir yara olur alnımızda
bir yara ki gidilmemiş henüz

tüm sabahların sesi adına yakışır senin
bütün çocuklar pencerede uyanır
aydınlık karanlığı böler yavaş yavaş
bir şey olur bir şeye işaret
mesela kapıdan kısa bir gülmeyi süpüren çocukluk
bir telaşı giyinen gözlerine yuva kurmaya işaret

bismillah, bağın içindeki gözle görünen sevgili
gözünün değdiği yerler kanadımızı kırar sonra sözün kül ederdi senin
kendi kırılganlığına bırakılmazdı saç telin
yürüdükçe uzayan ellerin bir pankreas çiçeği
kucağımıza nefesini taşırdın o narin kelebeğin

iyiliği emreden havaya bırakırdın ne güzel
uçurtmayı havada uçururdun tabii ki
çocuklar havana uçarlar derdin
çocuklar havada uçarlardı
havaya düşerdi yağmur rahmet olur elif lâm mîm.

(Aşkar / 47)
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Günaydın Ülkesi
Mert Mevlüt Gökçe

Irmaklar akıyor içinde, pazartesi yeniliğini gördüm
Uzak yerler için dikilmiş ciddi elbiseleriyle insanlar
Acımasız bir soruydu apartman kapısı yüzünden öptüm
Özetin özeti: üç artı bir duygularla işe gidiyor mimarlar

Irmaklar akıyor içinde, neden gelmedin melekleri
Çok iyiyim türkçesiyle ağlamakta ne çok kız
Süs çiçeği melekler giriyor incecik yüreklerine
Günaydın ülkesi çok kalabalıkmış mutlu olamayız

Irmaklar akıyor içinde, debisinden incinebilirim
Sol cebim boş sağ cebimde dönmek ister gibi bir fikir
Yine de son bir kontrol: telefon, cüzdan, anahtar
Evden çıkarken ettiğim yemin leylaklara üzgünlük verir

(Yedi İklim / 339)
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İnşallah
Yunus Emre Altuntaş
Kurt kanunu derler, düşende et kemik sormazmış bilermiş dişleri 
dolunayın süt kokan havasına aldırmadan kan kırmızı yazarmış 
düşleri gecenin sahanlığına. Orada durup bekleşen ecinniler eteklerini 
tutuştururmuş çılgınca dönerek toynakları üzerinde. Hiçbir bağrı yanığı 
komazmış uykusundan, rüyalarını açıp bakmazmış Süleyman’ın dedikleri. 
Kimi zaman hıçkıran çocukların taşlarla ezilmiş başları ve evinden uzakta 
halen atan kalpleri taşların altına konur dinlenmeye bırakılırmış cennet 
konukluğuna. Şirret gidilerin elleri kara, kapkara kesilir ve düzeni alaşağı 
edercesine göğü çeperinden sarsarcasına feryatları tetiklermiş ve biz bu 
canı çıkası âlemin kıyısında sessizce yaşamaya devam edermişiz. Kırağı 
düşen sabahlarda Azrail yalvarırmış sahibine, lutfet kökünü kazıyayım 
gidilerin, lutfet gömeyim biçarelerin enselerinde tüten şu karanlık dumanı. 
Bir işaret gerek, doğudan, batıdan, sallanan yapraktan, sonbahardan, 
yorgun çıkan güneşin sabahından, usanmış günlerin esnemesinden, 
annelerin çığlığından, enez çocukların gözyaşlarından. İşaretler her yerde, 
işaretler günün ortasında apansızca gelecek olanı çağırmakta. Marcus 
Aurelius dediğinde vakit öğleni çalıyordu. İşte şimdi akşam oldu, karardı 
tüm şehirler. 

bir avuç nefes
tutuyor suyun üstünde
bedenleri.
Ey biçarelerin genzine kaçan hayat ırmağı. Ey kokuşmuş cesetleri kat 

kat istifleyen düzen. Cam fanuslarda gösterişli odaların sihrine kapılan 
tıknaz bedenler ey! Kâğıt hesabına kaderini buruşturup atan cüzzamlılar 
sağanağı. Soruyorum; kimi çıkaralım bugün odadan? Kimi pişman edelim 
o son anın resmine baktırıp, kimi irkiltelim kırlangıcın son nefesinde? 
Kimi ayıltalım ebedi sabahlara? Kimi uyandıralım o ağacın gölgesinden? 
Kimi…!

Utanmıyorsan dilediğini yap! 
Musa dağdan döndüğünde ve 10 emrin levhasını parçaladığında 

başlarında, işte o gün altın buzağının sesine mahkûm edildi İsrail’in 
çocukları. İsa Golgotha’ya yüzükoyun ilerlerken kaybetti sessizce kenardan 
izleyen Nasıralılar. Çarpıttılar, boyadılar, şeytana teşne oldular ve şimdi 
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Pompei’nin günlerine erişti zaman. Volkan kaynıyor, az kaldı alevin 
hükümranlığına.

Kurtul ey! 
Pençeni daldır kalbine ve sök
İblisin çivisini
Hızır’ın sesine kulak ver
Bak ne diyor
Ey Musa!
Gemi su alıyor
Tut elimi
Yürüyelim denizlerin üzerinden.

(Aşkar / 48)
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Çıkagelmedi Babam Yine De
Vural Kaya

Yaz geceleri evlerinden ırak seslere ırmağın
Kıyıcığında son kez bazı insan soyluların o yaz
Uzun gecelere bürünüp dünyaya bakakaldıkları
Uygun fakat kuytusuz tepelik yerlerde titreyen
Yüreklerine danıştılar yaşamakla gitmek arası
Ah çocukluğum ve yağmur o incecik damlaları
Demeliydim ben burada bu ıssız karanlıkta
Demedim sustum çünkü babam
Yağmurdu, portakal kokuları ve çocukluğum
İncinmesin istedim ruhu, kapatamadığımız
Su damlacıkları ve bir türlü bitmeyen eksiğimiz
Çatı su akıtırdı, kocaman rengârenk leğenlerle
Metaforları şimdi iç seslerime doluyor ciğerlerime
Ağlayıp fışkın çıkacak birazdan içimde bir baharla
Sanki evleri trenlere bakan kapı komşumuz
Değildi o yaz ölen ve ardından ağlaştığımız
Bütün mahalle kevgir gibi ölümlerle ve aşklarla
Yaz yağmurları tez geçer, dilerdi, geçti de
Kapandı perdeleri devirlerin, öksüz oğlanlar gibi
Yağmurların da saçları kesildi durdu
Orta ikiden terk yokluklara selam durduk hepten hiç’e
Sızlaması geçmedi burnumun, şimdi bir bir eskileri
Uladık da eskilere, babam çıkagelmedi yine de

(Dergâh / 346)



104 / ŞİİR

Paçasına Kan Her Birinin
Burak Ş. Çelik

Vaktaki geldim dünyaya kan revan içinde
Kerpiç düşler kerpiç gülüşler içinde
Ağlayarak
Kan revan içinde
Tuttum dünyanın parmaklarını doğumum
Bir ölü bağışladı size

Vaktaki yürüdüm bir şehir içre
Hayret ettim hüznüne cinsimin
Cismimin koşmasına dörtnala hayret
Siyahînin zulmette fark edilmeyişine
Ayan beyan oluşuna beyazın günde
Anladım işte:

Dünya intiharlar tutuyor başı üstünde
Bulana lizolluyor kara sayfaları bir bir
Bağırmak nafile çığlık atmak
Aklına bile gelmiyor insanın yürürken
Bu şehir içre

Bir ölüyü tuttum avuçlarından sımsıcak avuçlarından
Bir ölüyü bir ölüyü birini daha
Düşmüştü bir lağım çukuruna her biri
Ki zıplayarak geçse de mazgallardan
Sıçramıştı her birinin paçasına kan

Aysar bir adam olabilirim
Düştümse bu cihanın kömür yığınları kucağına
Sımsıkı kirlenirim ya hak
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Ararsan bürokratlardan başlayarak
Sımsıkı tutabilirim dosyaları mühürleri kravatları
Çekip çalabilirim yere temiz kunduraları asık suratları

Vaktaki bir ölüyü tuttum avuçlarından sımsıcak avuçlarından
Bir ölüyü bir ölüyü birini daha
Suç sayılır mı öpsem avuçlarından başlayarak
Suç sayılır mı girsem kapkara yataklarına
Bir elim diğerinde uyandım ankarada
Ne kerpiç evler 
Ne gülüşmeler
Ne doğumuma sevinen bir güruh
Ne bir gün gideceğime ayarlı vaktölçer
Dosyalar toplantı tutanakları yıllık planlar ve zümreler
Bağırmak nafile çığlık atmak
Bu da uzanmıştır yönetmeliklere ya
Olur mu öyle rastgele sokağa
Meydana, kanuna karşı bağırmak

Zaman dörtnala geçiyor sokağımdan
Sokağın nal seslerine tahammülü yok!

(Hece / 257)
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İdeal Beklentiler ve Yorgun Atlar
Emre Öztürk

bir yere gidememesi suyun nehir, bir nehre binip gidemem oysa,
yenilmiş bir takım gibi ve oradan geçmenin her ne anlamı varsa
bir sıyrık kadar ince bazen senle ben arasında ya da yerle gök,
varla yok dedimse ben, ikimiz arasında ya da bazen hiç
bazen böylece mükerrer ve bazense ikimiz,

ve belki de bütün bunların dışında ve belki çok şey ve hiç şey aslında
bir güzel orman mesela, uzun bir kış bazen
ilk aşk gibi mazruf, ilk meyve kadar gök
şarkının şarkdan gelmesi kadar çiçek sonra
duvarlara çarparak ve böylece devrilmesi atların
yalnızlık üstüne yalnızlığın
canhıraş bir köpek gibi uluması belki,

ve bir kere daha şiir kadar uzun ve varlık kadar kısa
oluşan incelen bir anlama açılışın, koşup gelişin hep
sonra uzağa, hep uzağa ve bir kere daha
dudaklarını kanat böylece incelen bir bardağın
başa dön, inkar getir,
başa dön, nedamet getir, bağışla,
bir nehre binip gidemem,
kendime bir nehir edinemem, kendimi bir nehre
böyle bir anlam, annesi sessizlik halinde bir çiçek pencere önlerinde
başak tanesi ve zeytine aralanan
ve uzanışı, yeşil bir dal olan uzanışı yalnızlığa,

düşünmezdim böyle şeyler aslında uçup gitti,
dağılgan bir gökyüzü geçip gitti üstümden
eve döndüm, ahenksiz geçit bir akşamdı,
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kornişlere yeni rüzgarlar astığım,
renklilerle yıkadığım geçmişimi,
üzerine yeni bir gül işledim, geçti,
bir portakalı ortasından kestim,
bembeyaz ovalara yayılışı gibi tayların, geçtim,

düşünmezdim böyle şeyler, bir dağ suladım,
 bir harita daha tamamladım böylece
kuş ölüsü bir sürüyle aydınlandı dağ,
ve dağın uykusunu ve evin uykusunu bölerek
uykuları korkulu bir hayale dönüştürmeden,
sulara ve terli pazartesinin koridorlarına karışarak
aslında uçup gitti,

(Aşkar / 45)
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Olmayan
Nilay Özer

seni buraya oydular buranın penceresi ol
dışarı ve içeri açıl
gıcırtıyla ölçül kapan
varsa kelimelerin bir kitap say kendini
sarılmaya kısa bir kol
gümüşi menteşeler
eksenin etrafında dönebildiğin kadar dön

sana isimlerden bir isim
sana olmaklardan sümbül hiç uymaz
incir ağacının saldığı koku yaban
kokunun yaklaşan kehanetleri cinsel
nasıl kesinse varlığın
anda hazır yokluğun
kimse istememişti yine de doğdun

seni buraya taşıdılar burada ağır taş ol
kapıyı aralık tut
kağıtları uçurma
arada ayrıl dökül dağlarda toz esip el
işe yara başını ez kuşların
seni tutacak bir el
senle vuracak buldun

teselliler kırılma sesleri çıt
bu gece üç ayrı rüyada görülen at
önce sararıp solmuş sonra ölmüş diyorlar
inanan aklını yut
söyleyen dilini yut
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neyin var atılacak bırak atsınlar
iri iri gerçekler mi erkekler mi bir bir unut

değil misin bu türkünün ilk yakıcısı
güvercini kumrusu toplar birazdan
seni buraya saçtılar buranın darısı ol…

(Kitap-lık / 196)
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Benim Gördüklerimi Siz De Görüyor Musunuz?-2
Eray Sarıçam

Biliyorsun, ben ömrümce kaçtım imgelerden
Çırılçıplak bir halk şiiri gibi istedim yazdıklarım ve yaşamım
Giydiğim ceket, ütülediğim gömlek ya da katladığım pantolon
Hepsi hepsi ama hepsi bir halk şiiri gibi çırılçıplak.
Çırılçıplak okurum kutsal kitapları ve hiçbirinde adım geçmez
Bir kez olsun adım geçmez. Belki Tanrı katında bile kaydım yoktur.
Devlet her gün tepemde nefeslenirken

Biliyorsun bir kadının kahkahası gibi sonsuzdur mutluluk
Biz mesela o mutluluğu büyütürüz gün batımında
Mesela bir gülü koparırız benim ellerim senin dudakların gül kokar.
Ne tuhaf ben her gül kokusunu öpmek isterim.
Kimi zaman omzumu öperim kimi zaman beton duvarları.

Biliyorsun çoğu kere yol kenarında bırakılmış biriyimdir ben.
Akşamları ellerim üşür. Gündüzleri ellerim üşür yol kenarlarında
Sözgelimi minibüslere binerim beni uzak yerlere götürürler.
Bana her yer uzak değil midir?
Yani bana her yer uzak değil midir?
Yani ben çarşılara çıkmaktan bile korkarım
Minibüsçülerinse benden para istediği görülmemiştir.

Biliyorsun ben ömrümce kaçtım imgelerden.
Yaşlı bir adam denizden çıkıyorsa yaşlı bir adam denizden çıkıyor dedim.
Veya gülüyorsa bir kadın, dudakları kırmızı dişleri beyaz…
Peki sadece imgelerden mi kaçarım? Hayır! İstasyonlardan da kaçarım ben.
Nazilli’den kaçarım işte, Aydın’dan kaçarım, İzmir’den kaçarım
Pendik’ten kaçarım Sakarya’dan kaçarım.
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Konya’dan kaçarım sonra. En çok Konya’dan kaçarım
Evet evet en çok Konya’dan kaçarım
Konya’ya gitmişliğim var mıdır peki? -O da yok.
Biliyorsun ben hep, kaçmak için bahaneler ararım. 

(Hece / 255)
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Ölüm Mangası
Uğur Can Dural

sen şimdi çinlilerin öldürdüğü serçe
soğukla savaşırım, infazla zalimle
burda bunlar bir mağara bulduk diyor
kasislerden cipiyle geliyor mele-i mütref
sen şimdi serçesizliğin öldürdüğü çin
ne çok ölmek gerekiyor, ne çok suret
ne çok riya yaşamak için

sen şimdi kavmin boğazladığı deve
tapınak kan istiyor
sevgi sonra sevgi sonra
burada bunlar bir mağa bulduk diyor
mele-i mütref girişte
meydanda bayat bir afiş
menşei düşük faizli kredi
tapınak kan istiyor
bak bu güneş sistemi bir devrin tanrılarıydı
sense devenin âhı
ve helak edilmiş kavim
bir tapınak var sürekli kan istiyor
üstelik sunaksız
ne çok ölmek, ne çok telef
duyan, tanrı kan kaybından ölecek sanıyor

sen şimdi tahtada eriyen tebeşir
tahta dünya, kalp taş
meftun deyince
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hep mecnun, hep kerem, hep Ferhat
aşk deyince hep erkek
sen insan, eriyip bitmeden bu tahtada
meftun yaz; kadın
rebeze çölünde ebuzerin başında bekleyen
vaktinde gelen her şeyin çölünde
erimeden yazabileceğin dünyada
çöl deyince aklıma
çölü ev yapan ümmüzer yaz
nasıl olsa tapınak var sunaksız
ne çok kavga, ne çok aşık
sevgi sonra sevgi sonra

sen şimdi taş devrinde bir trafik polisi kadar yalnız
sunaksız tapınak kan ağlıyor
romantizm katleden durmadan virgül
burada bunlar bir mağara bulduk diyor
peygamber, sünnet, din, iman
sevgi sonra sevgi sonra
feveran ediyor dönüp dönüp olmayan kuyruğunu kovalayan insan
şimdi sarı
şimdi yeşil
şlimdi geç
üstelik uygun fırsatlarla sunak kredisi
tapınak kan, sunak kurban istiyor
sevgi sonra
duyan, tanrı taş kalpli sanıyor
sevgi?
sonra.

(Dergâh / 341)
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Kan At / Kana At / Kanat / Kıt Kanaat
Süleyman Unutmaz

Zar zor geldim kıpırtılı eşiğine dünlerin
Dibine kadar köksüz dibine kadar dipsiz
Soy acılar kovanında iğdiş edilmiş ruhum
Tozun kirin içinde kan çanağıdır kalbim
Zar zor zar tutamadım ki oyunun ciddiyetine kesik ellerim
Ayva tüyü kızlarımın gözlerinde kunt bir zar
Eşim dostum pişmiş aşta kaynayan sası su
Sıla-i rahim olamadık Müslümanlığımız içsiz
Bakışlarım kış yüklü kütüğü sığ sılada
Akıtılmış canımın pıhtısında sözler kem
Çünküsü zor manaların döşeğinde kılım kırk
Çarpık bedestenlerde yoktan satılık naaşım

Zar zor çıktım yokuşun bana düşen yanını
Aksak ömrün hevenginde etim zaten üşengeç
Yağsız pak urganlara astım onca yükümü
İstanbul’un kıyısında makamlarım hüsrankar
Kimmiş kimi bekleyen? Kimle dolu odalar?
Tek kişilik koronun dişileri doğurmaz
Tezgahın bu tarafı yekten köşesiz zarlar
Hohla yavan dölsüzlüğü gör ki nasıl ısınmaz
Yalın hayat ben olmak bayramları beş vakit
Tuzu tamam yaramda emeğiniz kamaşmaz
Taşınmaz korlarımın telaşında yanık döş
İçim dışım tam takır öpüşlerim ucu boş

Şimdi biri yırtılsa yinimdeki çokluktan
Şimdi kana kan aksa akan kanda kavlim var
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Cinlerimin kanaati çırılçıplak zürriyet
Gerçekleş yazıların büyüttüğü Hürriyet

Ekmeğimin sertini kırsın diye dişimi
O’na havale ettim evdeşimi eşimi

(İtibar / 78)



116 / ŞİİR

Karartmadan Önce
Kenan Çağan

ey lokmasından dişi incinen ihtiyar!
bu ayazda eriyen oğullar senin
ve kanından içeri linç yürüyen
veremli ahvaline yabancı bu millet de…
kuzeye vuran güneşi
yüzünden eksilten şey yoldur
büyük karartmadan önce ve demir parmaklıklardan…
safirden bir geleceğe yaslanan kargaşayı duydun
ve işgalci karamsarlığı
ölmedin
ve dahası ölmeyeceksen
başa dönmelisin en başa
ilk adımın tedirgin edici neşesini hatırla
karar değiştirmenin bir sebebe olan açılımını
bir adama yerini ver bir kadına kandan gözyaşı
omuzlarını kanatlandıran kalabalığa
ve sahte adamların saltanatına aldanma
varsın sokakları egemenlerin kör gözleri doldursun
şehvetin akışkan silüetini geç
kursağında biriktirdiğin hevesi kefenle
elbet bir gün seninle
nefessiz kalacak bu yarı zamanlı heyula
o zaman başını göğe taşıyacaksın
kendi cenazeni kaldırıp yasını bitirdiğinde
büyük karartma bitecek
kavgaya miras bıraktığın oğulların
gebe bir kadınla yeni bir kavga taşıyacaklar dünyaya

(Mahalle Mektebi / 42)
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Son Tahlilde
Enver Ercan

tahlil sonuçları gelince
doktor yine çağırdı bizi
kızım biraz üzgündü
benim moralim iyi

kafama takılan soruyu
hemen sordum tabii
bu kışı çıkarır mıyım doktor?
“merak etme, hemen ölmezsin” deyince
keyfim iyice yerine geldi

tekrar raporlara baktı uzun uzun
sonra yüzüme
garibime gitmişti keyifli halim
doktor bey dedim
ben bu dünyadan
hafif adımlarla
ve gülümseyerek
geçip gitmek isterim

(Varlık / 1325)
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Seçme Mısralar

Hüseyin yürüdü
yürüdü kir ve leke
kan ile kin yürüdü
fakat en çok ateş yürüdü suya kavuşmak için
…
Ne tandırlar kaldı geride, ekmeği çocuklara aç
ne kitaplar, cildi tanrısının yüzüne kapanan
geride külden ayaklar bırakıp yürüdüm sadece
yaşım kırka erdi amma hayır, ben değilim yalvaç
annem terzi
ömrünü çıplak bir ağaca kesip elbise diye giydiren
teni dağlayan o alev desenli kumaştan
düğmelerini açıp açıp parçalar halinde çıktım ben
Hakan Güzeldere / Varlık / 1326

Saçın yüzüne salık haydi göklere eğil
Gülüşünle melekler dönüyorken şaşkına
Bir kez daha Müslüman olsun Yağma ve Çiğil
…
Madem sevmeyecektin neden annem Kürt dedin?
Abdulhalik Aker / Dergâh / 346

ayırınca herhangi bir boşluğu
mevsimine yakışsın istersin
bu düzlüktür sonsuz duran
Merve Parlak / Aşkar / 48

hiç kurulmamış bir cümle aramaklar yağmur ormanlarında
bir doğuşa şahadet için nemrut dağına çıkmaklar
Cem M. Eren / Hece / 264
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Çarşısı tartılmaz âhtır ülkemin
Kumaşları solmuş bir bezzaz
Günü denk eyler çaresiz
Göçünü çeker elemin
Cengizhan Orakçı / Şiar / 17

Kiracı olduğumu unutarak çiçekler alıyorum her seferinde 
Eve alışıyor kamyonda ölüyorlar
Tuba Kaplan / İtibar / 85

Bizler ağır adamlarız
Hangi dağa tırmansak zirve isteniyor bizden
Yer bizi arzular biz yeri
Kime bir adım atsak on kulaç kaçıyor
Kim baksa gözlerimize aynı yerden farklı yara açıyor
Ahmet Emerce / Aşkar / 48

Kentlerden geliyorlar ateş almaya
Beyaz yakalarında solmuş sümbüller
Canlarım üstleri akşam başları hoyrat
Sürüyorlar iğdiş atlarını tığteber
Kirli çakallar üzre atkıları seyrek
Boyunlarına asılmış armaya
Alper Beşe / Varlık / 1325

Şeyler nereye kayıyor şeyler yıldız
Göz kırpar ışık saçar değil mi
Biraz karanlıkta biraz ay suyunda
Bir filmin çekilmemiş sahnesi
Kağıtlardan bir sal yapayım
Ölüme hazırla beni
Fatma Şengil Süzer / Dergâh / 346
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Kandan harflerle yontulur gövdesi aşkın
Vebali kemikten oluklar içinde taşınır
Kışkırtır göğü buhur kokusu
Bir ayin öncesinin cinnetidir bu
Hatip Çiçek / Şiar / 17

Şemsiye açtım, kar küredim, minnet etmedim
İkindiyi kaçıran adamlara
Varsa aşk adına bir söz, ona iman ettim.
Eray Sarıçam / Hece / 264

Bir yarayı başka bir yaranın iziyle hatırlayan ben
Yaşamayı başkalarının hatıra defterinde gördüğüme eminim
Bu yüzden ikinci el saatleri önemsiyorum
Eşinin soyadına mobilyasız taşınan kadınları da
Çünkü onlar çiçekleri solunca pencereyle konuşuyorlar
Canı fena sıkılan haritayım son günlerde
Nerede kaldı üzerinde güneş batan büyük insanlık
Cengizhan Konuş / İtibar / 87

sabahları uyanınca şarkılar söylüyorsun
gibi saçıldı yıldızlar gökyüzüne
senin içtenliğinle sakinleşti sokaklar.
Salih Bolat / Varlık / 1324

Göğe şiirler fırlatmalı
Zulmün mağrur gülüşüne inat
Kevser Evsen / Temmuz / 20
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Pazarda bir kedi çağırması incecik sesi
Kabaran yorgunluk olur insanların gölgesi
İnce parmaklar arasında kırılınca hayalleri
Mengeneye sıkışır bir çocuğun gölgesi
Ahmet Demir / Edebiyat Ortamı / 60

Kabul et,
sen de inandın
bütün kaplanların dişi olduğuna.

Kabul et,
ben de inandım
eylülün bir yerlerinden isteyerek kırıldığına.
Mustafa Şanlı / Yedi İklim / 337

Gök diye anılan muhtarın
bereket diye yalvarılan suyun geçtiği sokaklardan
geçenlerin hepsi benim
kıtamda yabancı benizler görmenin tahrikiyle kabileme saldırıyorum,
büfelerin neonlarına,
bir şeyler içilen yerlerin ciddiyetine saldırıyorum
Burak Çelik / Aşkar / 48

Kalbim kimin için çarptıysa
Dolmadı içimdeki o büyük boşluk
Kuşa benzeme oyunu bu
Şimdi beni kim bulsun?...
Ayşe Adem / Dergâh / 345
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yaşar ve ölürüz derler
mürai bir günün acelesi ancak dehr içindir
sorsak söylemezler, sussak bir coğrafya plato olur
bu kitaplar ne demek istemektedir
ve hangi gerekçeyle gerekir gereken gerekli sancılar
eeeey dünya derler sonra
ibriğinin ucu geniş kablarımız dar
M. Melih Erdoğan / Aşkar / 47

tüm sözleri iptal
eden bir söz
yumrukları çözdüren
bir yumruk bağrımızda ve
ah ölüm, beyaz bir kelebek gibi
geçip gidiyor aramızdan
Tunay Özer / Temmuz / 21

Tırnağı değince yaraya o yara kanar
Tutar vücudunu atarsın kalabalığa
O mudur üzerinden geçen yoksa
Buğday başağını alnına götüren
Aykağan Yüce / Yedi İklim / 343

Talanısın, ne desem, bir çukur dilimin içi
Acılar kelimeler dağı, haykırsam.
Sen göğsünde neyi avutabilirsin?
Bozkırlardan gül yağdıran seslerini mi?
Neye yarar bir kış günü ay olsan
Bahçe kapısı yapsan değdiğin karanlığı
Alsa rüzgar kalbini ve uzaklara götürse
Yalnızlığısın hayatın adalar boyu
Güllerini sataşmalı bakışlar atarak toplamışsan…
Hüseyin Köse / Varlık / 1324
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şu elmalar elma değil biliyorsun
ısırsak kenarından dişimizi lekeler
Serdar Kacır / Yedi İklim / 334

Siz yolları kesiyorsunuz, gelinlerin hevesi
Yarım kalıyor
Kadir Korkut / Edebiyat Ortamı / 61

Bursa’daydık biz, Kumsaz’da, ananem, dedem, ben
Her sabah pişkin ekmek Ayten Teyze’den
Kaça gidiyorsun diye sormazdı, evladım derdi
Onlardan sonra tüm atarilerin jetonu bitti
Yağız Gönüler / Şiar / 16

kızdım, geceymiş yüzde doksanı insanın
hasar kaydı tarihin gizli odalarından:
doyduğu yeri vatan belleyen atalar
patronları tanrı ilan etmeye koyulmuşlar
Eyyüp Akyüz / İtibar / 87

Senin göğün çiçeklidir çünkü ellerin yatkın
paslı tekneler içinden karanfiller çıkarmaya
nasılsa yolunu bulursun içten gülümsemenin
merhamettir seni koruyan muska nasılsa
Taner Sarıtaş / Dergâh / 345

Bunu söylerken korkuyorum, benmişim
Daha demin kendi kendini yitiren
Duygu Kankaytsın / Varlık / 1328
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seni bir an çöl mahremiyle aradım
kalıplara jest vermeyen duruşum kumlarda bocalardı
tökezlemek bir devingen kükreyişti
bir dişin kovuğuna yetecek deyip yetinmek
gözleri çipil yitikliğin hizasında lazer etmek
inmeye yüz tutmuş yelkeni körüklemekti
Çağrı Subaşı / Aşkar / 45

Yerini yadırgayan her insan
Kötü bir taklididir uçmanın.
Seyyid Ensar / İtibar / 80

Bir çiçek böyle ne güzel:
içimde milyonlarca kuş sesi
kırılmak gelmiyor.
Selma Y. Kıldan / Dergâh / 344

şehrin yırtmacı mavi
gök tunç rengi
içimde gençlik günlerine
dönme hayali
Tuğrul Tanyol / Kitap-lık / 196

Bu parlak kılıcı size teslim ediyorum
Bitirdim vazifemi
Kışlanın dışı
İlk ve sonsuz bahar olmalı
Orhan Tepebaş / Şiar / 15
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Dünya alnımızda bir tüydür
Alnımızın karanlığı içinde
Bir mührün sökümüne hasret
Şehir kapılarına dayanmaktan
H. Şaban Boztaş / Edebiyat Ortamı / 61

Sana olmanın Türkçe karşılığı nedir
Sen o’sun biliyorum o incelediğim
Akşamları gündüzlerden daha beyaz
Sen yaratılmadın en çok buna eminim
Sana olmanın Benan şaşkınlığı nedir
Eren Kolcuoğlu / Varlık / 1330

Çelimli kapışmaların sınıkçısı sendin
…
İmanına ve yoksulluğuna kıstırmış seni kakavanlar
Ölmeye ölüyorsun da
Ne ki alışmışsın kestirmelerin sırnaşıklığına
Emre Yılmaz / Hece / 262

Senin yeşil buğulu gözlerin çiçeklerin elemi ile dopdolu
Yağmur sanıyorlar uçurumun kenarında senin akıttığın terleri
Seyit Köse / Aşkar / 47

En çok ayakkabımdaki çamura dargınım
Ve herkes bilir,
Güneş balçıkla sıvanmadığından yıkıldı Yugoslavya.
Tanrım güneş görmeyen ülkeler
Güllere mi bülbüle mi daha çok gurbettir,
İkisi de değil oysa biliyorsun
Dünya en çok güvercinlerin ve bileklerin gurbeti.
Emre Karabudak / Dergâh / 342
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Şifadır üstüme biçtiğin keder
Gözlerimi gözlerinden diktiler
Mektuplar yazdım ölürken sana
Yarayla doğar insan gelir sonu
Ayşe’nin duası, gölgede bir tas su
Gökhan Ergür / İtibar / 79

Hayat biraz da yetişememektir 
Hiçbir şeye yetişememek
Bir azizenin son günü kadar
Menzil ırak, yol uzun
Dilimde yükümü hafifleten şarkılar
Burhan Sakallı / Mahalle Mektebi / 40

su kadar seyrelttiğim köküne inandım, oraya indim
topuğumda içime batan lince
vicdanımın sütüyle büyüttüğüm gerçeğe
kendimdeki eşiğe indim
Oğulcan Kütük / Kitap-lık / 197

Kürdanlara, mangalda kül bırakmayan sakallara bir daha
Sormak isterim benim dikkattim nereden kırılmıştır?
Sigaramı uyandıran ateşi Fransız ihtilali mi sandınız
Neresi kalır desem sonrası kalır diye yazasın geliyor
Okyanus bilgisi olmayan çocukların yüzmesi de aşktır.
…
mızrağın çağdaş yeri geldi dayandı boynuma.
Hüseyin Karacalar / Aşkar / 46
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biz ki, biz ile yalnızız
onlar öldürmekle meşhurlar
cesaretin yüzümüzde donduğu hastalıklı an
tiksinen kımıltımız dahi yok artık
dilimizde unutulan bir isyanın şarkısı
Bayram Zıvalı / Dergâh / 342

Bütün yüzünle nazik,
birkaç kelimeden açılır dudakların:
kış nedir,
bembeyaz soluması mı kuşların?
İlker Nuri Öztürk / İtibar / 79

Ne söylesen çekilir, ne ki ağsan şu gökten
Ne izlerinde derman, ne gizlerinde fer
Artık hiç olur ne varsa kalan hepten
Ağzının içleri hep kızılca kıyamet der
Murat Özel / Aşkar / 45

Döndüm, döndüm işte ey yurdum
Üzerinde bin güneşler batırmış ey eski sokak
Göğe uzamış güneşler içinde başı
Denize inen yola yakın
Mesut ve bahtiyar duran kavak ağacı
Ne muzaffer bir komutanım
Ne terhisi almış eve dönen hüzünlü bir er
Döndüm, döndüm işte
Can kafesimde yorgun
Ama çok yorgun bir yürek
Ali Asker Barut / Kitap-lık / 198
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Sesimin rengini kaybettim
Bunun yağmurla bir ilgisi yok
Güneş de soldurmadı sesimin ahengini
Kaybettim bir nefeslik köprüymüş hayat
Kendiliğinden oluyor hayat
Can kafeste böyle biline
Mustafa Uçurum / Dergâh / 342

Üç çocuklu gelini
Ölen dedenin
Tokadı feci sert olur
Mustafa Şanlı / Hece / 262

Artık ayağı sürekli burkulan bir kadındı ömrüm
Ben bir elek bütün diri tanelerini ayıklıyorum ömrümün
Duygu Irmak / Mahalle Mektebi / 42

Tabut konvoyu gelip geçti avludan
Seni saracak ne varsa yırttın onu
İmece usulü yaşadığın İstanbul’da
El kaldırsan kaç kuş havalanır?
Yunus Emre Aklıbaşında / İtibar / 79

Kendimden çok kaçtım ben, şiire varayım diye
hayat insanı yoruyor, yoruyor insan olmak
ne kadar terlemişim şöyle bir baktım da geriye
işte hayat bu dedim, sütüm başım toz toprak
Mustafa Köneçoğlu / Dergâh / 341

Ali hep içimizde üşüyen bir çocuk
Ama hiç kimse içindeki çocuğa yüz vermiyor.
Faruk Uysal / Hece / 256
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genzinde şaraba banılmış ekmek kokusuyla
güneşe göçemeyip kalanların
resimlerini çizerdi Muharrem
İbrahim Yolalan / Dergâh / 340

sırtında şehirlerle yürür bazı atlar
bir savaş varsa evvela atların gözlerinde
Ömer Fatih Andı / İtibar / 78

Yürüyorum bağlandığım her şeyi gerilerde bırakıp
bir dağı yanlış anlamanın verdiği tedirginliği
kahramanlık sanarak
Atakan Yavuz / Hece / 256 

Vakti gelince sessizce terk etmek dünyayı ve yola çıkmak
Hiç kırılmamış cümlelerin arasından, mesnetli cümlelere
İnsanın yaraya yarasından sızlanması gibi bakıyorsun yüzüme
Geçer dediğimiz tasanın, iyice yerleşmesine hayretle gülüyoruz
Oğuzhan Bükçüoğlu / Mahalle Mektebi / 39

Tabiat seyreliyor, inliyor uzun bakış
Sonsuzun yanı başı bir ceylan hıçkırığı.
Samet Atılgan / Dergâh / 338

Muzaffer’in sövdüğü kadar varmış
Marazlı merhamet su kurutur
Mermer edermiş adamı
üstünde saksı
Siyah kuşlarla yarasalar karıştırılırmış.
Abdullah Maznun / Dergâh / 338
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zımnen söylüyorum yağızsın bir yara çıksa avucunda
adına şark çıbanı
karıversen elindeki kağıtları elim bir hevesle
yere düşecek bre ilk, maça ası
Burak Ş. Çelik / Hece / 256

Kim sahip çıkar önden yırtılan bir gömleğe?
Bir çarpıklık arar herkes o şaşılık çıkmazında
Gök oynatılır yerinden, kan değil, kanat değil
Ar diye astarlanan tülbentlerin
Yayılışı kalır avlumuzda belki de.
Yavuz Altınışık / Dergâh / 337

Neyi değiştirir ki o güneşli çimenlerde geniş sağlıklı gövdelerde
İçten gülüşlerde plansız sarılmalarda
Göz renklerinin bitimsiz anlatımlarında canlı bakışlarda
Bir bit yeniği yok mu bu yeniksiz anlaşmalarda
Ali Yılmaz / Aşkar / 46

Çılgın bir beyaza çiçek açmış
Yelelerim
Ağzım
Sürgünlüğüm kışa
İsmail Karakurt / Hece / 256

Sarsak kral penguen, samurlarla döşeli
Tahtında ağırlıyor küçük denizkızları
Paçaları tutuşmuş saya kelebekleri
On dört telek ucunda uğurluyor kazları.
Yaşar Keskin / Mahalle Mektebi / 44
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Çocuk renkleri sayıyor içinden
Bir çırpıda bir teslisin içinden
Siyaz beyaz ve kan
Allah’ın hakkını vereceğini öğreniyor
Çocukça bir rekabetten
Çocuklar rakip olduğunda Allah’mış hakem
Anıl İbrahim Bakırcı / Dergâh / 336

şehrin şerbetini içince er yazdılar seni
yazdan taşınca güz damına koydular seni
İbrahim Yolalan / Hece / 256

bizi helal bir meyve iştahıyla
ısırmaya başladı zaman
Dinçer Ateş / Dergâh / 336

kaybetmenin
zengin süvarisi
gök koleksiyonlarından
ok yemiş
Ayşe Nur Kaymak / Mahalle Mektebi / 43

bin yıl sonra bulunacak seni anlatmanın kelimeleri
ve hemen sonra yok olacak dünya
Muhammet Çelik / Hece / 255

derin kavrayışlar bırakıyorsun tutunduğun dallara
Emrah Tahiroğlu / Aşkar / 45





hikâye

Necip Tosun





2018’DE ÖYKÜ

Necip Tosun

2018’de yayımlanan öykülere baktığımızda, pek çok öykü anlayışının 
varlığını görürüz. Lirik yazanlar var, dramatik yazanlar var, fantastik 
/ gerçeküstü yazanlar var, bilinç akışıyla yazanlar var, postmodern 
tutumla yazanlar var. Ayrıca kapalı, soyut yazanlar, durum ve atmosfer 
öyküleri yazanlar, sade ve yalın yazanlar var. Aynı yaklaşım temalar için 
de geçerli. Siyasal yönleri ağır basan öyküler var, bireysel tutumları öne 
çıkaran öyküler var, korku öyküleri, tarihsel öyküler var.  Her kesimden ve 
inançtan öykücü 2018’de öykünün çıtasını yükselttiler.

2018’de hem ustalar, hem de genç yazarlar öykü kitapları yayımladılar. 
Türk romanının önemli eserlerine imza atan Adalet Ağaoğlu, aynı za-

manda öykücülüğümüzün de öncü isimlerindendir. Adalet Ağaoğlu uzun 
bir aradan sonra yeni bir öykü kitabı çıkardı: Düşme Korkusu (2018). Ada-
let Ağaoğlu 90 yaşında ve hâlâ öyküler yazıyor. Modern öykünün nitelikli 
örneklerini veren Ağaoğlu, özellikle evrensel insani özelliklerin otoriter 
yapı tarafından ezilişini ustalıkla öyküleştirmiştir. 

Adalet Ağaoğlu son kitabı Düşme Korkusu’nda etrafımızda, yakınımızda 
kolaylıkla görebileceğimiz, tanıdık, bildik insanların yaşadıkları düşme 
korkularının hikâyesini anlatır. Bu insanların korkuları da bildiktir. 
Ağaoğlu kitabı hakkında şunları söyler: “Düşme Korkusu adı altında altı 
tane hikâye yazdım. Çünkü düşmenin çeşitli anlamları var. Saygınlığını 
kaybetmek var, çaresizliğe düşmek var. Bunun manevi yanını göz önünde 
tutarak düşme korkusunu yazmaya karar verdim.”

Kitabın ilk öyküsü “Yürüyüş”te, sanat / edebiyat ortamındaki 
düzeysizliği örnekler. Ünlü, çok satar mizah yazarı, meşhur yürüyüşlerinin 
birinde düşer. Bu gitgide onda düşme korkuları yaşamasına neden olur. 
Fiziki düşüş aynı zamanda gözden düşmeyi getirir. Artık kitapları çok 
satmamakta, yayımevi itibar göstermemektedir. Öyküde hem popüler 
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edebiyat, hem de çok satmayı hedefleyen yayımevleri ironik bir dille 
eleştirilir. Düşen birini terk etmeye herkes zaten hazırdır: Çünkü kendi 
düşen ağlamaz. Düşme korkusu hem fiziki olarak düşmeyi hem de gözden 
düşmeyi imler. “Zengin Adam”da rezil olma korkusu işlenir. Hayat düsturu 
olarak rezil olmamayı seçen Mimar Solmaz Hanım bir gün düşer ve rezil 
olur. İnsanın ayağı bir şekilde kayabilir. Ama bu toplum önünde olduğu 
için insanı daha derinden etkilemektedir. Hayatı düşük profilde yaşayan 
insanlar bunu problem etmemekte sadece toplum önünde küçücük 
olayları problem etmektedir. “Erkek Terzisi”nde marka olan Kemal Terzi, 
çocuklarının bu işe ilgi göstermemesi sonrası düşüşe geçecektir. Onun 
tabureden düşüşü hiçbir şeydir. Aslolan ününün düşmesidir. “Orta Sınıf”, 
karı koca kavgasında eşinden dayak yiyerek rezil olan Güler’in düşüşünü 
anlatır. “Vatan Sevgisi”, kahraman, şehit oğlu olan baba, oğlunu askere 
gönderirken ayağı kayar düşer. Çünkü kendisi şehit babası olamayacaktır. 
Oğlu İzmir’de askerlik yapacaktır.

“Kökten Değişim” öyküsünde, eski yazı ile yazan Mustafa Bey’in 
harf devrimi nedeniyle gözden düşüşü hikâye edilir: “Öyle bir kökten 
değişimdir ki, yaşlıca bir baba ile genç oğlu birbirine yabancılaşmıştır. 
Cumhuriyetin ilk kuşaklarından olan oğul, babasından utanmaktadır. 
Arkadaşlarını evine getirmek istemez. Çünkü babası özgürlük yerine 
istiklal, yaşam yerine hayat, düşünce yerine tefekkür, ölüm yerine vefat 
deyip durmaktadır. Arapça, Eski Türkçe yazılıp okunan dönemde okur 
yazar aydın olarak bilinen baba, ertesi gün gençlerin gözünde cahilin 
tekidir. O kadar gözden düşmüş. (…) Kökten değişimin tuzakları. Çabuk 
değişimler, zorla yaptırmalar, yazık ki eskisinden daha iyiyi getiremiyor.”

Adalet Ağaoğlu’nun son kitabında düşmenin ironisini yazdığı görülür. 
İroni onun öykülerinin en önemli ortak anlatım özelliklerindendir. İronik 
anlatımın ilk öğesi gizlemektir. Yazar, aslında gerçeği bilmektedir ama 
bilinçli bir bilmezlik sergiler. Dışarıdan bir gözle, safça bu karşıtlığın 
farkında değilmiş gibi “öylesine” anlatır. Ama kurgu ve atmosferi, bu 
gizlenmiş, saklanmış gerçeğin daha etkili anlaşılmasına yönelik olarak 
oluşturur. İronik anlatımın bir başka öğesi de eleştirel bakıştır. Anlatımda 
yazar, her ne kadar bu saçmalığı / karşıtlığı tarafsız bir şekilde anlatıyor 
gibi gözükse de metnin gerisinde ağır bir eleştiri vardır. Toplumsal yapı, 
tarihsel yanlışlıklar, yaşanan saçmalıklar, bürokratik açmazlar, yanlış 
algılayışlar ironinin gücüyle mahkûm edilir. Ayrıca anlatımda bir üst bakış 
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ve ince bir alay kendini hissettirir. Ama bu alay, bildik küçümsemeye işaret 
eden bir tavır olmayıp bu acınası olaya duyulan tepkinin bir sonucu olan 
karşı koyuştur. İronide tersinden anlam yükleme yöntemi izlenir. Aslında 
kelimeler söylendiği anlamda değildir. Sonlarında parantezli ünlem vardır 
ve cümlenin tersi bir anlamı ifade eder. İroniyle Ağaoğlu daha çok, yaygın 
/ baskın anlayışlara karşı eleştirel bakışını ifade eder. Gündelik hayatta 
yaşadığımız pek çok karşıtlıkları gülünç ama acınası hâllere sokar. İronik 
bir dille altı karakterin düşme korkularını hikâye eder. Kuşkusuz bu 
bireysel bir eleştiri olmayıp toplumsal bir eleştiridir ve herkes üzerine 
düşen payı alır.

Adalet Ağaoğlu 90 yaşında ve hâlâ öyküler yazıyor. Bu kitapla birlikte 
asıl tartışılması gereken belki de edebiyat ve yaş meselesidir. Yüz yaşında 
da insanın yaratıcı olabileceğini düşünen Adalet Ağaoğlu yaşlılıkta yazar 
olmayı şöyle açıklar: “Bende yaşlandıkça su yüzüne çıkan şey, daha başka 
bir şey, korkuyorum ben... Yanlış yapmaktan çok korkuyorum. Şunu 
düşünüyorum: Bunu düzeltmeye artık vaktim kalmadı, onun için yanlış 
bir adım atmaktan korkuyorum.  Yaşlılıkla birlikte gözünüz görmemeye 
başlıyor. Ben sabahlara kadar oturup yazıyordum. Şimdi imkânım yok 
sabahlara kadar oturup yazacak. Yaşlandıkça fizyolojik engeller çıkıyor. 
Korku buradan geliyor. Bunun için Adalet adımını yorganına göre at 
diyorum.” Ağaoğlu yazmanın kendisi için tiryakilik olduğunu söyler: 
“Şimdi öyle bir şey ki yazmak, sigara tiryakiliğinden daha büyük bir 
tiryakilik. Sahiden. Ben elimden düşürmediğim sigarayı kolayca bıraktım, 
hiç de aramadım. Fakat yazmayı bırakamadım, tiryakilik o dereceydi. 
Yazmadan duramıyorum. Yazmak, su içer gibi içimden geliyor hep.”

Düşme Korkusu,  halk anlatısı, gazete haberi anlatımı diyebileceğimiz 
düz, basit, sıradan bir anlatıya yaslanır. Öykülerde basit, sade, yalın bir 
dil kullanılması bile isteye seçilmiş gibidir. Çünkü Üçüncü Sayfa gazete 
haberleri biçimi yakalanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda onda alışık 
olduğumuz, lirik, sıkı örgülü dil bu öykülerde yoktur. Yine de anlatım 
biçimi tercihinin yaşla bir bağlantısı olmalı.

Mustafa Kutlu’nun yeni öykü kitabının adı: Sevincini Bulmak. 
1970’den 2018’e kadar yirmi dokuz öykü kitabı yayımlayan Kutlu’nun 
Türk öykücülüğünde en önemli ayırt edici özelliği onun “Şark hikâyeciliği” 
tavrıdır. Bu yaklaşımıyla Cumhuriyet dönemi Türk öykücülüğüne yerli 
bir soluk ve renk getirmiş, bize ait bir ruh iklimini, kültür ve duyarlığını 
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öykülerinde yansıtmıştır. Son kitabı Sevincini Bulmak da benzer bir 
iz üzerinde yürür. Öyküde, dönemin toplumsal olayları, insan ilişkiler 
üzerinden yorumlanır. Başörtüsü yasağı, kentleşme sorunları aktarılırken, 
Tanpınar ve düşüncesi merkezdedir.

Hüseyin Su’nun yeni kitabı ise Şule yayınlarından yayımlandı: İç 
Kanama. Üçüncü öykü kitabı Aşkın Hâlleri’ni 1999’da yayımlayan Su 
böylece 19 yıl sonra yeni öykü kitabı yayımlamış oldu. Hüseyin Su, yitip 
giden güzellikleri, kaybettiğimiz manevi zenginlikleri, kuşaklar arası 
çatışmayı, her şeyi değiştiren / bozan “yeni”nin birey ve aile üzerindeki 
yıkıcı etkisini, çocukluğun saf ve temiz duygularını öyküleştirmiştir.

Cihan Aktaş 2018’de, Unutulmayan adlı yeni öykü kitabını yayımladı. 
Cihan Aktaş daha yazdığı ilk öykülerinden bu yana “meselesi” olan bir 
yazardır ve tüm öykülerinde bu meseleyi dışlaştırır. Onun meselesi 
ağırlıklı olarak insanın bağımsızlığı, özgürlüğü önündeki engeller, inançlı 
insanların sorunları, toplumsal barış ve merhamet duygusudur.

“Köyün En Güzel Evi” öyküsünde, dağılan aile, menfaatler üzerine 
kurulmuş bir dünya, ülkenin üzerine çöken karabasan üzerinden anlatılır. 
“Opdireyha”da, insanlar arasındaki iletişimsizlik, anlayışsızlık üzerine 
düşen despotizmin gölgesi işlenir. “Büyüsü Eksik Bir Orman Masalı” 
kitabın en iyi öykülerinden biri. Okullarındaki başörtüsü yasağı nedeniyle 
ormana bırakılan gencecik kızlar buradan çıkış için bir yol, yöntem 
bulamazlar. Metaforik yönden okumaya açık olan öykü, yine despotizmi 
gündeme getirir. “Korunaklı Herhangi Bir Köşe” öyküsünde ise evinini 
böcekler tarafından işgal edildiğini düşünen anlatıcının takıntı hâlinde bu 
böceklerle mücadelesi hikâye edilir. “Herkes Aynı Kişi Gibi Burada”, 15 
Temmuz darbe girişimi gecesinin hikâyesidir. “Küt Ayaklı Siyah Sehpa”, 
insani ilişkilere yansıyan ülkenin siyasi ve sosyal yapısı, geçmişi nostaljik 
bakışından oluşur.

Cihan Aktaş öykülerini, çevremizde sürekli tanıklık ettiğimiz, 
gazetelerde okuduğumuz, televizyonda seyrettiğimiz, “yaşanmışlıklar”dan 
seçer. Anlattığı olaylar, insanlar gündeme, güncele sıkı sıkıya bağlıdır. 
Bu özellikleri nedeniyle de öyküler okurda kolaylıkla karşılık bulur. 
Son kitabındaki öyküler de, yaşanan aktüel konular fonunda, yolculuk, 
merhamet, otorite, insan özgürlüğü, korku temaları etrafında oluşur. 

Cemal Şakar 2018’de Adı Leyla Olsun’u yayımladı. Cemal Şakar otuz beş 
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yıllık yazı serüveninde, sadece öykü türünde ürün veren öykücülüğümüzün 
farklı, özgün seslerinden biridir. Son kitabı Adı Leyla Olsun’da artık 
olgunluğun yetkin ürünlerinden birini sergiliyor.

Şakar, tema olarak tümüyle geleneğe yaslanırken, biçimsel anlamda 
modern öykünün imkânlarını kullanır. Geleneksel düşünce ve sanat 
dünyamızda da geniş bir yer tutan “yol ve yolculuk” temalarını öykülerinin 
ana dayanağı yapan Şakar, “tabiat çağrısı”, “fıtri hayattan kopuş”, “zaman”, 
“rüya”, “hakikat” kavramları etrafında bir öykü evreni kurmuştur. Şakar 
biçimsel anlamda ise yenilikçidir. Üstkurmacadan minimal öyküye, 
sembolik yaklaşımdan sinemasal tekniklere farklı yazınsal tutumlar 
sergiler.

Onun öykülerinde öne çıkan önemli temalardan biri de tabiata çağrıdır. 
Rüzgâr, kuş, gökyüzü, toprak, tohum, güneş, yıldızlar öykülerde önemli 
fonksiyonlar üstlenir. Onların da tıpkı insanlar gibi ruhları oldukları, 
insanlarla benzer bir kaderi ve hayatı yaşadıkları vurgulanır. Yazar, 
tabiatın insan hayatından çıkışını gündeme getirip bazen simgesel, bazen 
bizzat kendileriyle onun önemini anlatırken, insanın tabiattan uzaklaştıkça 
kendinden de uzaklaştığını izaha çalışır.

Cemal Şakar’ın özellikle son dönem öykülerinde duygu ağırlıklı 
öykülerden düşünce ağırlıklı öykülere evrildiğini görürüz. Kişisel 
açmazları ve dramları, sadece içsel bir derinliğe doğru değil, aynı zamanda 
toplumsal sorunlara ve dinî doğrulara doğru yönlendirir. Öykülerde bir 
dava, inanç peşindeki insanların dünyasına eğilir. Onların yaşadıkları 
ruh durumlarını, hayatı algılayış biçimlerini, inançlarını öyküleştirir. Adı 
Leyla Olsun, onun güncel ve belgesel öykü anlayışının en somut örneği 
olur.

Cemal Şakar Adı Leyla Olsun’da yine toplumsal dramın bireysel 
yansımalarını örnekler. Cemal Şakar daha çok bir fotoğraf öyküsüne 
odaklanır. Bir fotoğrafa zoom yapar ve oradan, o enstantaneden olaylara, 
durumlara geçer. Ancak bu fotoğraflar rastgele seçilmiş fotoğraflar değil, 
dünyanın en acılı bölgelerindeki bir acıya işaret eden, giderek o acıyı 
simgeleyen görüntüler olur.

Cemal Şakar toplumsal dramlara eğilmekle birlikte oradan bireysel 
dramlar devşirir. Bunların aktüel değil, bireysel yansımalarına, bireyde 
yarattığı dramlara bakılarak sanat katına yükseltilir. Tüm bu yıkımlar, 
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zulümler olurken, yaşamın bir kesitinde annelere, çocuklara, babalara 
bakıp tüm bu olup bitenlerin yarattığı dramatik yansımalar hikâye edilir. 
Zaten pek çok öyküde zulümlerin nerede yaşandığı bile belli değildir 
önemli olan bireydeki karşılığıdır. Ama merkezde hep bir çocuk vardır, bu 
yaşananlardan en çok etkilenen birey çocuktur. O büyüklerin dünyasında 
hep ezilir.

Cemal Şakar öykülerinde her zaman yeni bir biçimsel anlatı tekniği ve 
kurgu arayışındadır. Çok bilindik güncel bir “mesele”nin etkisini kurgu 
yaklaşımıyla estetize eder. Dümdüz anlatıdan vazgeçip olayları, görüntüleri, 
duyguları farklı biçimlere büründürüp özgün anlatım denemelerine 
girişir. Aslında öykü onda biçimdir / kurgudur desek yeridir. Çünkü 
anlatacağı şeyi kırar, büker, kesip biçer. Öyle ki anlatmak için kurguluyor 
değil, kurgulamak için anlatıyor gibidir. “Mutfakta Bir Öykü” ve “Utanç” 
postmodern unsurlara yaslı, öykünün yazılış serüvenini anlatan biraz da 
deneysel diyebileceğimiz bir yapıdadır. Bu iki öykü deneysel, yenilikçi 
arayışlarının parlak bir örneğidir. Öykülerde, onun öykülerinin diğer ana 
damarlarından biri olan “yazma serüvenleri” hikâye edilir.

Cemal Şakar Adı Leyla Olsun’da en alttakileri gündeme getirir. 
Makasçılara, lastikçilere, hizmetçilere, motorculara, garsonlara, yoksul 
çiftçilere, mültecilere, mutsuzlara bakar. “Patlayan İki Tüfek”te, On İki 
Eylül darbesi sonrası halka uygulanan baskıları anlatır. “Ah Kızım”da 
hizmetçilik yapan kızın dramı, “Tabii ki Özenti Değil Elbette Yaşantımız 
Bu” öyküsünde lastikçilik yapan şoförü hikâye eder.

Şakar hayatın ucunda yaşayan ölmek ile yaşamak arasında hiçbir farkın 
olmadığı insanların hayatlarına eğilir. Yoksullar, kıstırılmışlar âdeta 
hayata çarpıp paramparça olurlar. Hayatın zorlukları onları gayrimeşru 
işlere zorlar. Orada insancıl hareketler sergilemek ise işin doğasına 
aykırıdır. Kimi öykülerde de yenilmiş, yurdundan kovulmuş Suriyelilerin 
dramları gündeme getirilir.

Öykülerde ağırlıklı nokta kötülüktür. Her yerde, her an kötülük kol 
gezmektedir. Öykülerde kötülük bireysel düzlemden ziyade evrensel 
düzlemde sorgulanır. Biraz da öyküler sömürünün bireye, topluma, devlete 
yaptıklarının örneklenmesidir. Cinayet ister Suriye’de, ister Türkiye’de 
işlensin kötülüklerin doğası aynıdır ve hiç değişmez.
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Son dönem öykücülüğümüzde dil, anlatım biçimi ve yazınsal 
tercihleriyle öne çıkan en önemli öykücülerden biri olan Cemal Şakar’ın 
son kitabı Adı Leyla Olsun, onun öyküsüyle henüz tanışmamış olanlar için 
iyi bir seçenek.

Aykut Ertuğrul’un, Keyfekader Kahvesi (2011), Mümkün Öykülerin En 
İyisi (2013), İki Dünyanın Ustası’ndan (2015) sonra dördüncü öykü kitabı 
Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu yayımlandı. Aykut Ertuğrul öyküde 
arayış içerisinde 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. Fantastik edebiyattan izler taşıyan 
öykülerde, gerçeküstü öğeler, masalsı motifler önemli işlevler yüklenir. 
Aykut Ertuğrul; Kafka, Borges, Márquez’den klâsik Doğu-İslâm metinlerini 
harmanlayarak ortaya güncel metinler çıkarır.

Aykut Ertuğrul’un öyküleri parçalı, çağrışıma yaslı günümüz modern 
insanının algısına denk düşen kaotik bir biçimle var olur. Bilinç, bilinçaltı 
iç içe geçmiştir. Bu bazen hiçbir şey anlatmayan yolculuk temalı bir biçimle 
var olurken bazen de bir kitapta dünyayı yorumlamaya kalkar. Bu ikili 
zihin de ironi ve fantastik dili neredeyse zorunlu kılar. Öykülerde hep bir 
kahramanlık ve savaş durumu vardır. Özellikle ölümle yüz yüze gelmenin 
insanda yarattığı dehşet, çarpılma onun öykülerinde anlatmayı sevdiği 
insani durumlardır.

Onun öykülerinde her şey iç içe geçer, sonuçta ortaya parçalı, 
büyülü, gerçeküstü bir metin çıkar. Anlatıcı etrafıyla fazlasıyla ilgilidir, 
Facebook, Twitter, Google ve gündelik hayatın hemen her şeyi bilinçaltı, 
hayaller, çağrışımlar devreye girer. Aslında yazmak için oturduğunda, 
bilinçaltına teslim olmuştur, birbiriyle ilgili ilgisiz tüm çağrışımları dile 
getirir, dipnotlar, okuduğu kitaptan alıntılar metne dökülür, bu yüzden 
bir türlü odak bulamaz. Sonunda bu dağınıklık onda bir biçim olup çıkar. 
Postmodern tutum, metinler arasılık, deneysellik de tam bu karmaşada 
belirginleşir. Ertuğrul zaten en çok edebiyatın bu “oyun” yanını sever. Bu 
nedenle anlatma sorunları hep öyküsünün merkezindedir.

Kitabın en güzel öykülerinden biri “Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu”. 
Kitaba da adını veren öykü, Aykut Ertuğrul’un öykü anlayışını da en iyi 
yansıtan öykülerden biri. Kahramanın sonsuz yolculuğu. Kahramanın 
kahraman olabilmesi için vazgeçtikleri, inandıkları, mücadeleleri ana tema 
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olurken postmodern tutumun tüm özellikleri de öyküde yerini alır. Öyküde 
zaman ve Borges merkezdedir. Her insan zamanın her anında yaşamaya 
devam eder. Sadece farklı boyutlarda. Bunun için sadece başlangıçlar 
gerekir. Sonra aradan zaman sınırı kalkar.  Çünkü her şey devam eder. 
Aşklar, engeller, kavuşmalar ve ayrılmalar. Zamana göre kavramlar yeni 
anlamlar kazanır o kadar. Kim ki buna inanır, sahip çıkar, hakkını verirse 
hakikat gerçekleşir. İnanmayan güçsüzler ise zavallı / çıplak gerçeklere 
yenilir.

Öykü kahramanı Ferhat sahafa girip eline aldığı bir kitapta 600 yıl önce 
yaşamış Despina’yla karşılaşır: “Ferhat, o esrarengiz kitabın sayfalarında 
Despina’yla karşılaştı. Yıldırım Beyazıd’ın karısı, Sırp Prensesi Despina’nın 
bundan tam 600 yıl önce bu kitabın arkasına yazdıklarını okudu. Ve 
okurken zaman yırtılıverdi; Despina doğrudan Ferhat’ın gözlerine baktı. 
Bir anlığına zamanı aradan çıkarıp bir araya geldiler. Bütün bunlar 
olmamış, aradan bunca zaman geçmemiş, yaşananlar hiç yaşanmamış 
gibi.” Artık Despina’ya kavuşmak için zamanı delmesi gerekir.  Zaman 
dağını. Ferhat 2010 yılında, âşık olduğu kadın ise 1400 yılında, arada 
610 yıllık bir mesafe var. İşte burada devreye inanç girer. Ferhat 600 yıl 
önce yaşamış Despina’ya kavuşacağına inanmazsa erir, yok olur. Zaten iyi 
bir hikâye her zaman iyi bir başlangıca ihtiyaç duyar: “Merak, aşk, tutku, 
saplantı, insanca olan ne varsa ortaya çıkıp Ferhat’ın mantığını silip atıyor. 
Her kusursuz başlangıç anında olduğu gibi. Çünkü bütün büyük hikâyeler, 
akıl, mantık, bilimsel veriler, realite, ıvır zıvır ne varsa iyi bir başlangıç 
tarafından ortalıktan süpürüldüğü anda ortaya çıkar.”

“Dünyanın En Acıklı Hikâyesi” kitabın bir başka güzel öyküsü. 
Dünyanın en güzel kızı Leyla ve delikanlı aşklarını bulma anında iken 
delikanlı koşarak oradan uzaklaşır. Ama kaçırdığı boşluk bir türlü dolmaz 
ve gitgide onun sonunu hazırlar. Öyküde, bir aşk ekseninde aşka sahip 
çıkamama, aşktan kaçış hâli, oluşmama hâli anlatılırken asıl hikâyenin ne 
olduğu tartışılır: “Dünyanın en acıklı hikâyesi kavuşamamış iki sevgilinin 
hikâyesi bile değildi. Dünyanın en acıklı hikâyesi, gerçekleşebilecek olanın, 
kaderin rüzgârı bir anda yön değiştirdiği için gerçekleşememesiydi ya da 
büyük bir hikâyenin daha başlamadan bitmesi: Allah’ın kâinatı yarattıktan 
sonra insandan vazgeçmesi; nefesini üflememesi gibi. Ruhsuz bir çamur 
parçası gibi.”
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Kitaptaki öyküler, ejderhalar, kaplanlar, gulyabaniler, ecinniler, 
Hızır, kâhinler, mehdilerle ilerler. “Hızır Selamsız’ın Mektubu” öyküsü, 
neredeyse bütün bir öykü anlayışını özetler. Zaten öykü Aykut Ertuğrul’a 
yazılmış bir mektup tarzında biçimlenir. Ona hitaben yazılan bu mektup 
Aykut Ertuğrul’un öyküye bakışını ortaya koyar: “Sözlerime sizin de 
sevdiğinizi bildiğim Kurt Vonnagut’un cümleleriyle başlamamın elbette 
bir sebebi var.” “Gördüğün gibi Calvino’dan haberdarım.” “Derginde böyle 
toplumsal meselelere de eğilmelisin. Postmodern postmodern nereye 
kadar!” “Gazete küpürünü saklamışım. Uzun uzun anlatmak yerine 
buraya yapıştırayım.  Hem seversin sen!” “Bu da Chesterton’dan. Hep 
cümle içinde kullanmak istemiştim.” “Kum Kitabı dediğini duyar gibiyim. 
Ben de diyorum ama çıkmama yardımı dokunmuyor.” “Kahramanın 
yolculuğundan bahsedip duruyorsun. Bütün hikâyeler tek bir hikâyeden 
türemiştir diyorsun. Peki ama o zaman bu hikâye nasıl biter?”

Kitabın son öyküsü “İnsanların ve Cinlerin Ustası” ise Dede Korkut 
Masalları’nın değişerek, yeniden yorumlanarak anlatımı. Her şey 
hikâye ile yeniden canlanır. Çünkü ölen tenlerdir hikâye değil: “Hânım 
Hey! Yiğit Başat, beni beş yüz yıllık derin uykumdan uyandırınca dünya 
çözüldü, zaman yeniden eğildi önümde, hikâyeler yeniden dize geldi… 
Ölümsüzlüğün peşine düştüm, yanıldım, yaşayan ten değil hikâyelermiş 
bildim. Çok gezdim, çok gördüm, çok yanıldım, döndüm, dolaştım, 
kendimi sonsuza kadar uzayan bu hikâyede buldum. Yoldaşım Hızır, oğul 
bildiğim Kardaşım Basat’ın himmetiyle silkindim!”

Yaşadığı zamana teslim olmak istemeyen kahramanın yolculuğu 
tema’sı dördüncü kitapta da devam ederken, Aykut Ertuğrul’un arayışları 
da çeşitlenerek, zenginleşerek sürüyor.

Selvigül Kandoğmuş Şahin beşinci öykü kitabı Allah Her Yüreğe 
Dokunur’da kadın olmanın zorluklarını, sevmenin önündeki engelleri 
anlatır. Anlayışsız babalar, baskıcı, otoriter devlet, insan mutluluğunu 
yok eder. “Dölsüz”de, çocuksuz bir kadın olmanın toplum nezdindeki 
itibarsızlığını; “Allah Her Yüreğe Dokunur” öyküsünde hastane odasındaki 
bir yatağın ağzından hasta hikâyelerini, “Kırık Beyaz Bir Gelinliğim”de, bir 
gelinliğin bakış açısından gelinlerin psikolojilerini anlatır. Kitaptaki “Sarı 
Yıldız Mavi Yıldız” bölümünde, bir ailenin dört hâli anlatılır. İstemediği 
insanla evlenenler, otoriter baba, o babanın hayatı, mutsuz kız konusu 
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işlenir. Bu bölümdeki dört öykü de birbiriyle bağlantılıdır ve bir ailenin dört 
üyesinin hayat turunu gündeme getirir. Kitabın “Nefes Al Ölmeyeceksin” 
bölümünde ise devlet baskısını ve onun doğurduğu dramları aktarır. 15 
Temmuz darbe girişimi ve 28 Şubat postmodern darbenin kahramanları 
ve dramları kurgulanır.

Selvigül Kandoğmuş Şahin biçim olarak ise duygunun, coşkunun 
temsili, iç sesin tam olarak yansıtılabilmesi için lirizmi tercih eder. Böylece 
vardığı yer monolojik tutum ve şiirsellik olur. Hep bir iç döküş ve nostaljik 
tutum öykülerinin odağında yer alır. Bilinç akışı tekniğini, iç monologları 
dener. Şiirsellik hep gözettiği temel anlatı biçimidir. Dostlukları, sevgileri 
ve nefretleri, coşkulu bir duygusallıkla anlatır.

Mehmet Kahraman üçüncü öykü kitabı Babamı Öldüren Şeyler’de 
daha önceki kitaplarındaki temayı bu kitapta da aynen sergiler. Biçimsel 
arayışlara girmeden düz, yalın bir anlatımla, çocukluk, gençlik dönemlerine 
ait aile içi ilişkilere eğilir. “Cennet Gibi Bir Şey”de sade, yalın bir anlatımla 
gençlik aşklarını gündeme getirir. Nasıl seveceğini bilemeyen insanların 
tedirginliğini, gençlik ve hayatın kaderin planı ile paramparça oluşu 
hikâye edilir. “Ekmek Bayatlatma Odası”nda benzer bir iz üzerinde yürür. 
Küçükken, gençken insanlar hayatı kurgular ama hayatın gerçekleri onları 
bambaşka yere savurur. İlk iki öykü rüyalar ve gerçekler ikilemi üzerine 
oturur. “Bitmeyen Yol” kitabın en iyi hikâyelerinden biridir. Baba - oğul 
hikâyesini anlatan öykü, benzeşen insanların ufuksuzluğunu öne çıkarır. 
Kitaba da adını veren “Babamı Öldüren Şeyler”de yine merkezde aile var.

Bahtiyar Aslan, Kar ve Düğüm’de dil bilinci gelişmiş, lirik, şiirsel 
derinlikli yaklaşımlarıyla öykülerini oluşturur. Öyküler daha çok 
monologla oluşur ve içe doğru genişler. Kitabın ilk öyküsü “Leyla ve Aynada 
Küçük Fugue”, hayal ve gerçek karışımı bir aşk hikâyesini anlatır. Yazma 
biçimleri, yaratmak, hikâye oluşturmak ekseninde ilerleyen öykü,  ince 
detaylarla derinleşir. Kitaba da adını veren öykü “Kar ve Düğüm”, yitik bir 
aşkın iç dökümüdür. “Leylak Yangını”nda yine merkezde hikâye anlatmak 
var: “Ben hikâyeci değilim. Sadece hikâyelerini yangında kaybetmiş 
birini anlamaya çalışıyorum.” “Nefsinden Başkası Değildir Gömdüğün” 
öyküsü bir yüzleşme öyküsü. Lirik, çağrışımlara yaslı bir monolog. “Sen 
‘Yaz’ Demeseydin” öyküsünde yine öykü, yazar, anlatma üçgeni gündeme 
gelir. “Geçmiş Bir Rüzgâr İle”de benzer yaklaşım sürer. Kule öyküsü 
yazmak isteyen yazarın yazma süreci hikâye edilir: “Hadi kurgulayalım 
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(yani hatırlayarak geçmişi yeniden yaratalım.) Böyle mi yapıyor yazarlar? 
Aslında her şey geçmişte mi? Geleceği kurgularken bile hatırlayarak…” 
“Korkunun Aynasında” daha da aynı temayı zenginleştirir: “Fakat senin 
bildiklerini anlatmayalım dersek yazdığımız şey hikâye olur mu Şerif Abi? 
Gözlerini belertme öyle, bırak da yazalım. Beğenmezsen zorla okutacak 
değiliz.”

Her yeni kitap bir yazarın yazarlık portresine yeni bir fırça darbesidir. 
Yazar böylece adım adım yazarlık serüvenini sürdürürken portresini de 
tamamlar. Bu yeni kitap portrenin bazen çok önemli bir bölümü bazen de 
sadece bir renk ve tonu olur. Ne var ki bunun tam anlamıyla anlaşılması için 
zamana ihtiyaç vardır. Portresi netleşmemiş yazar için verilen kararlardan 
çok kimi öngörüler daha anlamlıdır.

Yıldırım Türk 2012’de yayımlanan ilk öykü kitabı Ayrı Düşmüş 
Zamanlar’dan sonra ikinci kitabını çıkardı: Kapıdaki Yüzler. Türk ilk 
kitaptaki duyarlığı sürdürmekle birlikte, bu duyarlığı yeni kapılarla 
derinleştirmiş, zenginleştirmiş. Yıldırım Türk yeni öykülerinde okuma 
/ yazmanın, dünyayı bir bilinçle kavramanın, eşref-i mahlûkat olmanın 
erdemlerini örnekler. Öykülerde, dünyayı incelikle kavramanın bir bedeli 
olduğu, sonunda insanı yalnızlaştıracağı vurgulanır. Zaman, mekân, insan 
üçgeninde her şeyin nasıl değiştiğini hikâye eder. Değişim öykülerde ana 
hatlarla çizilir. Güzellikleri savuran değişim onun öykülerinin odağındadır. 
Mekânlar değişmekte, insanlar değişmekte, zihniyet değişmektedir. Ayakta 
kalmak isteyen insanlar istemeseler de ya bu değişime ayak uydurmak 
zorunda kalacaklar ya da orayı terk edeceklerdir. Çünkü toplumsal 
değişimin önüne hiçbir şey geçememektedir. Kitabın ilk öyküsü “Vahit 
Kayboldu”da, değişen şehir, kahramanı dışarı vurur, kahraman şehri terk 
eder. “O Kitabevi”nde, kitabevi sahibi hiç istemese de kitabevini kapatıp 
internet kafeye dönüştürür.

Onun belki de en başarılı olduğu anlatım biçimi nesnelerin bakış 
açılarından anlattığı hikâyelerdir. Bir kitabın ve köşkün bakış açısından 
anlattığı öyküler onun akacağı damar olmalıdır. “Geçtim Dünya 
Üzerinden” kitabın en güzel öyküsü. Bir kitabın ağzından kitap olmanın 
heyecanı, zorluk ve sevinci aktarılır: “Marketin ışıltılı raflarında sayfalarımı 
hevesle havalandıracak, arka kapak yazımı okuyacak kıymet bilir sahibimi 
bekliyordum.” Kitap sonunda yazarına kavuşacaktır. “Son Konak” 
öyküsünde konağın yaşadığı serüven onun ağzından anlatılır: “İnsanların 
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sadece başını soktukları evlerden değilim. Kapımdan tavan süslemelerime, 
ahşap tırabzanlarımdan kızlar sekisine kadar usta bir elden çıkmıştım.”

Kitapta nostaljik bakış, kaybedilen güzellikler, değerler, toplumsal 
değişim merkezdedir. Özellikle kitaplarla okumayla, yazmayla dünyayı 
güzelleştirmeye çalışan insanların serüvenleri hikâye edilir. Hayatı 
incelikle yaşamaya çalışan insanların yolu bir şekilde kesilir. Otoriter 
yapılar, toplumsal algılar, sosyal değişimler bu bireyleri yalnızlığa 
sürükler. Oradan da çıkış yoktur. “Vahit Kayboldu”, şehir hayatını, 
oradaki sosyal değişimi, artık kıyıya vurduğu, içinde barındırmadığı 
Vahit üzerinden örneklenir. Sokağın sevilen insanı meczup Vahit, sosyal 
değişim ile birlikte şehirde artık kendine bir yer bulamaz. Bir gün “beni 
çağırıyorlar” diye dolaştığı şehri terk eder. Kitaba da adını veren “Kapıdaki 
Yüzler” psikolojik göndermeleri, lirik dili ve emek işi ayrıntılarıyla kitabın 
bir başka başarılı öyküsüdür. İşi insanlara sadece kimlik sormak olan bir 
görevli bir süre sonra etrafındakileri ağızları ve kulakları olmayan insanlar 
olarak görmeye başlar.

Öykülerin çoğu öğretmen öğrenci ilişkisi üzerine odaklanır. Öyküler 
ağırlıklı olarak öğretmen gözünden toplumsal hayatın yorumlanmasıdır. 
“Aykırı Adam”da kendini edebiyata, öğrencilere adamış bilinçli bir 
hocanın değişen anlayışlarla birlikte tuhaf, yalnız bir adama dönüşmesi 
hikâye edilir.

Yıldırım Türk kimi öykülerinde de insanın fıtrattan uzaklaşarak yenilik 
adına kendine dramlar, acılar hazırladığını, kendi eliyle hayatını zindana 
çevirdiğini anlatır. Bireyin içsel serüvenini anlatırken çevre, toplum, 
yapı gibi dış koşullardaki değişimi, bunların birey üzerindeki etkisini 
irdeler. Yenilgilerin, hüzünlerin, ayrılıkların peşine düşer. Hatıraların, 
ödeşmelerin, anıların ve dolayısıyla “geçmiş zamanın peşinde” acıların, 
yalnızlıkların, hüzünlerin karşılıklarını arar.

Kuşkusuz bir öykücünün ne anlatması, neyi anlatması gerektiğini en iyi 
kendisi bilir. Dolayısıyla bir yazar kendisini, duygularını en iyi ifade edecek 
bir temayı, konuyu en iyi biçimde metne yansıtmak ister. Bunu yaparken 
de her sanatçı, yaşadığı deneyleri karşılayıp onu sanat katına yükseltecek 
estetik, dil ve biçim arayışı içerisinde olur. Kendi yolunda ilerlemek, özgün 
ve yeni olmak pek çok yazarın ortak arzusudur. Çünkü yazar her durumda 
biçem ve içerikle kendi olmak, esere kendi anlayışını yansıtmak ister. 
Dolayısıyla ne yazarın seçtiği anlatım biçimi ne de yazarın seçtiği tema 
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bağlamında genel geçer bir ölçüt oluşturmak mümkün değildir. Bir başka 
deyişle yazar şu konuları anlatıyorsa öyküsü iyidir ya da şu biçimi tercih 
etmişse öyküsü iyidir denilemez. Ne var ki biçim ve öz uyumu bir öykünün 
olmazsa olmazıdır.

Yıldırım Türk’ün hassas, ayrıntıları iyi aktaran bir öykü anlayışı var. 
Ne var ki risk almıyor, kafasını yalçın kayalara çarpmıyor, güvenli sularda 
süzülüyor. Bir öykücü için gerekli dikkatli gözlemlere ve hassasiyetlere 
sahip olan Türk’ün kavrayışları nitelikli. Bu anlamda Türk “ne” anlatılacak 
konusunda isabetli yaklaşımlara sahip. Anlatacaklarını disipline etmede, 
öykü formuna dökmede ise tümüyle klâsik davranır. Biçimsel arayışlara 
girmez. Öz onun için her şeyden önemlidir. Yıldırım Türk ısrarlı olması 
hâlinde öyküde iyi işlere imza atacak.

Bu yıl dört şairden öykü kitapları geldi. Edebiyat tarihine baktığımızda 
roman kadar yaygın olmasa da şairler öykü de yazmışlardır. Bizden, 
Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin 
Kudret Aksal, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Metin Eloğlu, 
Ece Ayhan, dışarıdan ise Rainer Maria Rilke, Aleksandr Puşkin, Cesare 
Pavese öykü yazan şairlerden ilk akla gelen isimlerdir. Bunun yanında 
ana tür olarak öyküyü seçmiş öykücüler de şiirler yazmışlardır. Örneğin 
Sabahattin Ali, Sait Faik gibi öykücüler şiir de yazmışlar ama daha çok 
öykücü kimlikleriyle bilinirler. Yine Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges 
için de aynı şey söylenebilir.

Peki edebiyatın farklı türlerinde yazan yazarların bu tutumlarını 
nasıl değerlendirmek gerekir? Kuşkusuz bir sanatçı hangi türde yazarsa 
onu türün kendi içinde değerlendirmek, o tür bağlamında yorumlamak 
gerekir. Çünkü sanatçının seçimi her şeyden önemlidir. Aslolan o türün 
gereklerini yerine getirebilmektir. Kuşkusuz yazar hangi türü seçmişse 
orada yoğunlaşır. Bu anlamda yazar ancak ortaya koyduğu metinle 
değerlendirilmelidir, seçimiyle değil. Her yazar kendisini, duygularını 
en iyi ifade ettiği türde yazar. Kaldı ki farklı türlerde yazan ve her türde 
başarılı olmuş yazarların sayısı hiç de az değil. Buradaki temel ölçüt hangi 
türde yazılırsa yazılsın o türün hakkını vermek, nitelikli ürünler ortaya 
koymaktır. 

Yaygın anlayış, roman ve öykü arasında yakın bir ilişki olduğudur. 
Yaşananlar da bunu doğrular. Ağırlıklı olarak öykü yazarlarının roman 
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yazdığı, roman yazanların da öykü yazdığı bilinir. Tür olarak da birbirine 
yakınlığı hep söylenir. Oysa modern öykünün geldiği yere bakıldığında 
öykünün romandan daha çok şiire yaklaştığı söylenebilir. Çünkü 
günümüzde artık geleneksel formunu terk ederek imgesel, simgesel 
anlatımın peşine düşen öykü, şiirin doğasına daha bir yaklaşmıştır. Modern 
öykü artık kelimenin gücünden ve çağrışımından yararlanırken konuşma 
diline ve gevezeliğe uzak durarak vurucu ve net bir anlatımı hedefliyor. 
Sese yönelik ritim çabaları ile akışkanlık ve söz dizimi titizlikleriyle, kelime 
dokusunu gözeten işçilikle şiirselliğe ulaşılıyor. Bütün bunlar da tartışılmaz 
bir şekilde şiirin ve öykünün doğasının benzerliğini gün yüzüne çıkartıyor. 
Julio Cortázar’ın, “öykü ile şiirin yaratılışı, doğuşu aynıdır: Birden ortaya 
çıkan bir yabancılaşma ‘normal’ düzeneğini yerinden oynatan bir değişim,” 
derken kastettiği tam da budur. 

Şairlerin öykülerine topluca bakıldığında bir şairin elinden çıkma 
olduğu hemen görülür; çünkü bütünüyle coşkulu bir lirizmle örülmüştür. 
Dil işçiliği iyice incelmiş, felsefi boyut derinleşmiş, anlam soyutlama / 
metaforlarla zenginleştirilmiştir. Akıcı, şiirsel bir dil metne hâkimdir. 
Ama yine de ortaya şiir değil öykü çıkmış, yoğunluk ve şiirsellikle anlam 
parlatılmıştır. Bütün bunlar da modern öykünün önemsediği anlatım 
biçimidir.

2018’in sürprizlerinden biri Ece Ayhan’ın öykü kitabının 
yayımlanmasıydı. Kitap Ece Ayhan’ın beşi 1956-58 yılları arasında 
Yenilik, Seçilmiş Hikâyeler, Dost dergilerinde yayımlanmış, ikisi de 
yayımlanmamış öyküsünün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. Öykülerin 
tümüne bakıldığında İkinci Yeninin atmosferinde doğmuş olduğu 
söylenebilir. Gerçeküstü, fantastik sayılabilecek bir tercih ile öyküler 
kurgulanır. Yalın, duru cümleler girift bir olay örgüsü ile birleştirilirken 
anlam flulaştırılır. 1950 kuşağı öykücülerinin en belirgin özelliği, dili 
simgesel, imgesel, soyut bir kullanım alanına sokmalarıdır. Onlar da 
şiirdeki İkinci Yeniciler gibi kapalı, soyut, çağrışıma, metaforlara yaslanan 
bir dili tercih ettiler. Biçimsel tutum öncelikli seçimleri oldu. Varoluşçu 
öğelerin yanı sıra, gerçeküstü öğeleri de öykülerinde değerlendirdiler. Ece 
Ayhan’ın öyküleri de bu tutumu yansıtır.

İlk öykü “Acıların Dindirici Tanrısı” kapalı, çağrışıma yaslı, lirik bir 
öykü. Efendisinin ölümü sonrası balkonda kendini kaybedip intihar eden 
uşağın öyküsü İkinci Yeninin tüm özelliklerini yansıtır. Fotoğrafik, şiirsel, 
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derinlikli bir anlatımla etkileyici bir efendi - uşak karşıtlığı hikâye edilir. 
“Doğmamış Olan Bir Adamın Hikâyesi”nde yine metaforik bir söylemle 
doğmamış bir adamın insanlık macerasını anlatır. Bir Alman, bir Çinli, 
bir Fransız, bir Arjantinli doğabilir. Katil, kahraman, ihtilalci… Gerçeğe 
değdiği zaman üzülmeye, insan olduğu için ağlamaya başlar. Yola çıkarken 
kalbinin olmadığını düşünür. Öykü soyut, kapalı, dilin gücüne yaslanmıştır. 
“Yaşama Sevinci” benzer bir anlatım biçimiyle, absürd bir konuyu işler. 
Kimsenin ölmemesi üzerine işsiz kalan doğramacı insanları öldürmeye 
başlar. İşsizlik aileyi felakete sürüklerken yenilmiş babanın tek çıkar yolu 
katillik olarak çizilir. “Gülağacından” öyküsünde ise özgürlük üzerindeki 
baskıları, dengesini kaybetmiş, hayal ve gerçek arası yaşayan bir karakter 
üzerinden anlatır. Anlatıcı, “ben cumhuriyetçiyim, kralcı değilim” diye 
bağırmaktadır. “Dışarsı ve İçersi” öyküsünde, korku, ölüm, dostluklar ve 
baskıcı, otoriter yapılar gündeme getirilir. “Büyük Şehre Giden Adam”da 
yoksulluk ve sanat ilişkisi irdelenirken temel vurgu yine ayrılık olur.

İsmail Kılıçarslan Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri’nde 
Ankara’nın gecekondu mahallelerinde, en alttakilerin dramlarını, o 
insanların duyguları, dilleri, jargonlarıyla hikâye eder. Bu en alttakiler, 
yaşamın en acımasız yüzü ve yoksulluğun en dibinde var olma savaşı 
verirler. Burada var olma savaşı acımasız, sert ve ölümcüldür. Kılıçarslan, 
hayatı, belirgin karakterleri, güncel olayları hatta gazetelerin üçüncü 
sayfa haberlerini hikâyeleştirmeyi tercih eder. Durumlardan çok olayları, 
ölenleri, hepse girenleri anlatır. Hayatın bir kesitinden öykü oluşturmaz 
bir hayat serüvenini bütünüyle aktarır. Karakter kimdir, nerden gelir, 
nereye gider öyküde açıklanır. Hayatın o kadar içine girer ki insanlar 
tümüyle diyaloglarla var olur. Anlatıcı genelde en alttakilerin jargonuyla 
konuşur. İnsanlar birbirini “temizler”, rocon keser, can verir can alır, 
delikanlılığın destanını yazar. Ankara merkezli öykülerde, konsomatrisler, 
çek senet tahsilatçıları, yoksul Ankaragücü taraftarları, otobüs şoförleri 
karakter olarak var olurlar.

“Kara Dursun Söylencesi” öyküsünde, Kara Dursun hayata yetim 
olarak başlayıp, çocuk yaşta bir katil olarak âdeta en acımasız yerinden 
girer. Muavinlikle devam eden hayat serüveni, arabanın her şeyini 
bilmesine karşın, polis korkusu yüzünden bir türlü alamaz ehliyeti. Üç yıl 
sonra ehliyeti alır ve “Kara Dursun”luktan kaptanlığa yükselir. Ama sonu 
da tıpkı başlangıç gibi olur. İstediği kız verilmeyip bir de hakaret edilince 
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kaçınılmaz kaderine teslim olur, hayatı terk eder: “Dursun’san ve karaysan 
ölürsün. Ya ne olacaktı hikâyenin sonu.” “Gülsüm Söylencesi”nde yine 
en alttakileri anlatmayı sürdürür. Pavyon kızı Gülsüm’ün müezzin İsa’yı 
tanımasından sonra değişen hayatı anlatılır. Yolu 28 Şubat direnişine 
kadar çıkar. “Yusuf Söylencesi”nde taşrada bir türlü denk gelmeyen 
aşklar gündeme getirilir. “Şahin Söylencesi”nde en alttakilerin dünyasını 
anlatmayı sürdürür. Kirli işlerin çek senet tahsilatçılığı yapan anlatıcı, 
yoksulluğun, kimsesizliğin açtığı bu yolda yolunu değiştiremez. Aşkını 
bile söyleyemez. Yol o yoldur: “Biz bu arabanın yolcusu olmuşuz la. Artık 
inerimiz yok, doğru mu?” Öykülerde dünyanın en ağır yüklerini yüklenmiş 
insanlar bu yükten nasıl kurtulacak bir türlü bilemezler. Onların kaderi 
bu çıkmaz sokakta kaybolmaktır. Yoldan çıkmışlar, işçiler, gayrimeşru 
ilişkiler anlatılırken zaman zaman da Adıyaman imgesi gözükür kaybolur.

Mustafa Akar, Gezegenin Tamahkâr Çocukları’nda sosyolojik, siyasi, 
insancıl tanıklıkları hikâye eder. Dava adamları, mücadele, aşklar 
ve savrulmalar temel vurguları olur. Akar, Refah Partili olmanın bir 
ülkede ne anlama geldiğini anlatır. Bu insanlar hayata nasıl bakar, nasıl 
yorumlar… Çocukluğun, gençliğin o saf, duru bakış açısından hayata, 
eşyaya bakış öykülerde gündeme gelir. Hayata inançların, ideolojilerin 
penceresinden bakan dava adamlarının çarptığı kayalar incelikle işlenir. 
Tam da burada kitaplar, şarkılar, türküler, şiirler gündeme gelir. Bir dava 
adamının başucu kitapları, onu etkileyen şarkılar ve şiirler…  Öykülerin 
lirik yapısının yanında denemeye epey yaklaştığı da gözden kaçmaz. 
Özellikle kitaplar ve düşünceler bölümlerinde karakter silikleşir ve metin 
kurmacadan denemeye evrilir. Sonuçta her öykü bir şairin elinden çıkma 
olduğunu hissettirir.

Betül Tarıman’ın Rıza Bıyık bir başka şair elinden çıkma öykü kitabı 
olur.

Bahar Aslan’ın Bakü Defteri’ndeki öyküler ağırlıklı olarak şehir 
karakterine yaslanır. Öyküler şehir yazıları gibidir. Bazen kahramanlar 
öne çıksa da şehir her zaman baskın karakter olarak tekrar yerini alır. 
Sovyet işgali sonrası Bakü’de meydana gelen değişikliler ve çeşitli insanlık 
hâlleri öykülerde işlenir: “Bunlar mıydı Sovyet tanklarının altında ölenler? 
Canlarını sakınmayıp Karabağ’a en önde koşanlar? Bunlar mıydı yiğit 
çocuklar? Şimdi ceplerine giren dolarlardan başka her şeye, her güzelliğe 
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bu kadar ilgisiz, bu kadar mankurt nasıl oldular? Onları bu hâle kim 
getirdi? O sağlam mayayı kim sulandırdı? Bütün kabahat, şehri avuçlarının 
arasında bir kere, yalnızca bir kere sıkıp açan o koca elde mi?”

Senem Gezeroğlu, Unuttum Yalnız’da ayrılık acısı, unutulmak ve kopan 
ilişkiler üzerine dokunaklı bir dünyadan seslenir. Daha çok kelimeler 
üzerine yoğunlaşan ve çağrışımlarla gelişen şiirsellik peşindeki metinler 
kitaptaki genel anlayışın bir özetidir. Bilinçaltı çağrışımlarının metne 
yansıması ile bu şiirsellik yakalanmaya çalışılır. Genellikle kitaptaki tüm 
öyküler aynı temalar etrafında şekillenir. Ses, tema, anlatım biçimi aynıdır. 
Atanamayıp intihar eden öğretmenin dramı aynı biçimsel yaklaşımla 
(“Katil Kim?) anlatılır. “Yara-tık Deyip” kitabın ilginç öykülerinden biridir. 
Sembolik bir anlatımla bir kadının yaratığı olur ve sonra bunu öldürmesi 
gerekir. “Balık Etkisi”nde, unutulmak - hatırlamak tema’sı bir kez daha 
anlatılır. “Kendini Bacak Sanan Adam ve Ben, Sağdaki Ben” kitabın en 
başarılı öykülerinden biridir. Annesi ölen, babasını öldüren, kendisi de 
sakat kalan kahramanın anlatıldığı öykü, kurgulanış ve anlatış biçimi 
olarak göz doldurur. Ayrılıklar, kavuşamamalar tüm öykülerde olduğu gibi 
“Göreli Bir Eylemdir Hatırlamak” öyküsünde bir kez daha hikâye edilir.

2018’in belki de en büyük özelliği ilk kitap başarılarıydı. Düşünsene 
Hızır Bendim Elif Genç’in ilk öykü kitabı. Elif Genç daha ilk öykülerini 
dergilerde yayımlarken dikkatleri çekmiş bir isimdi. Özenle bir öykü 
dünyası inşa etme peşinde olduğu görülüyordu. Kitap toplamı içinde ne 
yapmak istediği daha iyi anlaşılıyor. Genç, iyi bir anlatıcı, dilin imkânlarını 
kavramış. Türkçeyi titizlikle kullanıyor. Olaylar yanında durumlarda da 
derinleşiyor. Ritmik, akışkan bir anlatımı var. Etkisiz, fazladan, dolgu 
bir cümle kullanmamaya çalışıyor. Her cümleyi vurucu ve etkili kılma 
peşinde. Atmosfer yaratıyor ve duyguları iyi aktarıyor.

Pek çok öyküde anne, baba, yakın kaybı sonrası yaşanan travma, 
şaşkınlık gündeme getirilir. Yetim olma duygusu anlatmayı sevdiği 
temalardan. Ailesizlik, bir yuva bulamama giderek toplum dışılığa da 
zemin hazırlar: “Yetimlik böyle bir şey. İnsan yaptıklarına hayret ede 
ede yapmaya devam ediyor.” Diğer bir tema’sı da üniversite mezunu, 
hayata ve edebiyata adım atmak üzere olan kahramanın çocukluğa, aileye, 
edebiyata bakışı olur. Genel olarak ise insani ilişkilerdeki kopma anını, 
mutsuzlukları, anlayışsızları anlatmayı tercih eder. İnsanlar zalimlikle 
merhamet arasında gidip gelirler. Aydınlık ile karanlık arasında. Bu geliş 
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ve gidişleri bir yerde resmetmek ister. Hızır ise beklenilen değil bulunulan 
bir şeydir. Yaşanan dramlar Hızır’sız bir dünyaya evrilmemizdir.

 “Keşke Gitmeseydiniz” gitmeler üzerine bir öykü. Babası Fransa’ya 
gidip geri dönmeyen, annesi de acıya dayanamayıp çıldıran, sonra da 
intihar eden yetim kızın hayata tutunmaya çalışması ve tutunduğu herkesin 
gitmesi üzerine oluşturulmuş öykü. Ortada bırakılmış kız öyküleri onun 
ana temalarından biri. “Fellini Bana Bir Rol Verdi” ikinci tür temalardan. 
Daha çok gençlerin, edebiyata, hayata tutunma mücadelesini konu 
alır. Aynı temalı öykülerden olan “Tedavi Süreci” imzalı kitap takıntısı 
olan kahramanın gençlik serüvenlerini işler. “Ayaklar Altında Itırlar, 
Sümbüller” onun bir başka başarılı öyküsü. Ölümler, karşılıksız aşklar ve 
tekerlekli sandalyeye mahkûm bir genç kız. Melodrama düşmeden insani 
dram başarılı bir şekilde anlatılır.

Kuşkusuz bir öykücünün ne anlatması, neyi anlatması gerektiğini en iyi 
kendisi bilir. Dolayısıyla bir yazar kendisini, duygularını en iyi ifade edecek 
bir temayı, konuyu en iyi biçimde metne yansıtmak ister. Bunu yaparken de 
her sanatçı, yaşadığı deneyleri sanat katına yükseltecek estetik, dil ve biçim 
arayışı içerisinde olur. Kendi yolunda ilerlemek, özgün ve yeni olmak pek 
çok yazarın ortak arzusudur. Çünkü yazar her durumda biçem ve içerikle 
kendi olmak, esere kendi anlayışını yansıtmak ister. Ancak bu kendi olma 
sürecinde bile birikimi bilme, öncüleri tanıma ve anlamlandırma yaşamsal 
bir gerekliliktir. Açıktır ki edebiyata ne getirdiğimizi bilmek için öncelikle 
nelerin var olduğundan haberli olmamız gerekir.

Bu anlamda kendisi olmak isteyen genç öykücüye konu dikte etmek, 
yol göstermek, neyi anlatması gerektiğini belirtmek anlamlı değildir. 
Çünkü o zaten ancak kendi duygularını, görebildiklerini, keşfettiklerini 
yazabilecektir. İnanmadığı, ulaşamadığı, kendisinde karşılığı olmadığı 
duyguları, düşünceleri elbette dile getiremez. Yani her durumda zamanın 
ritmini, kendi algılarını, fıtratının yansımasını yazacaktır. Öykü tarihine 
baktığımızda da bu fotoğrafı net bir şekilde görmemiz mümkündür. Her 
öykücü farklı bir anlayış, farklı bir dil, farklı bir bakış açısı geliştirmiştir. 
Bu bağlamda büyük öykücüler arasında düşünce, duyarlık olarak bire 
bir örtüşmüşlük yoktur. Kimi büyük olayları, kimi küçük olayları, kimi 
bir enstantaneyi öyküleştirmiştir. Onları büyük yapan özgün sesleri, dil 
bilinçleri ve yeni, farklı bakış açılarına sahip olmalarıdır.
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Bana kalırsa Elif Genç özellikle, gizemli, masalsı büyülü gerçekçilik 
yaklaşımlarını yansıttığı öykülerde daha başarılı. “Ayna” bu öykülerden 
biri. Yalnızlık ve kendi kendini tanıma duygusunun anlatıldığı öykü bu 
yaklaşımın iyi örneklerindendir: “İnsanoğlu eğer yalnızlığa alışmışsa, artık 
kendini aynalarda değil ancak bir insan yüzünde tanıyabilir. Gözlerine 
bakan ya da yüzünü çeviren bir insanda kim olduğunu görebilir. Bu yüzden 
yalnızlar kalabalığa yakın olmak isteseler de dahil olamaz. Etrafında 
dolaşsa da içlerinde var olamaz. Ta ki biri yüzünü yüzüne çevirene dek.” 
Mesleği kiralık katillik olan kahraman yine bir görevini yerine getirmek 
isterken karşısına hakikati çıkar. Görmeyen ama kelimelerle bir dünya 
inşa eden, geleceği bilen, rüyalarla hayatı yorumlayan kör kadını görünce 
duraksar. Artık mesleği bırakacak, bu işi yapmayacaktır. Kör kız, insanların 
rüyalarından korktuklarını çünkü insanın orada tüm başkaldırıları, 
hesaplaşmaları ve cenneti yaşadığını belirtir. Gözlerini kaybetmeden 
önce neyi varsa şimdi rüyalarıyla onları bulmaktadır. Artık orada geleceği 
görebilmektedir. Merhamet kiralık katilin de sonu olur. Öyküdeki dil, 
gizemli atmosfer ve karaktere uygun duygu durumları yerindedir.

“Nilüferlerin Arasında” onun bu tarzda yazdığı başarılı öykülerinden 
biri olur. Doğumuyla annesinin ölümüne neden olan kızın hayattaki 
duruşunun, dramının anlatıldığı öykü aslında Elif Genç’in akacağı damarı 
da işaret eder. Annenin ölümüne neden olmak suçuyla yaşayan anlatıcı, 
teyzenin sessizliğini, babanın içine çekilişini iyi aktarır. Gizem ve atmosfer 
ustalıkla kurulur. Kitaba da adını veren “Düşünsene Hızır Bendim”de 
annelik duygusuyla kimsesiz bir çocuğu sahiplenen anne anlatılır. Ama 
kaderi bu dünyaya sığamamak olan yetim büyüyünce meçhul bir şekilde 
ölür.

Kuşkusuz seçimi yine kendisi yapacaktır. Zaten başta da söylediğimiz 
gibi bir yazara bir yol dikte etmek doğru değil. Kişi kendisinden başkası 
olamaz. Kendi duyarlığı ile olayları, durumları kavrayıp anlatacaktır. 
Anlatım biçimi olarak da aynı yaklaşımla kendisi seçecektir. Bu anlamda 
bir anlatım biçiminin diğerine üstünlüğünden söz edilemez. Ne var ki iyi 
bir öykünün asgari gereklilikleri vardır.

Öncelikle her öyküde çarpıcı, etkileyici bir olayın, durumun derinleşip 
sergilenmesi gerekir. Eğer anlatılmak istenen ana tema, kelimeler arasında 
kaybolur, gömülür, tek etki, ana vurgu sarihleşmezse öykünün bir bütünlük 
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içinde kavranması zorlaşır. Öykü güzel cümlelerle oluşmuş olsa da bir 
dağınıklığı sergiler. Çoğu iç monologla ilerleyen bu tür öykülerde, ana 
vurgu kelimelerde, değişen atmosferde kaybolur. Öykücü duyulmayan bir 
çığlığı duyar bu çığlığı yazar. İşe yaramaz diye suya atılan bir sırrı bulur, 
gün yüzüne çıkararak hakikat katına yükseltir. Herkesin gördüğü ancak 
sadece bir bütünlük içinde sıralandığında, seçme yapıldığında anlam alanı 
bulacak bir fotoğrafı bulup deklanşöre basar.

Elif Genç, Düşünsene Hızır Bendim’de bize yeni bir dünya kuruyor, 
okuru oraya çağırıyor. Bu dünya elbette daha sonraki öykülerde gelişecek, 
zenginleşecek, çoğalacak. Israrlı olması hâlinde de o dünyayı bize 
kabullendirecek.

Bir süredir öyküleriyle, öykü yazılarıyla takip ettiğimiz Gülhan Tuba 
Çelik ilk öykü kitabını yayımladı: Evsizler Şarkı Söyler.

Gülhan Tuba Çelik öykü dünyasını Sait Faik, Orhan Kemal, Oktay 
Akbal, Sabahattin Kudret Aksal, Cemil Kavukçu öyküsünün kesiştiği yerde 
kurar. Çelik özellikle 1950’lerde çok gözde olan sokak ve onun “küçük 
insan”ını anlatır. Öykülerinde gündelik yaşamımızda varlıklarını bile 
hissetmediğimiz küçük insanların sıradan yaşamlarını, “tutunamayanları”, 
bir köşeye itilmişleri, sokak serserilerini, delileri, meczupları, kumarbazları 
gündeme getirir. Yalnız, mutsuz ve tedirgin kahramanlar, hayatta bir çıkış 
yolu ararlarken, şehrin aldırmazlığıyla paramparça olurlar. İşte hikâyeler 
de bu kırgın, yenik insanların en dramatik anlarında oluşur. Büyükşehrin 
karmaşasında kaybolan insanların dünyasına eğilinirken, ev içlerinde 
sıkışan insanlık durumları, yalnızlığın doğurduğu insanlık dramları 
hikâye edilir. Bu anlamda öykülerde tematik “çeşitlilik”ten çok, tematik 
“odaklaşma” gözlenir.

Gülhan Tuba Çelik çoğunlukla yoksulların dünyasına eğilerek, 
ergenlerin, yaşamın başındaki insanların, kıyıya vurmuşların dünyasını 
öyküleştirir. Egemen yapılarla bir hesaplaşma öykülerde kendini 
hissettirir. Dini, babayı, devleti temsil eden yapılar olarak gencecik 
insanların karşısına çıkan olgular genellikle bu insanların mutsuzluğunu 
doğurur. Devlet düzeneğine girememiş yoksul insanların sonu sokak 
aralarında yok olmak, sevdiklerine kavuşamamaktır. Baba evi her 
durumda mutsuzluk evidir. Aile; arzuya, aşka ve özgürlüğe set çekmiştir. 
Bu yüzden çocuklar evden kaçmakta ya da babadan intikam almak için 
çırpınmaktadır. Babalar öykülerin büyük çoğunluğunda olumsuz tiplerdir. 
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Bu yüzden kahramanlar babaların ölümlerini soğukkanlılıkla karşılarlar. 
Öykülerde hiçbir durumda sevilene kavuşulamaz. Çünkü hayat, sosyal 
düzen buna izin vermez. Aile baskısı içindeki ergenler dansla bu baskıya 
cevap verirler. Hamalların, küçük esnafın, sokakta yaşayanların kaderi 
mutsuzluk girdabında yok olmaktadır. Yaşlı erkekler evlenmeye zorlanan 
genç kızlar, sevgisiz büyümüş kızlar, erkeklerin dünyasına yabancı kızlar 
öykülerde gündeme gelir. Taşradan büyükşehre gelmiş insanları otorite, 
şehir kabullenmez, dışarı vurur. Otoriteye başkaldırı, devlete karşı bireyi 
savunma, aile baskısı tüm öykülerin ana merkezindedir.

Kitaba da adını veren “Evsizler Şarkı Söyler” onun öykü anlayışının 
tüm özelliklerini bünyesinde barındırır hatta neredeyse temsil eder. 
Taşrada / köyde yetişip şehre gelmiş; ama şehre tam olarak girememiş, 
onun kıyısında var olmaya çalışan anlatıcının başkaldırışı öyküde hikâye 
edilir. “Sular ve Çocuklar” yine sokağın, parkın anlatıldığı onun başarılı 
öykülerinden biridir. İntihar eden baba ve anne baskısıyla kıyıya vurmuş 
kahramanın gençliği elinden alınmış, delirmenin sınırına gelmiştir. Bu 
sıkışmışlık el metaforu üzerinden etkili bir şekilde anlatılır. Anne kendi 
günahını kızı üzerinden aklamaya çalışırken, günahını ona aktarmış, 
hayatın dışına düşmesine neden olmuştur.

“Sabahı Beklerken” kitabın bir başka başarılı öyküsüdür. Sevdiği 
kıza kavuşamamış, hayatı kaçırmış kahramanın bu hâli toz metaforuyla 
anlatılır. Yoksul bir İstanbul sokağında berberlik yapan kahraman, 
sevgilisi Asiye’ye kavuşamayınca tüm dünyasına bir toz bulutu çöker ve bir 
daha da hiç gitmez. Toz metaforuyla hayattaki dışlanmışlık anlatılırken, 
kendi gibi hayatın dışına düşmüş insanların peşine düşer. Anlatıcı özellikle 
yoksulların yok sayılmasına başkaldırır. Ne var ki bu şehre (toza) yoksullar, 
ezilmişler, evden kaçmışlar gelmeye devam eder. “Bekâra Oda Verilir” yine 
yoksulların dünyasına eğilir. İnsanlar kendilerine dayatılan doğrulara, 
hayata, kurallara teslim olup yok olup giderler. Ancak içlerinden biri bu 
düzene başkaldırır.

Belli belirsiz Kürt sorunu, cinsellik öykülerde yer bulur.  “Kürt” öyküsü 
ilginçtir. Bir Türk öğretmenin Kürt sorununu keşfedişi hikâye edilirken 
daha çok Kürt gencinin dramı ve devletin yaptığı hatalar öne çıkar. 
Vurulan dipçikler, ateşe verilen köyler, sürgün edilen çocuklar gündeme 
getirilir. Oysa Kürt genci Ekrem sadece “rüyalarını kendi dilinde görmek” 
istemektedir. Gülhan Tuba Çelik’teki cinsellik göndermeleri yoğun 
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olmamakla birlikte dikkat çekicidir. Kuşkusuz bir yazarın bir karakteri 
bütün boyutlarıyla ortaya koyarken onun tüm duygu, durum ve yaşantısını 
eserine yansıtması kadar doğal bir şey olamaz. Cinsellik de bunlardan 
biridir. Aslolan bunun kullanılmadan, sömürülmeden, bir gereklilik olarak 
ama bayağılaştırmadan sembolize edilerek işlenmesidir. Değilse insani bir 
durum olan cinselliğin kolayca bayağılaştırılıp, bir meta hâline getirilerek 
kapitalizmin ve sömürünün bir aracı hâline getirilebildiğini günümüzdeki 
örneklerinde görebiliyoruz.

 Anlatıcının dili sivri, zaman zaman kritiktir: “Ben. Beklemekten yapılmış 
bir duvardım. Babamı, devleti ve Allah’ı bekledim hep. Söyledikleri her 
şeyi yaptım… Babam, devlet ve Allah her konuda uzlaşırdı. Birinin siyah 
dediğine öbürünün beyaz dediği olmazdı. Ben üçünün ortasında salınır 
dururdum.” Kuşkusuz bunlar otorite olarak toplumun yüklediği anlamlar 
ve anlatıcıya bir baskı sembolü olarak dönerler. Baba imgesi genellikle 
otoriter, baskıcı ve güzel günlerin önünde engeldir. Öykülerde metaforik 
olarak babanın her şeye hâkim olduğu, baskıcı ve kaba kuvvete dayanan bir 
gücü temsil ettiği görülür. “Duman”’da aşk peşindeki babanın ailede açtığı 
yaralar;  “Yılan”da mutsuz, baba dayağından bıkmış çocuk; “Beklemek” 
te baba ve devlet gibi otoriter yapıların hıncına uğramış gelin; “Duvar” 
öyküsünde, baba dayağından dansa sığınan ergen gündeme getirilir.

Gülhan Tuba Çelik’in pek çok öyküsünde erkeklerin başkarakter ya da 
anlatıcı olması ilginçtir. Edebiyatta tartışılan anlatıcı sorunlarından biri de 
bu “cinsiyet” meselesidir. Bir başka deyişle erkek anlatıcı kadın kahraman 
/ tipleri, kadın anlatıcı erkek kahraman / tipleri anlatmalı mı? Ya da bu 
farklı cinsler birbirini hakkıyla tanımlayabilir, dünyasına girebilirler mi? 
Bu soruya olumlu cevaplar verenler de olumsuz cevap verenler de vardır. 
Oysa aslonan o tiplerin dünyasını iyi gözlemleyebilmekte, dünyadaki 
konumunu verebilmekte, eşyaya, hayata bakışını iyi yansıtabilmektedir. 
Elbette bir erkek anlatıcı kadın tipleri, bir kadın anlatıcı da erkek tipleri 
anlatabilmeli, anlatmalıdır. Edebiyat tarihine baktığımızda farklı cinsleri 
anlatan pek çok eserin başarılı örneklerini görebiliriz. Kısıtlama doğru 
olamaz. Sorumluluk tümüyle yazarın seçimiyle ilgilidir.

Gülhan Tuba Çelik atmosfer yaratmada, sahne kurmada, karakter 
çizmede başarılıdır. Anlatımda yapaylığa düşmeyen, özenle örülen bir 
yapı inşa eder. Öyküleri sıcak, içten, inandırıcıdır. Çelik yayımlanan ilk 
kitabı olan Evsizler Şarkı Söyler ile öyküde başarılı bir adım atıyor.
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Selma Aksoy Türköz, ilk kitabı Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil’de savaşın 
yıkımlarını, mülteci olmanın dramını, gündelik hayatın açmazlarını, 
modern hayatın kıstırdığı insanları, kültürel kaosu, zaman zaman 
mitlerden de beslenerek, ironi, fantastik, gerçeküstü yaklaşımlarla 
hikâye eder. Hayal onda gündelik hayatın sıkıntısından, bunalımından, 
kaosundan kurtulmak için bir çıkış yoludur. Başarılı öyküleri hayalin iyi 
kurgulanmasıyla oluşur.

Kitabın ilk öyküsü “Bulutların Üstünde”, düşsel, fantastik bir öyküdür. 
Uçakta kendini Hera sanan kadın, ölümsüzlüğün içine, bulutlara karışmak 
ister. Kadının arzuları, hayalleri gizemin gücüyle incelikle verilir. Bu 
öykü kitabın en başarılı öykülerinden biridir ve Selma Türköz’ün akacağı 
öykü damarını da işaret eder. Onun anlatım biçimlerinden biri de ironi 
ve mizahtır. “Saraydan Kız Kaçırma”da, film yerine bir opera izlemek 
zorunda kalan işçinin şaşkınlığını hikâye eder. Bu öykü de onun bir başka 
ana damarını işaret eder. Benzer bir iz üzerinden yürüyen “Acemi Öykücü 
ya da Müjgan”da kahramana âşık bir öykücünün öykü yazma serüveni 
anlatılır. “İstanbul’da” öyküsünde kaybolan değerlere vurgu yapılır. 
İstanbul’a gelen bir öykücü, bir çocuk ölümüne tanıklık eder ama şehir 
o çocuk ölümüne ilgisizdir. Kendisinin de uçağı kalkacağı için yardım 
edemez. Öyküde modern hayatın ölümlere bile duyarsız olduğu vurgulanır. 
“Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil” öyküsünde ölüm olgusu karşısında, ölünün 
yakınlarının duyguları üzerinden bir yüzleşme ortamı oluşturulur.

Selma Türköz’ün öykülerindeki temel vurgularından biri de Suriye 
dramı, mültecilik konusudur. “Duvar Resmi”, Suriye dramını anlatan 
gerçeküstü göndermeleriyle başarılı bir öyküdür. “Koca Dünya”, 
mültecilerin çaresiz Avrupa yolculuğunu gündeme getirir: “Kadın çadırın 
içine girdi, ağlamaya başladı. Allah’ın gelip onu bulmasını istiyordu. Daha 
önce defalarca O’na karşı sözünü tutmuştu. Şimdi sıra O’ndaydı. Başını 
uzattı, gökyüzüne baktı. Güneşi, bulutları görmek istiyordu. Kucağına 
sıkıca bastığı kızının sıcaklığını iliklerine kadar hissediyordu. Bulutları 
görse, göğü görse sanki göğsünde bir pencere açılacak, enkazın altında 
kalan ailesi, sonra kuşlar, sonra çiçekler… Her şey uçacak, hafifleyecekti.” 
“Kaçış” öyküsünde savaş ortamında bir çocuğun yaşadığı dram hikâye 
edilir. “Yeniden Mütevazı Bir Teklif” yine bir mülteci öyküsüdür. “İki 
Mevsim Arasında” darbelerin toplumda açtığı yaraları anlatır.
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Eğer bir yazar öykü formunu benimsemişse onun “yapması” gereken şey 
sadece hayatı yansıtmak değil, onu çoğaltmak, üretmek olmalıdır. Tespitse 
kendi başına bir başka şeydir. Yazar, o fotoğrafı öyle seçmeli ve sunmalıdır 
ki biz o görüntünün arkasında görülmeyeni görebilmeli, okuyabilmeliyiz. 
Bir başka deyişle yazar ya o görüntüyü kendisi iyi okumalı ya da okura onu 
okuyabilecek yolları, yöntemleri sezdirmelidir. Kuşkusuz hayatın bizzat 
kendisi sanat değildir. Yazarın tanık olduğu hayat ancak, onun düş gücü, 
gözlem gücü ve sihirli sözcükleriyle bir başka şeye dönüşerek sanat olur. 
Çünkü genelde sanat, özelde öykü çiğ / ham gerçeklikle oluşturulamaz. 
Gerçeklik sanatçının zorlayacağı bir şeydir. Asıl gerçeklik sanatçının 
zihninde şekillendikten sonra kâğıda dökülenlerdir.

Selma Aksoy Türköz fotoğraf gerçekliğini hayal ve fantazya ile aşar. 
“Bulutların Üstünde” onun bu anlamda değerlendireceği anlatım örneğidir.

Aynur Dilber’in Az Hüzünlü Bir Yer’i iyi bir öykücünün ayak seslerini 
verir. Israrlı olması hâlinde Aynur Dilber iyi bir öykücü olacak. Bunu 
özellikle kitabın ilk öyküsü “Üç Tek”te gösterir. İlk öykü “Üç Tek” kitabın en 
başarılı öyküsü. Sinemasal anlatım, görüntüye yaslı dil, iyi kurgu başarının 
arkasındaki nedenler. Gizem, merak unsurundan beslenen öykü, aynı 
zamanda Aynur Dilber öyküsünün akacağı kanalı da gösterir.  Semboller, 
tasvirler öyküyü zenginleştirir. Düz, işlenmemiş, aktaracağı şeyi olmayan 
öyküler okuru yorar. Vasat öyküler kendini okutmaz, tıkanır, öykü akmaz. 
Bağlantılar zorlar, uzadıkça dikkat dağılır. Parçalı, birbirinden kopuk 
görüntüler tek bir fotoğrafa dönüşmez. “Üç Tek” ağırlıklı olarak kamera-
göz anlatımına yaslanır. Yazar, kimi öykülerinde de anlatmaktan çok 
göstermeyi, daha doğrusu göstererek anlatmayı hedefler. Bu öykülerde de 
peş peşe fotoğraflar, hareketli görüntüler, tasvirler sıralanır. Tıpkı bir slayt 
gösterisi gibi, bir film gibi, görüntüler akar, akar... Kamera, kahramanın, 
çevrenin, mekânın üzerinde gider gelir. Bol bol resimler çizilir, fotoğraflar 
aktarılır. Bu bölümlerde daha çok yapılan eylem ve onun arkasındaki 
mekân resmedilir. Böylece anlatım daha etkili ve vurucu bir hâle getirilir. 
Bu öyküde durmaksızın “gösteren” Dilber, kamera-göz anlatımının iyi bir 
örneğini verir. “Denizde av balık değil balıkçıdır” sözünün haklı çıktığı 
öyküde sonuçta deniz kazanır: “Mehmed, baba, cesed. Üçü birbirine 
sarmalanmış tek ve kocaman bir balıkmış gibi ağ yumağının içinde mavi 
bir anadol bir kamyonetin arkasında mahallenin meydanına getiriliyor.”

 “Dünyanın Son Harikası” onun sevilmeyi bekleyen gençlerin yaşadıkları 
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tereddütleri anlattığı tipik öykülerinden biri. Bu tema Dilber’in çok sevdiği 
sıklıkla da işlediği konulardan. “Ben Hakkı Buyrun” onun bir başka tipik 
öyküsü. Aldatma, yanlış anlaşılma ve evlilikte yaşanan sorunlar… “Mutsuz 
Aile Çocukları” onun başarılı öykülerinden bir başkası. Bakış açısını 
değiştirince her şeyin nasıl değiştiğini anlatır öykü: “Ben bu enteresan 
hastalığımla uzakları yakın bulunca kendimi buldum. Meğer kendimi 
bulunca Demet’i buldum. Demet’i bulunca onları da affettim.” “İsim 
Defterleri” de dikkat çekici öykülerinden bir başkası. Öyküde, çocukluktan 
anneliğe kadar hayatın nasıl kontrolsüz bir şekilde geçip gittiği aktarılır. 
Kahraman hayata karışıp kaybolduğunu ancak çocuğunun isim defterini 
görünce hatırlar. “Ahnar” bir leitmotifin öyküde nasıl güçlü bir imkân 
olduğunun iyi bir örneği. Öyküde “hissikablelvuku” kelimesi bir leitmotif 
olarak kullanılarak, bir gencin hayat hikâyesi anlatılır.

Tüm öykülerde içten içe akan bir hüzün var. Ama az, çok değil. Bu ilk 
kitap bir genç öykücünün elinden çıkma olduğunu her satırında kendini 
hissettirir. Hayata, geleceğe ilişkin tereddütler, geleceğe ilişkin kaygılar ve 
kaybedilen dostluklar. Bu yaşta tam da bunlar anlatılır. Seçtiği anlatım 
biçimleri ise tam bir arayışı yansıtır.  “Üç Tek”, “İsim Defterleri”, “Mutsuz 
Aile Çocukları”, “Ahnar” Aynur Dilber’in akacağı kanalı gösteren öyküler. 
Aynur Dilber bunlar üzerine yoğunlaşıp, kendine iyi bir yol çizmeli.

Yunus Nadir Eraslan ilk kitabı Çırak’ta klâsik tahkiye, kurmaca 
sınırlarını zorlayarak daha çok anı, yaşanmışlıklar, yüzleşme bağlamında 
değerlendirilecek hikâyelerle bir öykü dünyası oluşturur. Ailesi, çocukluğu 
kitapta öne çıkar. Edebiyattaki yazarların büyük çoğunluğu zaman zaman 
çocukluğun o saf ve masum günlerine döndüklerini görürüz. İnsan masum 
doğar, masumiyet ve saflık çocukluğa aittir. İnsan büyür ve kirlenir. Hep 
bir çocukluğa özlem duyarız. O saf, masum inançları ararız. Çünkü o 
dönemde her şeye koşulsuz inanırız. İnanç da böyledir. Çocukluk belki 
de bir ütopya. Hep güzel, iyi olmasını istediğimiz bir yer. Nasıl olsa 
büyüdük ve kirlendik. Çocukluk, hep güzel şeylerin olduğu bir yer gibi. 
Öyle ki insanın tüm yaşamını etkileyecek kadar kalıcı izler bırakır. İnsan 
ne zaman bulunduğu zamandan bunalsa hemen çocukluğunun o saf ve 
masum günlerine dönmek ister.

Yunus Nadir de öykülerinde daha çok çocukluğun o masum günlerini 
anlatır. Doğal olarak da baba, dede, anne öykülerin merkezindedir. 
Otobiyografik bir yan kendini hissettirirken, bir anlatma anlatıcı hayatla, 



160 / HİKÂYE

yaşadıklarıyla yüzleşir. Bu yanıyla da sosyolojik, tarihsel, toplumsal 
tanıklıklar içerir. Özellikle İslâmcı bir aile ve bunun çocuğa, gence 
yansıyan yüzü çok değerli. Bu dönemdeki dava adamları nasıl düşünür, 
neler olur, dünyaya nasıl bakar öykülerde yer bulur. Diğer yandan ülkede 
özellikle dini hayata yönelik baskılar, otoriter devlet yaklaşımı öne çıkar. 
Başörtüsü sorunu, dindar insanlara yönelik saldırılar anlatılırken, ev 
içinde çocukların bilinçsizce siyasallaştırılması da eleştiri konusu olur.  
Ev içi “İslâmcı Dünya” ile ev dışı dünya arasındaki çelişkiler içtenlikle 
öykülere yansıtılır. Bu sert dünyada çocuk çocukluğunu yaşayamaz.

Eyüp Tosun Kör Islık’ta öykülerini, ağırlıklı olarak Ankara’nın 
gecekondu semtlerinden (Mamak) seçtiği karakterler ve mekânlar üzerine 
oturtur. Modern hayatın kıyısındaki bu yoksul insanlar hayata sokulmak 
için bir yol yöntem bulamazlar. Günah ile arzu arasında kalan Müezzin 
Cuma (“Arabesk Porno”), kaybetmenin eşiğinde araştırma görevlisi Galip 
(“Kümbül”), annesinin rüyasındaki vasiyetiyle kurbanı bıçakla bizzat 
kendi kesmek zorunda olan Münir Bey (“Münir Bey”) kitabın kalıcı 
karakterlerinden.

Esra Arman, Kaf Dağı Caddesi’nde ilk kitabı olmasına rağmen oldukça 
riskli, değişik bir yerden öykü dünyasına girdi. Rüya ve gerçek, iki ayrı kişilik 
arasında gidip gelen kahramanların anlatıldığı, şizofreninin sık sık anıldığı 
fantastik ile gerçeküstü arasında bir yerde öyküsünü konumlandırır. Hep 
bir başka âlemdedir kahramanlar. Doktor kontrolünde hayata tutunmaya 
çalışırlar. Doktorlar onların da bilmediği teşhisler koymaktadırlar. 
İmkânsız aşkın yol açtığı intihar (“Asla Geri Dönme”); kişilik bozukluğu 
içindeki kahramanlar (“Diğerleri”); karısını ve kızını kaybettikten sonra 
deliren Salih öğretmen (“Çelebi”); bir hikâyeye el koyan karakter (“4D 
ya da Dördüncü El Öykü”); çocukluğunu mu olgunluğunu mu yaşadığını 
karıştıran karakter (“Bindokuzyüzseksenbir”); sanal bir âlemde hac 
yolculuğu yapan kahraman (“Dünya Mirası”); sınır algısı sorunlu 
kahramanlar (“Karıncaların Canı Yanmaz mı!”) bu öykülerden bazıları.

Kahramanlar hep bir kimlik krizi içindedirler. Kendilerinde ev sahibi 
mi kiracı mı belli değildir. Bu yüzden hep uçta yaşarlar. “Hep başa dönüyor 
kendimi aynı soruları sorarken buluyordum. Dönmek istiyordum, peki 
nasıl gelmiştim? Gerçekten gelmiş miydim, yoksa hep burada mıydım? Bu 
kısır döngüden bir türlü kurtulamıyordum. Cevaplayamayacağım kadar 
büyük sorulardı bunlar. Bir bilmecenin içinde kaybolmuştum.” Tuhaf, 
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ilginç olayların peşinde Esra Erman. Sıra dışı kahramanların, uyku ile 
uyanıklık arasında dolaşan kahramanların öykücüsü.

Kâmil Erdem, Bir Kırık Segâh; Remzi Şimşek, Sacit Kalamar; Melisa 
Kesmez, Nohut Oda; M. Özgür Mutlu, Dünyanın Çivisi; Orçun Ünal, Bu 
Ben Değilim kitapları da 2018’in anılmaya değer öykü kitaplarıydı.

2018 Öykü Ödülleri
Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü: Elif Genç / Düşünsene Hızır 

Bendim
Necip Fazıl Ödülü (Öykü): Aykut Ertuğrul
Yunus Nadi Öykü Ödülü: Yiğit Bener / Öteki Düşler
Sait Faik Hikâye Armağanı: Kemal Varol / Sahiden Hikâye
Yaşar Nabi Öykü Ödülü: Semih Öztürk / Önce Dağlar Kar Tutacak
Eskader Hikâye Ödülü: Celalettin Murat / Derin Dükkân
Orhan Kemal Öykü Ödülü: Mehmet Fırat Pürselim / Akılsız Sokrates

2018 Öykü Kitapları
Adalet Ağaoğlu / Düşme Korkusu / Everest Yayınları
Ahmet Pak / Sükût İşçisi / İnsan ve Hayat Kitaplığı
Ahmet Tulgar / Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı / Can Yayınları
Ali Murat Binark / Babamın Makineleri / Şule Yayınları
Alper Beşe / Kırılgan / Kırmızı Kedi Yayınevi
Aykut Ertuğrul / Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu / Ketebe Yayınları
Aynur Dilber / Az Hüzünlü Bir Yer / İz Yayıncılık
Aysu Arslantürk / Panayırda / NotaBene Yayınları
Ayşen Işık / Kör Dövüşü/ Sel Yayıncılık
Aziza Rüya / Tek Başına İyilik / Şule Yayınları
Bahar Aslan / Bakü Defteri / Can Yayınları
Bahtiyar Aslan / Kar ve Düğüm / Ötüken Neşriyat
Bekir Şakir Konyalı / Boş Pencere / Çolpan Kitap 
Berna Durmaz / Metal Hayatlar / İletişim Yayınları
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Betül Tarıman / Rıza Bıyık / Yapı Kredi Yayınları
Celalettin Murat / Derin Dükkân / Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Cem Kertiş / Kaybolanın Hikâyesi / Manos Kitap
Cemal Şakar / Adı Leyla Olsun / İz Yayıncılık
Cemile Sümeyye / Derin Dalış / Şule Yayınları
Cihan Aktaş / Unutulmayan / İz Yayıncılık
Demir Özlü / Güvercinler ve Matmazeller / Yapı Kredi Yayınları
Deniz Karanfil / Salyangozlar, Sandalyeler, Bulutlar / Can Yayınları
Dinçer Apaydın / Yumuşak Oda / Çolpan Kitap
Ebru Askan / Böyle İyi mi! /Edebî Şeyler
Ece Ayhan / İyi Bir Güneş / Yapı Kredi Yayınları
Ela Korgan / Beni Biri Merak Etti / Şule Yayınları
Elif Genç / Düşünsene Hızır Bendim / Ketebe Yayınları
Elif Sena Ergin / İçler Düşler Çarpımı / İz Yayıncılık
Emine Batar / Turuncu Ölüm / Şule Yayınları
Emine Bayındır / Habersiz Dağ / Şule Yayınları
Emre Ergin / Ruh Dememi Bağışlayın / Ketebe Yayınları
Engin Akyürek / Sessizlik / Doğan Kitap
Ergin Çiftçi / Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz / Çolpan Kitap
Erhan Genç / Şimdilik Havadisler Bunlar / Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Esra Erman / Kaf Dağı Caddesi / İz Yayıncılık
Eyüp Tosun / Kör Islık / Tefrika Yayınları
Fatma Nuran Avcı / Son Cevizlik / NotaBene Yayınları
Ferdi Amca / N Kentinde Sıradan Bir Gün / Ki Yayınları
Gülhan Tuba Çelik / Evsizler Şarkı Söyler / İz Yayıncılık
Hafsa Fidan Vidinli / Ters Dönüşüm / Cinius Yayınları
Hasan Boynukara / Hibrit Hikâyeler / Bilge Kültür Sanat Yayıncılık
Hasan Eken / Yoldan Çıkan Hikâyeler / Derin Yayınevi
Hasan Harmancı / Tanımlı ve Mutlak Hüzünler / Ketebe Yayınları
Hikmet Hükümenoğlu / Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri / Can 

Yayınları
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Himmet Karataş / Mistik Yolcu / İbrişim Kitap
Hüseyin Ahmet Çelik / Sevinebilirsin Suâda İşte Yalnızız / İz Yayıncılık
Hüseyin Su / İç Kanama / Şule Yayınları
İlhan Durusel / Defterdar Evlat Katli İçin El Kitabı / Yapı Kredi Yayınları
İlker Karakaş / Çıkmaz Sokak / Notos Kitap Yayınevi
İsmail Kılıçarslan / Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri / Ketebe 

Yayınları
Kaan Burak Şen / Oh Kaos / Küsurat Yayınları
Kâmil Erdem / Bir Kırık Segâh / Sel Yayıncılık
Kâmil Yeşil / Yazdım Öykü Oldu / Şule Yayınları
M. Özgür Mutlu / Dünyanın Çivisi / Sel Yayıncılık
Mehmet Kahraman / Babamı Öldüren Şeyler / Hece Yayınları
Mehmet Sarmış / Kıvırlık Kuşları / Arines Yayıncılık
Mehmet Sürücü / Ah Kamilâ / NotaBene Yayınları
Melisa Kesmez / Nohut Oda / Sel Yayıncılık
Meral Afacan Bayrak / Mutlu Tesadüfler / Büyüyenay Yayınları
Merve Büyükçapar / Kristal Sapan / Şule Yayınları
Mustafa Akar / Gezegenin Tamahkâr Çocukları / Turkuvaz Kitap
Mustafa Kutlu / Sevincini Bulmak / Dergâh Yayınları
Nagihan Şahin / Dokuzdolambaç / Hece Yayınları
Naime Erkovan / Akvaryum Fırtınası / Şule Yayınları
Necdet Ekici / Çolpan Yıldızı / Akçağ Yayınları
Onur Bütün / Gülümsemeler / Alakarga Sanat Yayınları
Onur Cansız / Düşüş Öyküleri / Dedalus Kitap
Onur Selamet / Ölü Dalgıcın Sonbaharı / Dedalus Kitap
Orçun Ünal / Bu Ben Değilim / Everest Yayınları
Osman Cihangir / Hemen Hemen Hiç / İz Yayıncılık
Ömer Çelik / Acı Yok / İz Yayıncılık
Özlem Akıncı / Deniz Bize İyi Gelecek / Notos Kitap
Özlem Metin / Alametifarika / Şule Yayınları
Ramazan Teknikel / Ay Altında Bir Koşu / Eşik Yayınları
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Remzi Şimşek / Sacit Kalamar Alelade Bir Adamın Hikâyesi / Ketebe 
Yayınları

Sadık Yalsızuçanlar / Deli Tomarı / Profil Yayınları
Saliha Büşra Konaktaş / Şairane Hayatlar / İzdiham Yayınları
Selma Aksoy Türköz / Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil / İz Yayıncılık
Selvigül Kandoğmuş Şahin / Allah Her Yüreğe Dokunur / Okur Kitaplığı
Semih Öztürk / Önce Dağlar Kar Tutacak / Varlık Yayınları 
Senem Gezeroğlu / Unuttum Yalnız / İz Yayıncılık
Serkan Türk / Uyurgezer Bir Gölge / Yitik Ülke Yayınları
Sevgican Yağcı Aksel / Kapıya Not Bıraktım / Ayizi Kitap
Sibel Ateş Yengin / Bu Evde Kimse Yaşamıyor / Everest Yayınları
Soner Oğuz / Eksik Bir Seremoni / Hece Yayınları
Şermin Yaşar / Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu / Doğan Kitap
Tayfun Pirselimoğlu / Çölün Öbür Tarafı / İletişim Yayınları
Uğur Nazlıcan / Bir Dükkânı Beklemek / Yapı Kredi Yayınları
Utku Yıldırım / Asker Daha Fazla Elliot Smith Dinlemek İstemiyor / 

Dedalus Kitap
Yıldırım Türk / Kapıdaki Yüzler / Ötüken Neşriyat
Yunus Develi / İkinci Perde / Pruva Yayınları
Yunus Nadir Eraslan / Çırak / Hece Yayınları
Yusuf Reha Alp / Konuşan Öyküler / Küsurat Yayınları
Zeynep Delav / Kemik Tozu / Hep Kitap
Zeynep Kahraman Füzün / Köz Yanılması / İzdiham Yayınları



HAYAT İŞTE
Cemal Şakar

Bodrum katında bir bekar odası. Dört kanepe, iki yer yatağı. Ter kokusu, 
ayak kokusu ve acı acı geğirmelerin birbirine girdiği ağır atmosfer. Ağır 
atmosferin altında uyanamayan altı kişi. Başların çatlaması, midelerin 
yanması, ciğerlerin paralanması ve illa öksürük, uzun, derin, kesik.. 
boğazları parçalarcasına. Duvarlarda hasretler, umutlar, hayaller, emeller.. 
parça parça, renk renk.

Düşük vatlı ampul hâlâ yanıyor. Buraya güneş doğmaz. Uyanmalar da 
zamana ayarlı değildir. Geceden alınan alkolün ve uyuşturucunun etkisi 
yavaş yavaş kandan çekilir. İnsanın her yanı karıncalanmaya başlar. 
Karıncalanan yerlerde hayat yeniden başlamıştır. Bilinç yarı açık yarı 
kapalı hale gelir. Ağızda bir acılık. Midede bir yanma. Ciğerlerde bir bıçak, 
durmadan kendini hissettirir.

Çoğu, gün boyu giydikleriyle sızmıştır. Yer yer yağ lekeleri, salya 
sümükler, kusmuklar; yakalarda ense kiri; meşin gibi olmuş gömlekler, 
pantolonlar: Çalışmayan fermuarlar, kilitlenmeyen kemerler…

Açılan gözler önce su arar, bir yudum su; bütün yangınlar için. 
Ağızlardan dışarıya alevler uzanır, bir yangın içlerinde; bir yudum su. 
Sonra bir lokma bir şey: Akşam çilingir sofrasında kalmış ekmek parçaları, 
ağır kokulu peynir, bütün yağı çekilmiş zeytin taneleri, sebepsiz bir parça 
helva… Yemek için, karın doyurmak için değil; bütün yangınlardan sonra 
ağızda bir türlü gitmeyen o pis acılık için.

İkindiye doğru, birisi her nasılsa çayı demlemiş, ilk sigaralar atmosfere 
yeniden katkı yapmaya başlamıştır. Burada hayat böyle başlar işte.

Sakın ha, der Ahmet Mehmet’e; yakma kendini, değmez, sakın ha!
Değer diye düşünür Mehmet; değer, buna değmezse neye değer bu 

dünya.
Sakınmayacak.
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Sonra sokağa çıkılır. Selamsız yokuşlarında düşe kala yürünür: Birincisi 
kâğıda, ikincisi cama, üçüncüsü alüminyum kutuya, dördüncüsü yan 
kesmeye, beşincisi ön kesmeye, altıncısı kırmızı ışıkta arabalara musallat 
olmaya.

Hafif sallak, hafif yampiri, daha çok güvensiz yürüyüşlere ikindinin 
serinliği düşer. İkindinin serinliği Boğaz’dan aldığı iyot kokusunu, yosun 
kokusunu buralara kadar taşır; sokak araları bazen öyle serin.. mis.. tatlı.. 
baygın bir rüzgâr… Baygın bir rüzgâr açık yakalardan bağırlara dolar, 
gömlekler şişer, saçlar hafiften ırgalanır… İşte o zaman bir güven, bir 
efelik, yollar daha güzel, hayat güzel, güzel işte!

Bütün başlangıçlar böyledir. Bütün başlangıçlar böyledir ama 
Mehmet için ilerisi yoktur. Önüne baktığında hep bir karanlık görür, 
kaybolur karanlıklarda. Hayat dediğin başlangıçların ardında kalanlardır. 
Bölük, pörçük. Bir fotoğraf albümü gibi. Birbirinden kopuk, alakasız 
fotoğraflardan oluşan bir albüm. Hiçbir fotoğrafta kendini tanıyamaz. 
Görüntüler… Sesler… Tanıdık simalar… Ama hiçbir karede kendisi yoktur. 
Kendini kaybetmek acayip bir şeydir. Sadece ânı yaşarsın, an geçer, 
geçmişin dağınık görüntüleri arasında yerini alır. Zaman yoktur, mekân 
yoktur, gelecek yoktur. Geleceğin olmaması acayip bir şeydir.

Her şey ikindileyin başlar. Ciğerlerinde bıçak, ağzında acılık, kafası bin 
parça, bir yudum su, bir parça ekmek, ilk sigara… Yokuş aşağı sokaklar.. 
sokaklarda düşe kalka yürümek.

Sonra güneş batmıştır. Güneş hemen batar. Güneş batınca gözleri 
dinlenir Mehmet’in. Dinlendirdiği gözleriyle gölgelerden, tenhalardan, 
kuytulardan çıkar ve Üsküdar iskelesine iner. Beşiktaş motorlarının 
hemen yanındaki banklara oturur. O oturunca banka, kim varsa, yanından 
kalkar. Yine yalnız kalır. Başını ellerinin arasına alır. Geçmez şu başının 
çatlaması. Parmaklarını saçlarında dolaştırır. Motorlardan inen insanlar 
hep üzerine üzerine gelir. Hayat hep üzerine üzerine gelmek değil midir 
zaten! Göğüsleyemez üzerine üzerine geleni.

Şimdi bugün müdür, dün müdür, yarın mıdır, çok önce midir? Sigara 
yakmak ister. Ellerine Fatma’yı bulaştırdığını görür, gömleğinde Fatma. 
Saçlarında gezdirdiği elleri değil, Fatma’ymış!

Endişelenir, tedirgin olur.
Başını kaldırıp ileriye bakar.
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İlerisi yoktur. Karşısı Beşiktaş işte. Sadece ışık. Işık her yandan akar 
Beşiktaş’ın üstüne. Karanlık Boğaz suları. Suların berisinde kendisi. Işıkla 
karanlık arasına sıkışmak acayip bir şeydir. İnsanın yüzü gölgelenir: Bir 
yanında ışık, bir yanında karanlık.

Gecedir. Gece yine karanlıktır. Evlerden, dükkânlardan, sokak 
lambalarından taşan ışıklar deler geceyi. Selamsız’ın içine içine doğru 
kıvranan sokaklarının birinin başında. Satılmayan güller Fatma’nın 
kucağında. Köşe başında kaldırıma oturmuşlar. Gece omuzlarına 
inmiş. Her şey dertop olmuş, gelmiş, bu âna sığmış Mehmet’in omzuna 
yüklenmiş. Acele etme diyor Mehmet, beni bırakma, gitme. Gitmem 
lazım diyor Fatma, güller solmadan suya bırakayım. Beni böyle burada 
bırakma diye inliyor Mehmet: Gecelerimi kaybettim/ Sensiz gecelerime 
artık güneş doğmuyor/ Sabah olmuyor… Ne desin Mehmet; inliyor, 
bırakma. Ellerinden tutuyor Fatma’nın; ucuz güllerin kokusu sinmiş 
ellerini. Ucuz gül kokan elleri alıp kokluyor Mehmet. Fatma kikirdiyor. 
Nasılsa, Fatma’nın kikirdemelerine, köşedeki apartmanın ikinci katındaki 
balkonda sigara içen Hasan’ın bakışları karışıyor. Manalı iki bakış bir an, 
kısacık bir an kesişiyor; Mehmet görüyor bu kısacık ânı.

Huylanıyor. Buz gibi oluyor. Hayat çekiliyor damarlarından. Böyle 
olunca bir ceset oluyor Mehmet. Hayatla bütün bağları kopuyor. Öfkesi 
büyüyor, bir acı gelip kalbine oturuyor. Yüzü gölgeleniyor. Gül kokuları 
uçuyor. Hadi git diyor Fatma’ya, gülleri kurutma.

Huylanmak da değil, biliyor, o gidince Fatma arka sokaktaki yıkık evin 
oraya çıkacak; Hasan da gelecek. Gece böyledir; karanlıktır; koynuna alır; 
saklar: saklanırsın onun koynunda, onarırsın kendini. Bazı geceler böyle 
değildir; hain uyumaz; ihanet doğar: bilirsin bir karanlık, bir şeytan, bir 
ihanet etrafında etrafında gezmektedir. Şeytanın fısıltısı vardır ya hani, 
hani tam ensende hissedersin…

Hasan tam ensesinde çeliğin soğuğunu hissetti, sonra bir yanma; 
Fatma’nın büyüyen gözlerini gördü, geriye dönmek istedi, bir çuval gibi 
yıkıldı kendi ayaklarının dibine. Fatma kaçmak için on adım bile atamadı; 
her yanında bir yanma, her yanından tutuşuyordu sanki. Hayat bütün 
sıcaklığıyla dışına doğru fışkırıyordu. Mehmet için acıyı dindirmek gibi 
bir şeydi; acıyı dindirmek için başka bir acıyı büyütmek. Her darbeyle 
acısı biraz daha büyüyordu; biraz daha büyüyen acısıyla başa çıkabilmek 
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için bir darbe daha… Fatma kendini Mehmet’in ellerinde gördü, Mehmet 
bırakınca, yere yığılıverdi.

Selamsız’ın kılcal damarlarına çekildi, patlamamış zulalara sığındı 
Mehmet.

İt gibi kuyruğunu kıstıra kıstıra, daha ne kadar, daha nereye?
Hiçbir zaman böylesi sorulara cevabı yoktur. Ensesine sokulan o 

fısıltıya uyar çoğu zaman.
Polis odanın altını üstüne getirmiş.
Yataklar deşilmiş.. atılmış işkembeler gibi.
Elbiseler yerlerde paçavra gibi.
İt yaşamaz bu odada.
Kimse kalmamış geriye.
Genellikle kimse kalmaz geriye.
Motor iskelesinde. Bankta. Parmaklarıyla saçlarını tarıyor. Sonra 

başını kaldırıyor. Boğaz’dan geçip giden serin rüzgâr yönünü şaşırıp 
karaya dönüyor. Mehmet’in koynuna giriyor. Ürperiyor koynunda gezinen 
serin rüzgârdan. Gömleği şişiyor. Rüzgâr gömleği şişirir zaten. Şişen 
gömleğinden iki kanat çıkıyor. İstese uçar. Mihrimah Camisinde sabah 
ezanları başlıyor. Mehmet ezanları hiç duymaz; içinde başka sesler: Affet 
beni gece vakti/ Ay doğmuş süzülürken/ Sabaha kalmadan affet/ Tam 
ayrılık derken…  İçinde başka sesler, hayat böyledir işte, başka sesler 
içinde kaybolursun. 

Namaz biter. Kuşlar uyanır. Ağaçların yapraklarında bir oynaşma. 
Kediler ve köpekler görünür sokak başlarında. Cemaat dağılır. Motorların 
şalterine basılır. İlk ışıklar, ilk sesler, sabah olur. Gün uyanır. Hayat hep 
bir uyanmadır zaten, hep yeniden başlamaktır. Mehmet bilmez yeniden 
başlamaları. Gömleği şişmiştir. Kanatları çıkmıştır. Hayat uçmaktır diye 
düşünür; uçmak şöyle sabahın ilk ışıklarının düştüğü Boğaz sularının 
üstüne, Beşiktaş’ın ışıklı dünyasına doğru uçmak değil midir hayat! 
Kanında gezinen o hain baş döndürücü şey böyle başını döndürünce 
bütün sınırlar silinir, köşeler yumuşar, her şey birbirine katışır, Beşiktaş 
Üsküdar’a, Üsküdar Beşiktaş’a bitişir, bütün duvarlar yıkılır, bütün 
sınırlar silikleşir, uzak yakınlaşır. Dünya bir avuç, tostoparlak bir şey olur; 
Mehmet alır avuçlarına dünyayı. Koca dünyayı avuçlarına almak acayip 
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bir şeydir. Avuçlarındaki dünyayla birlikte dönersin; her şey alt üst olur; 
gök ayaklarının altına gelir; yer başının üstünde püfür püfür bir bulut 
olur. Dünya da buymuş der, bir avuç bir dünya işte! Dünyanın bütün sırrı 
dökülüvermiştir. Avuçlarındaki dünyaya daha derin bakar. Ellerini görür, 
Fatma bulaşmıştır ellerine; Hasan da; gömleğinde, saçlarında, ayaklarının 
dibinde; kaldırıma damlamıştır, birikmiştir her şey kaldırımda. Alır 
yere çalar avucundaki dünyayı. Hızla, gergin bir yay gibi fırlar yerinden, 
güvenlikçiler gaflettedir, atlar turnikelerin üzerinden, motora dalar, 
güvenlikçilerin öfkeli sesleri ona yetişemez, koşar motorun içinde, 
gömleği iyice şişer, kanatları iyice çıkar, motorun kıçından bırakır kendini 
İstanbul’un kucağına. Süzülür Boğaz’ın sularının üzerinde. Süzülürken 
Boğaz’ın sularında bir an, çok kısacık bir an, her nasılsa o an, bir martıyla 
çarpışır, sol şakağında hafif bir çizik olarak kalır o an, her an, hayat işte, 
kısa bir çizikten başka nedir ki!

(Cemal Şakar, Adı Leyla Olsun kitabından)



DÜNYANIN EN ACIKLI HİKÂYESİ
Aykut Ertuğrul

Dünyanın en güzel kızıydı. Ne Kleopatra ne Türkan Şoray ne de Greta 
Garbo onunla aşık atabilirdi: Bir mucize! Elbette Allah’ın her düşüncesi 
mucizedir. Bir toz zerresinden samanyolu galaksisine, kelebek kanadından 
incir yaprağına, havadaki buluttan su damlasına kadar. Fakat O’nun, 
kimsenin bilmediği, anlamadığı farkına varmadığı idrak edemediği 
mucizeleri de vardır: Kara delikler gibi.

1990 yılında Kütahya’nın bir dağ köyünde doğan Leyla da böyleydi. 
Bilinmeyen mucizelerden biri. Dünyanın en güzel kızıydı. On yedi 
yaşındaydı. Gözleri, burnu, dudakları, “elleri ve parmakları”, edası, ruhu… 
Güzelliği kelimenin gerçek anlamıyla kusursuzdu: Titiz bir öğretmenin 
cevap anahtarı gibi. Gelgelelim Leyla, dünyanın en güzel kızı olduğunu 
bilmiyordu: Hani şu şiirdeki gibi.

Zira insan, ne olduğunu, kim olduğunu sadece başkasının gözlerinde 
kavrayabilir. Aslında ancak birisi onu gerçekten sevdiğinde... Leyla bir 
mucize olduğunu bilmiyordu çünkü sevilmemişti; Leyla’nın köyündekiler 
onun bir mucize olduğunu bilmiyorlardı çünkü Leyla’nın kendisinde 
göremediğini başkalarının görmesi bir mucize için bile fazla imkânsızdı.

Leyla her sabah dağın yamacındaki evlerinden çıkıp bulutlara doğru 
yürürdü. Dünyanın en güzel görüntüsü. Göğe doğru uzanan vakur, 
azametli, sessiz dağın üzerinde ilerleyen küçük adımlar; zarif, aydınlık, 
neşeli bir mucize: Yıldız kayması gibi. Leyla o gün de önceki ve ondan 
önceki günlerde olduğu gibi bir yandan böğürtlen toplarken bir yandan 
da kendi kendine şarkı söylüyordu. Öyle sanıyorum ki sesi de dünyanın 
en güzel sesiydi. Çocuk gülüşleri gibi, yaprakların, dalların rüzgârla 
konuşması gibi, çiçekleriyle hasbihal eden nur yüzlü bir ninenin fısıltısı 
gibi.

O sırada dağın aşağısındaki patikadan genç bir adam, elleri cebinde 
yürüyerek geçiyordu. Dünyanın en çabuk bozulan arabası yine bozulmuş 
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onu yarı yolda bırakmıştı. Bir tamirci bulurum ümidiyle en yakındaki 
yerleşim yerini arıyordu. Birden Leyla’nın sesini duydu. Önce kuş sesi 
sandı. Bülbül? Kanarya? Ardıç kuşu? Serçe? Kumru? Esasen kuş seslerini 
tanımıyordu. Bu konuda dünyanın en cahil insanıydı. Ama insan sesini 
tanıyordu. Karar verdi: İnsan. Bir kadın. Yol kenarına oturup dinlemeye 
başladı. Dinledi. Dinledi. Dinledi. Kulakları dünyanın en şanslı kulakları 
oluyordu. Kalbi; genişledi, genişledi. Dünyanın en şanslı kalbi olmak için 
genişlemeye devam etti. Leyla’yı hak ettiği kadar sevebilmesi için kalbi en 
az bir zeplin kadar olmalıydı. Adamın bundan haberi yoktu ama kalbinin 
vardı. Genişledi genişledi. Genç adamın adı... Ya da boşverin, adı önemli 
değil. Birazdan uçacağını düşündü. Göğsü bir zeplini havaya uçurabilecek 
kadar ısınmıştı. Tam kalbi dünyanın en büyük kalbi olacakken genç adam 
ayağa fırladı. Koşmaya başladı. Dur aptal! Dağa değil, sese değil, Leyla’ya 
değil köye doğru koşuyordu. Nedense sesten uzaklaşmaya çalışıyordu. 
Böyle giderse çıktığı yükseklikten yere çakılması işten bile değildi. 
Kanatları parçalanmış bir jet gibi. Koşarken ne düşündü? Kimse bilmiyor. 
Bildiğimiz, genç adamın dünyanın en aptal insanı olduğuydu.

Köyde aradığı tamirciyi buldu. Arabasını yaptırdı. Yola devam etti.
Leyla o akşam kalbinde anlam veremediği bir sızı hissetti: Bir yeri 

yanlışlıkla kesilmiş gibi. Usul usul kan damlıyor gibi hissediyor ama 
kanayan yeri bulamıyordu. Ninesinden öğrendiği duaları okudu. Uyudu: 
Sanki bir daha asla uyanmayacakmış gibi.

Genç adam bütün gece direksiyon salladı. Issız evine girerken kalbindeki 
boşluğun hâlâ yerinde durduğunu gördü: Sanki bir ameliyat geçirmiş 
de içinde devasa bir şey unutulmuş gibi. Genç adam artık ölene kadar 
kalbinde en az zeplin iriliğinde bir boşlukla yaşayacaktı. Eve sığamadı, 
yaşadığı şehre sığamadı, insanların arasına… Sığamadı: Yaramaz bir çocuk 
tarafından durmadan şişirilen bir balon gibi.

Bir süre sonra boşluğun sebebini ve yerini unuttu. Unutunca o boşluk 
gitgide karanlığa dönüştü. Karanlık, genç adamı içine aldı. Şehirdeki 
insanlar hemen onun deli olduğunu düşündüler. Kendisini hastanede 
buldu. Psikiyatri biliminin yüce muhafızları, mesleklerini, itibarlarını 
koruyabilmek için işe koyuldular. Uzun terapi seansları, ilaçlar, deneyler… 
Bir şey bulamadılar. Bulamadıkça yöntemleri sertleşti. Ameliyat bıçaklarını 
çıkardılar. Kesip biçmeye, tahlil etmeye ısrarla devam ettiler: Genç 
adam sanki bir uzaylıymış gibi. Sonunda bu çaresiz adama bir hastalık 
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uydurdular. Kalpte konumlanmış tanımlanamayan cisim diyemezlerdi 
ya! UFO gibi.

Genç adam, ülkenin az bilinen akıl hastanelerinden birinde dünyanın 
en soğuk odasında son nefesini verdi.

Leyla mı? Leyla da bir şeyler yaptı, yaşadı ve öldü işte ne önemi var?
Çünkü dünyanın en acıklı hikâyesi, dünyanın en güzel kızını kimsenin 

tanıyamamış olması değildi. Genç bir adamın kimsenin anlamadığı 
bir sebepten delirmesi de değildi. Hatta dünyanın en acıklı hikâyesi 
kavuşamamış iki sevgilinin hikâyesi bile değildi. Dünyanın en acıklı 
hikâyesi, gerçekleşebilecek olanın, kaderin rüzgârı bir anda yön değiştirdiği 
için gerçekleşememesiydi ya da büyük bir hikâyenin daha başlamadan 
bitmesi: Allah’ın kâinatı yarattıktan sonra insandan vazgeçmesi; nefesini 
üflememesi gibi. Ruhsuz bir çamur parçası gibi.

(Aykut Ertuğrul, Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu kitabından)



GEÇTİM DÜNYA ÜZERİNDEN
Yıldırım Türk

                   Mustafa Ülger’e

Otomatik kapının her açılışında “O mu acaba?” demekten kendimi 
alamıyorum. Bir heyecan sarıyor yüreğimi, içim içime sığmıyor. 
Marketin ışıltılı raflarında sayfalarımı hevesle havalandıracak, arka 
kapak yazımı okuyacak kıymet bilir sahibimi bekliyorum. Yanımda yeni 
çıkan arkadaşlarım; karşımda alaycı bakışlarını üstümden eksik etmeyen 
burgulu makarnalar, çifte kavrulmuş bisküviler, rengârenk jelâtinli 
çikolatalar var. Birkaç yıldır şehrin en işlek caddesini seyrediyorum.

Yazın güneşten yapraklarımız biraz daha sarardı, kışın kapı açıldıkça 
hastalık peşimi hiç bırakmadı. Raflarımıza yeni bir arkadaş gelince ilgiyi 
de kendisinde topluyordu. Reklâm panolarına dev posterleri asılıyor, 
gazetelerde adına sayfalar dolusu söyleşiler yapılıyordu. Şanslı olanların 
arka kapaklarına yurt dışındaki yazarların övgü dolu sözleri yazılıyordu. 
Hep yeni gelenleri soruyorlardı. Onlardan birinin her gelişinde biz 
biraz daha gerilere itiliyorduk. Herkes büyük bir merakla onun etrafını 
sarıyor, sayfalarını karıştırma gereği bile duymadan onu elindeki yiyecek 
poşetlerine koyup gidiyordu. Sonra başkaları geliyor, onlar da kısa zamanda 
bu yolculuğa katılıyordu. Bense arkalarından hep özlemle bakıyordum. 
Onlar gibi olamadığım için kederleniyordum. Bazen sahibime kızıyordum. 
Arkadaşlarım da bu duruma üzülüyor, bana acıyarak bakıyor, belki de 
benim yerimde olmadıkları için kendi hâllerine şükrediyorlardı. O zaman 
hiç yazılmamış olmayı ne kadar çok istiyordum!

Yağmurlu bir havaydı. İçimde tuhaf bir his vardı. Caddeyi seyrediyordum. 
Yağmur caddeyi kamçıladıkça insanlar koşuşturuyor, kendilerini 
bulabildikleri saçak altına atmaya çalışıyorlardı. Pantolonu diz vermiş, 
ceketinin dirsekleri yıpranmış yaşlıca biri ayağının aksamasına uydurduğu 
bastonunun “tak, tak!” sesleriyle markete girdi. Etrafına belli belirsiz 
bakındı. Ömrünün çoğunu törpülemiş, hayatın yükünü kamburunda 
taşıyor gibiydi. Makarna, yağ gibi ihtiyaç malzemeleri alacağını düşündüm; 
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ama o doğruca bizim rafımıza geldi. Arkadaşlarım kendilerinden emin, 
biraz şımartılmanın etkisiyle alınacaklarını düşünüyorlardı. Ancak o, 
arkadaşlarımın önünden geçerken ışıltılı, kabartma yazılarına bakarak 
dudak büktü; onları eliyle sağa sola itekleyerek nasıl olduysa beni aldı. 
Gözleri ışıldadı. Arkadaşlarımın şaşkın bakışları arasında gereken meblağı 
ödedi. Pardösüsünün pörsümüş cebine koyarak marketten çıktı.

Arnavut kaldırımlarında ağır aksak yürüdükçe cebindeki simit 
susamları havalanıyor, tütün kokulu elleri sıkıca sarıyordu beni. 
Otomobiller, dolmuşlar, ticari taksiler hızla yanımızdan geçiyordu. Birden 
hava değişiyordu, nemlenir gibi oluyordum. Sahibim homurdanıyor, kendi 
kendine bir şeyler söylüyor; sonra elini pardösüsünün cebine sokarak 
kapağımı okşuyordu. Bir müddet sonra araba gürültüsü duyulmaz oldu, 
homurtular kesildi. Arada bir irili ufaklı su birikintisine basan ayak sesi ve 
yağmur taneciklerinin şemsiyesindeki sesi duyuldu.

Geniş asfalt yollardan, dar kaldırımlardan, çamurlu ara yollardan 
geçerek kenar mahallede bir dairenin bodrum katına indik. Kapıyı, 
araştıran gözlerle kendisini baştan ayağa süzen bir kadın açtı. Cebindeki 
şişkinliği fark edince yüzü memnuniyetsiz bir hâl aldı. “Yine mi Kâmil?” 
diye başını iki yana salladı. “Koyacak yer kalmadı bey Allah aşkına!” 
diyerek söylenmeye devam etti. O, buna fazla aldırmadı; eşi konuşurken 
şemsiyesini astı, beni cebinden çıkardı. O esnada eşiyle göz göze geldik. 
Eşinin ateş saçan gözlerinden kaçıp saklanmak, hatta geri dönmek istedim 
o an. Ama Kâmil Bey bunları kanıksamış bir hâlde üç duvarı raflarla dolu, 
gül bahçesini andıran odasına girince ben de derin bir nefes aldım. Cilası 
kaybolmuş raflarda hemen her türden kitabı görmek mümkündü. Beni 
emektar daktilonun, dağınık kâğıtların, üst üste yığılmış dergi ve kitapların 
bulunduğu masasının üstüne koydu.

Hemen alışmıştım yeni evime. Bütün raflardan bana “Hoş geldin!” diyen 
yeni arkadaşlarımın öyle alaycı bakışları, ön plana çıkma istekleri yoktu. 
Boynu bükük hâlleriyle bana ne kadar çok benziyorlardı; galiba onlarla 
aynı hakikatin diliyle konuşuyor, aynı hayatın içinden sesleniyorduk 
dünyaya.

Kâmil Bey ortalık sakinleşince yanımıza geldi. Gergin yüzü gevşemişti. 
Rahatladı, hepimize sevgiyle baktı. Masasına oturup beni eline aldı, 
nasırlı elleri bir serçeyi tutuyor gibiydi. Okuma gözlüğünü takıp ağır ağır 
sayfalarımı çevirdikçe gözleri büyülenmiş gibi bakıyor, yüzü değişik hâller 
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alıyordu. Sonra dudağının ucunda bir tebessüme dönüşüyordu. Yaşı 
birden kayboluyordu, aynı çizgide buluşuyorduk. Cümlelerimle yeniden 
kozasını örüyor, uçmaya hazır bir kelebek güzelliği ve sabrıyla bekliyordu. 
Gece yarısına kadar ayırmadı beni yanından. Arada bir duruyor, sevgiyle 
bakıyordu raflara. Sevildiğimi hissediyordum bütün sayfalarımla. Kıymet 
bilir ellerde olmak saadet veriyordu bana. Onun kitaba meftun iki gözüyle 
yeniden yazılıp büyüyor, varoluşumu tamamlıyordum. Uzayıp gitmesini 
istiyordum bu anın.

Ne var ki bazı bölüm aralarında koltuğunun arkasına yaslanıp sigara 
üstüne sigara yakması, odayı göz gözü görmez dumana boğması onun 
adına endişelendiriyordu beni. Cümlelerimin duman altında kalmasına 
aldırmıyordum; ama onun titreyen elleriyle yapraklarımı çevirirken 
ciğerlerinin sökülürcesine öksürüğe tutulmasına çok üzülüyordum. Her 
sonu gelmez öksürük nöbetinde eşi kızarak elinde ıhlamurla geliyor, “Şu 
zıkkımı içmesen olmuyor mu?” diyordu. Ardından masasının üstüne 
ıhlamuru bırakıp gidiyordu. O an içime tarifsiz bir sıkıntı çöküyordu.

Bir sabah yeri göğü inleten acı bir sesle uyandım. Arkadaşlarım da 
tedirgin olmuş, korkuyla birbirlerine biraz daha sokulmuşlardı. Dışarıya 
yanları açık, kamyonetten bozma yeşil bir araba gelmişti. Etraf ağlayıp 
sızlananlarla doluydu. Ciltli ansiklopedi takımı, dini kitaplar anlamıştı 
ne olduğunu. Her canlının ölümü tadacağını, bizlerin de bir ömrünün 
olduğunu; kiminin eskiyince kiminin okunmayınca öldüğünü söylemişlerdi. 
Metanetli olmamızı istiyorlardı kaçınılmaz son karşısında. Şehir dışından 
daha önce görmediğim iki kızı da gelmişti. Kâmil Efendi’nin ne kadar iyi 
birisi olduğundan bahsedildi gözyaşlarıyla. Birkaç gün komşular yemek 
getirdi, içerisi dolup boşaldı.

Konu komşu çekilince evin her tarafını koyu bir sessizlik sardı; 
uzayarak sinir bozucu bir hâl aldı. Ardından karanlık bir boşluğa dönüştü. 
Artık kapımızı kimse açmaz oldu. Bizi derin bir endişe sarmışken ömrü 
insanoğlundan uzun olanlarla birçok şehir ve kütüphane dolaşanlar 
tevekkülle bekliyorlardı.

Gün henüz yükselmemişken egzozu patlak bir kamyonetin sesiyle 
uyandık. Daha ne olduğunu anlamadan iriyarı iki kişi hepimizi kamyonetin 
kasasına karga tulumba attı. Yol boyunca sağa sola çarparken evin 
hanımının “Hepsini götürün!” diyen sesi hâlâ kulaklarımda çınlıyordu. 
Hepimizin okunma yolunda umutları ve yıkılan hayalleri vardı.
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Çamurlu yollardan çıkıp bir sahafın önünde durduk. Pazarlıksız, hurda 
kâğıt değerine bizleri dükkânın önüne yığdılar. Markette göz dolduran, 
ilgiden şımaran arkadaşlarımın dükkânın dışında yerlere serilmiş 
olduğunu görünce şaşırmıştım doğrusu. Sahaf bizleri onlardan ayrı 
tutarak merakla etrafını saran dostlarına bazılarımıza paha biçilemediğini, 
birçoğumuzun yeni baskısının olmadığını söylüyor; her kitapseverle 
birlikte kütüphanelerin dağılmasına, yok pahasına elden çıkarılmasına 
hayıflanıyordu. “Bunlar da satılır mı?” diye mırıldanarak bizleri diğer 
kitapların arasına sıkıştırmaya çalışıyordu.

Ayrı bir dünyaydı burası, bizim dünyamızdı. Önceleri burada sadece 
yazma eserler, baskısı bulunmayan kitaplar varken şimdi burası piyasa 
romanlarının, sonu gelmez soru bankalarının istilasına uğramıştı. Yine 
de insanı sarıp sarmalayan bir havası vardı içerisinin. Kapının önünden 
kafasını uzatıp yeni çıkan kitapları soran zamane gençlerini saymazsak 
sahafın yanında her zaman kitap sevdalısı dostları oluyordu. Her gün 
buraya uğruyorlar, bir demlik çay sıcaklığında bizimkine benzeyen 
cümlelerle konuşuyorlar, daha çok eskilerden dem vuruyorlardı. O 
mutlu günleri yeniden yaşamaya belki yaşatmaya çalışıyorlardı. Gönlünü 
kitaplara vermiş ince insanlardı doğrusu. Saçlarına ak düşmesine, müzmin 
hastalıklarla uğraşmalarına rağmen okuma tutkuları hiç bitmemiş, artarak 
devam etmişti hep.

Kitap dostları, içeride derin bir sohbete pervane olmuşlarken “Baba 
burada varmış!” diyen cırtlak bir sesle dağılıvermişti bu hava. Genç, 
sahafın ters bakışlarına aldırmadan, belki bu bakışların farkına bile 
varmadan babasını çekiştirerek içeri girdi. Babası mahcup bir edayla 
gençlerin tez canlılığını, onları anlamanın zor olduğunu söylüyordu. 
Sahafla konuşmaya devam ederken ağzından okul, ders, ödev kelimeleriyle 
birlikte adımı duyunca birden heyecanlandım. Zira ne büyük gazetelerde 
sayfalar dolusu adımdan bahsedilmiş, ne televizyonlarda gündeme 
oturacak bir haber yapılmıştı hakkımda. Konuşulanlara dikkat kesildim. 
Lisede edebiyat öğretmenleri ödev vermiş. Çok değerliymişim, hakkı 
henüz iade edilmemiş bir yazarın olgunluk eseriymişim. Dolaşmadıkları 
yer kalmamış. Neyse ki sonunda bulmuşlar. Beni almanın mutluluğuyla 
babasının gözleri bir müddet daha raflarda dolaşmak istedi, ancak oğlu 
onu yine çekiştirerek dışarı çıkardı. Kapağımı kırarcasına, sayfalarımı 
bükerek çantasına sıkıştırdı beni.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 177

Eve gelir gelmez “Dersim var!” diyerek odasına çıktı genç. Çantasıyla 
birlikte savurdu beni yatağının yanına. Çantasının ağzı açıldı, kalemler, 
kitaplar dışarı fırladı; üç sayfam katlanarak kapağımın altında kaldı. 
Cep telefonuyla alışık olmadığım bir üslupla uzun uzun konuştu, birkaç 
arkadaşına mesaj yolladı. Müziğin sesini sonuna kadar açtı, ucuz kafiyeli 
ritme uydurdu kendisini. Yan odadan annesinin sesi gelince müziği kapattı. 
Pencerenin kenarına gelip dışarıya bakacakken gözüne çarptım, yeniden 
aklına düştüm. “Nereden çıktı bu ödev?” diye söylenerek bilgisayarı açtı, 
internete bağlandı. Özetimi aramaya başladı bir süre. Bulamayınca kızıp 
kapattı bilgisayarı, beni bir kenara fırlattı. Yatağına sırt üstü uzandı, 
gözlerini tavana dikti. Sonra aklına ne geldiyse tekrar kalkıp aldı beni. 
Oflayıp puflayarak gelişigüzel okumaya başladı. Kenarları katlanmış, 
paçavraya dönmüş ciltsiz defterine sayfalarımı karıştırarak kargacık 
burgacık üç beş satır bir şeyler karaladı. Ne okudu, ne anladı, ne yazdı 
anlamadım doğrusu. Ama canım hâlâ çok acıyordu beni rafa kaldırırken.

Bu raflarda da ışıltılı marketin vitrininde boy gösteren, merakı 
kamçılayan, tek okumalık birçok kitap vardı. Annesi bir gün komşularla 
otururken benim artık eskiyen kapağımı görünce yüzünü ekşitti. Uygun 
görmedi beni buraya, bir kenara ayırdı. İlk fırsatta ikinci el kitap alıp satan 
bir kitapçıya götürdü. Piyasayı kasıp kavuran bir kitapla üstüne biraz da 
para vererek takas etti beni.

Dönüp dolaşıp yine benzer mekânlarda buluşuyorduk. Eski, yeni birçok 
arkadaşım vardı burada da. Artık ben de eskiyordum galiba.

Rafta oturuyoruz. Kitapçının müşterisi eksik olmuyor. Yenilenmeyen 
kütüphanelerin, etiket fiyatıyla satış yapan kitapçıların boşluğunu 
dolduruyordu burası. İçerinin tenhalaştığı bir ara gözlük camları 
kalınlaşmış biri çekingen adımlarla geldi. Yere serilmiş dergilere, raflara 
dizilmiş kitaplara tek tek baktı. Gözleri ışıldıyordu. Kitapçının memnun 
bakışları altında kendisinin memur olduğunu söyleyerek benim de içinde 
olduğum birçok kitabı kucakladı.

Şehrin bir ucunda tutunmaya çalışan evine geldik. Yalnız yaşıyordu. 
Evin her tarafında gezinen yumuşacık, rengârenk birçok kedisi vardı. 
Odalar tavana kadar kitap doluydu. Mesaisi bitince masasının başına 
geçiyor, yeni aldığı kitapları incelemeye başlıyordu. Ardından okumaya 
çalışıyor, ancak sıkılarak hemen bırakıyor; rafları seyretmeye başlıyordu 
saatlerce. Boy boy, renk renk düzenliyordu kitaplığını. Böyle daha mutlu 



178 / HİKÂYE

oluyordu. Birkaç saat masasının üstünde kalabildim. Bazen arkadaşlarının 
tavsiyesiyle bazen kendisi kitap listesi hazırlayarak ayda birkaç kez 
kucak dolusu kitapla geliyordu. Yine onları da raflara dizip saatlerce 
seyrediyordu. Hiç eksik olmayan arkadaşlarının hayran dolu bakışlarından 
kendisi de hoşnut oluyor; gizli bir haz alıyordu bundan. Ancak bir ikindi 
vakti o, mutfağa çay getirmeye gidince arkadaşlarından birisi beni raftan 
aşırıp çantasına koydu. Bunca kitap arasından arada bir yürütülen diğer 
arkadaşlarım gibi benim de yokluğumu hissetmedi.

Yeni bir yolculuk daha başlamıştı benim için. Bitmeyen yolculuktu 
bu. Hiçbir durak son değildi. Bir süre daha dolaştım durdum raftan 
rafa. Mühendis, öğretmen, işçi elinde çok vakit geçirdim. Kütüphanelere 
gidenler kadar şanslı olamadım. İnsanoğlundan çok yaşadım, çok gördüm. 
Kimsede uzun müddet kalamadım. Kimisi uzun yaşamadı, kimisi de elinde 
tutamadı beni. Raftan inince yeniden yazılıyordu yazgımız galiba. Deniz 
feneri gibi dönüp duruyorduk dünya üzerinde.

***
Kaldırım üstünde bir akşamüstü kapak rengim solmuş, bazı sayfalarım 

katlanmış, satır altlarım çizilmiş, kenarlarıma notlar düşülmüş bir hâlde 
bekliyorum. Artık yeni sahibim hurda kâğıt toplayan birisi mi, külah 
yapmak isteyen bakkal mı, yoksa parası ancak denk gelen okuma meraklısı 
biri mi olacak bilmiyorum. Derin hayaller içinde nerede o eski okurlar 
demekten kendimi alamıyorum.

Bana doğru uzanan ellerinin tütün kokusundan tanımıştım onu, 
oydu işte! Son noktayı koyup gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra beni 
matbaaya teslim eden, sonra bir daha karşılaşmadığım yazarımdı. Bir an 
göz göze geldik, bakışlarını kaçırdı benden, başı yere düştü. Aradan geçen 
zaman ihtiyarlatmış, zayıf düşürmüştü onu da. İçimden bir şeyler koptu. 
Dizlerinin üstüne eğildi, kapağımın tozunu eliyle şöyle bir sildi. Bunca 
yıllık acım dinmişti sanki. Hiçbir söz söylemeden titreyen elleriyle beni 
alıp koltuğunun altına sıkıştırdı, ağır adımlarla yürümeye başladı.

(Yıldırım Türk, Kapıdaki Yüzler kitabından)
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“Ben şimdi burada...”

Bu yazıyı yazmak üzere makinenin başına oturmadan önce okuduğum 
bir cümlenin başı: “Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir ama...”  
Bu cümle, bir tarih profesörüne ait. “Bozuk saat” derken kastettiği şey, 
“durmuş saat”. Söylediği sözün doğru olabilmesi için o saatin durmuş 
olması, işlememesi gerek. Ayarı bozuk fakat çalışan bir saatin günde 
iki kez doğruyu gösterme ihtimali yoktur; o hiçbir zaman doğruyu 
göstermeyecektir. Demek ki sayın profesör, “bozuk” kelimesini “durmuş” 
yahut “çalışmayan” anlamında kullanıyor ve ben onun maksadının bu 
olduğunu anlayabiliyorum. “Anlıyorsam mesele yok!” deyip geçebilirim. 
Nitekim, pek çok kişinin “kamelya” derken “kameriye”yi kastettiğini, 
“bilakis” derken aslında “bilhassa” demek istediğini, “direk gideceksin” 
derken “doğru, düz, direkt git” demek istediğini anlıyorum; herhangi 
bir itirazda bulunmuyorum. O profesörün cümlesini yazılı olarak görüp 
okumak yerine, kendi ağzından söz olarak işitseydim, kendimi tutamayıp 
“Durmuş saat demek istiyorsunuz galiba?” diye sorar ve yanlışını fark 
etmesine yardımcı olurdum.

TRT Haber ekranında bir haber sunucusunun “hava sıcaklığı” yerine 
“hava ısısı” dediğini işitince dehşete düştüm. Çocuklarımıza ilkokuldan 
başlayarak “ısı” ile “sıcaklık”ın ayrı terimler olduğunu, farklı cihazlarla 
ölçüldüğünü öğretiyor olmamıza rağmen bu nasıl olabiliyor? Bu tuhaflık 
hakkında ilgili kurumu uyarmayı düşündüm ama geçen yıllarda yaptığım 
uyarılarımın karşılıksız kaldığını hatırlayarak vazgeçtim.

“Şikâyet / ihbar / tashih” faslını şimdilik burada kapatıp lisan bahsinde 
musahabe faslına geçmek istiyorum aziz okuyucu!

Ve fakat bu galiba pek kolay olmayacak. Neden mi? Şundan: Geçen 
gün bir vatandaşımız, “okuyucu”nun cihaz adı olduğunu, “okur”un 
insan olduğunu yazmış. Bu metni okuyanlar arasında o vatandaşımız 
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gibi düşünenler varsa kendilerinin insan sayılmadıklarını, bir âlet 
derekesine düşürüldüklerini düşünüp hakarete uğradıkları zehabına 
pekâlâ kapılabilirler. “Zehab” yerine “zan” da yazabilirdim elbette fakat 
gördüğünüz gibi “zehab”ı tercih ettim. Biraz da şunun için: Bilmediğimiz 
bir kelimeyi öğrenmek güzeldir ve öğrenmenin sonu yoktur!

Yazının başında gördüğünüz “Ben şimdi burada...” ibaresinin tırnak 
içine alınmış olduğu şüphesiz dikkatinizi çekmiştir. (Burada “şüphesiz” 
yerine “belki de” yazabilirdim fakat sizin dikkatli bir okuyucu olduğunuz 
ihtimalini tergib, tervic ve tercih ettim. Bu üç şeyden biriyle yetinebilirdim 
ama yetinmek istemedim. Bilenler hatırlasın ve sevinsin, bilmeyenler 
merak edip öğrensin ve sürur duysun istedim.)

“Ben şimdi burada 2018 yılında ülkemizde dilimizin, Türkçenin 
durumuna ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum.” Bu cümleyi 
yazabilmeyi isterdim fakat yazmadım, yazmayacağım, yazamam. Çünkü 
bunun için 2018 yılının on iki ayı boyunca dil ve Türkçe çevresinde ortaya 
konan yayınları, etkinlikleri izlemiş olmam gerekirdi. Bunu maalesef 
yapamadım; “yapmadım” da diyebilirim. Böyle bir çabanın büsbütün 
anlamsız ve yararsız olduğu elbette söylenemez. Fakat galiba zihnimin bir 
yerinde “Kayda değer bir yayın, alkışlanmayı hak eden bir etkinlik olsa bir 
şekilde kulağıma ulaşır, gözüme çarpar.” diyen bir ses vardı ve ben o sese 
kulak verip tembelliğime bir bahane bulmuş oldum. Dolayısıyla bu yazıda 
okuyacaklarınız, tam bir sayım döküm olmayacaktır.

Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Bey’in lise ve üniversite öğrencileriyle 
birlikte 2012 yılından beri yürüttüğü Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 
Projesi, 2018 yılında Tarık Buğra’yı programına almıştı. Doğumunun 100. 
Yılında Tarık Buğra’yı okumak, anlamak ve anlatmak için gösterilen bu 
çaba, dilimize ve edebiyatımıza hizmet adına verimli ve faydalı bir çabadır 
ve gelişerek, geliştirilerek devam ettirilmesi beklenir.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin Ankara’da her cumartesi icra ettiği 
Üç Dil Bir Medeniyet / Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları yahut “Elsine-i 
Selâse” faaliyeti de takdiri hak etmektedir.

Asım Gültekin’in İstanbul’da çeşitli mekânlarda yürüttüğü okuma 
eylemini de anmalıyım: Yunus Emre, Muhammediye, Saltukname, Dede 
Korkut gibi klasik metinlerimiz üzerinde etimolojik değerlendirme ve 
yorumların da yapıldığı bu okumaların yanı sıra Asım Gültekin, çeşitli 
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radyo ve televizyon programlarına da katıldı. Sosyal medyayı da verimli 
biçimde kullanan Asım Gültekin, Karar gazetesinde de her hafta bir yazı 
neşrediyor.

6 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan yazısından bir bölümü aktarmak 
istiyorum:

Oyun gibi bir şeydir Arapça kelimeler. Fakat nedense bu açıdan bakan 
olmaz mı ne! İmam Hatiplerde mesela çocuklara neden zevkli zevkli 
öğretilmez ki bu mevzu. Birinde Arap dili bölümünde okuyan bir tanıdığıma 
Arapça ile ilişkisini sordum, “Çok fena” dedi, “Arapça zor” dedi. Biraz 
yokladım, baktım, bayağı başlarda. Daha üçüncü senesi olmasına rağmen. 
Açtım konuyu, 20 dakika anlattım topu topu. Kelimeler arasındaki büyük 
irtibatı, anlamını bilmediğin kelimenin başka bir kalıbındaki şeklini 
yakaladığında o anlamını bilmeme dediğimiz şeyin ortadan nasıl kalktığını 
gösterdim. Zevkle dinliyordu ve hiç böyle bir ilişkiden haberi olmadığını 
söyledi ve ekledi: “Hocalar böyle anlatsa hiç unutmam bile!” demişti.

Asım Gültekin’in yılın sonuna doğru 29 Aralık 2018 tarihinde 
yayımlanan “Kelime Ağacı yıkılmaz!” başlıklı yazısını -faaliyetlerine de 
ışık tuttuğu için- bütünüyle iktibas ediyorum:

TRT Radyo 1’de iki yıldır yayınlanmakta olan Kelime Ağacı programımız 
31 Aralık Pazartesi günü son bölümü ile yayın dünyasına, şimdilik, veda 
ediyor. Kelime Ağacı, bundan 4-5 yıl önce Erkam Radyo’da başlattığımız 
bir program idi. 30-40 hafta kadar süren programı Ragıb el İsfahani’nin 
Mutluluğun Kazanılması ismiyle Türkçeye çevrilen kıymetli eseri Tafsilün 
Neşeteyn ve Tahsilül Saadeteyn’i kelime be kelime tahlil ede ede okuyor 
idik. Ara ara program ile ilgili takdir cümlelerini duyuyor idim. Hatta bir 
keresinde el an büyük bir yayın grubunun CEO’su konumundaki Ahmet 
kardeşimiz kendi kanallarını, radyolarını dahil ederek televizyonlarda da 
radyolarda da benzeri bir program yok, çok kıymetli demişti.

O zamanlar bir telif ücreti alamasak bile sürdürdüğümüz program 
ile ilgili radyo yönetiminden “Program fazla yükseklere hitab ediyor, 
dinleyiciye ağır geliyor, biraz halka indirebilir misin?” denildiğinde yani 
kibarca “Programınızı biraz daha ilgi çekici bir hale getirebilir misin” 
denildiğinde “Kardeş, hem telif yok hem de aşağı indir diyorsunuz, çok 
şey istiyorsunuz” dedim ve programa devam etmemenin daha onurlu bir 
iş olacağına karar vermiştim.
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Bir zaman sonra TRT İstanbul Radyosu’nda programı sürdürme 
meselesi gündeme geldi. Derken kendimizi hafta içi her gün, günde 5 
dakika Türkçe bir kelimenin etimolojik kökenini irdelerken bulduk. Bu 
böyle böyle 462 bölüme ulaştı.

Neler yaptık Kelime Ağacı’nda iki yıl, 462 program boyunca? Özellikle 
Türkçe’nin içerisinde yüzmeye gayret ettik. Yunus Divanından, Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinden, manzum Türkçe Farsça Sözlüklerden 
Ahmed Remzi Efendi’nin Tuhfe-i Remzi’sinden, Sümbülzade Vehbi’nin 
Tuhfe-i Vehbi’sinden, Hüseyin Rahmi Göktaş’ın kitaplarından ve 
Kökses Teorisinden, Muhammediye’den, Divanü Lügatit Türk’ten, 
Akşemseddin’in (Muhammed bin Hamza) Kur’an Tercümesinden, 
Sezai Karakoç’un Taha’nın Kitabı isimli şiir kitabından, Biruni’nin 
Kıymetli Taşlar Kitabından, Kedi Kelimeleri Sözlüğü’nden, Birden Bine 
isimli Türkçe Sayıların kökenine ilişkin eserimden, Hilmi Soykut’un 
Unutulmaz Mısralar, Mahmut Kaya’nın Gönülden Gönüle isimli beyit 
derleme eserlerinden, Yaşar Çağbayır’ın Büyük Türkçe Sözlüğü’nden, 
Tarama Sözlüğü’nden, Derleme Sözlüğü’nden, Hayrettin Karaman-Bekir 
Topaloğlu’nun Yeni Kamus’undan, Tuncer Gülensoy’un hem sözlüğünden, 
hem Türkoloji Makaleler kitaplarından istifade ederek tabii yüzlerce 
sözlükten beslenerek, sözlükleri didik didik ederek programımızı sunduk.

Başka dili doğru kullanma radyo programları gibi (ki böyle bir program 
da bir tane var zaten) işin dinleyici için ilgi çekici gelebilecek hap bilgileri 
vermeye çalışmak yerine, merakımızın peşine düştük. Yeni keşifleri 
dinleyici ile yaşamaya gayret ettik. Bazen çözemediğimiz kelimeler de oldu. 
Etimoloji âleminde bir kelimeyi çözmenin lezzeti kadar lezzetli bir iş, bir 
kelimeyi çözemediğinde de bunun farkında olma hâlini unutmamak, “Evet, 
bu kelimeyi çözemiyoruz” diyebilmek, çözdüğünü zannetmekten daha 
kıymetli. Ki sık sık bu hataya düşen dilcileri de Kelime Ağacı’nda olsun, 
burada, Karar gazetesinden Köktendilci köşemizden olsun uyarıyoruz.

Kelime Ağacının son bölümü, yılın son günü, pazartesi günü 14.25’te 
dinleyebilirsiniz. Programa denk gelemeyecekler için YouTube’a Kelime 
Ağacı yazdığınızda Kelime Ağacı TRT 1 Etimoloji isimli bir kanaldan bu 
programların şimdilik 129 bölümüne ulaşma imkânınız mevcut.

İlerleyen zamanlarda Kelime Ağacı kendisine yol bulabilir mi, 
bilemiyorum. Biz Dil Evi Etimoloji Topluluğu ile Yunus Emre Divanından 
Etimoloji derslerimize 5 yıldır devam ediyoruz. Ben bu vesile ile 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 185

programımla ilgili radyoda bana her türlü yardımda bulunan Dilek Gülüser 
Hanıma, Kenan Bölükbaşı Beye, Atilla İpek Beye, Hakan Türkyılmaz Beye, 
Ergün Beye, montaj ekibinden Hayrettin Beye, Eyüp Beye, Sedat Beye, 
Mahmut Beye, çok güzel dönüşler yapan, dualar eden dinleyicilere ve 
Kelime Ağacı programına inanan, yolunu açan İbrahim Eren ve Mustafa 
Alcan Beylere teşekkür ediyorum.

*Pazartesi günleri Balaban Tekkesinde 18.00’de Yunus Divanından 
Etimoloji dersimiz, çarşamba günleri 18.00’de Kitab-ı Dedem Korkut, 
19.00’da Saltukname, Üsküdar Baraka Kültür Evi’nde devam ediyor. 
Katılmak isteyenler dilevietimoloji@gmail.com’a mail atabilir.

Asım Gültekin’in girişimciliğinin benzer çabalar göstermek isteyenlere 
ilham vermesini dileyelim.

Muhsin Mete de yine Karar gazetesinde haftada bir neşredilen 
yazılarında dil meseleleri üzerinde de duruyor. 24 Mart 2018 tarihli 
yazısını iktibas ediyorum:

“Sizi Sigaya çeken...”
Öteden beri okuduğum metinlerde karşılaştığım dile ve yazıma / 

söyleyişe özen göstermeme hâlinden rahatsızlık duymuşumdur. Bu 
durumun giderek arttığını görerek “yazma özeni” bağlamında kaygı duyar 
hâle geldim. Üzerime düşeni yapmalıyım, daha “temiz” bir yazı dünyasına 
katkıda bulunmalıyım saikinin önüne geçemez oldum. Sabır taşı çatlamış 
olmalı ki, böylesi metinleri okuyucuyla paylaşarak, yazdıklarına özen 
gösterme gereği duymayan kalem ehline, “Sizi sigaya çeken bir Molla 
Kasım gelir” hatırlatmasında bulunmaya karar verdim.

***
Bu yazılar daha çok Türkçenin doğru kullanımı, sözü düzgün ifade etme 

ve yanlış, hatalı bilgilere dikkat çekmeye dönük olacak. Zaman zaman 
içeriğe ilişkin okuma notlarına da yer vermeyi düşünüyorum. Bunun için bir 
alan belirleyerek ağırlıklı olarak gazetelerimizin kitap eklerindeki tanıtım 
yazılarını mercek altına almaya karar verdim. Şu hususu belirtmekte yarar 
görüyorum: Seçilen ekler ve yazılarda birilerini karalama gayreti içinde 
olunmayacaktır. Haksızlık yapmak benim tabiatıma da uygun değildir.

14 Şubat 2018 tarihli Yeni Şafak Kitap ile başlayalım. Ayşe Olgun’un 
editörlüğünde çıkan Ek, gazetelerin kitap ekleri arasında seçkin bir 
yere sahip. Fakat diğer eklerde olduğu gibi (biraz da kısa sürede yayına 
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hazırlama zorunluluğu sebebiyle olsa gerek) yazarlardan kaynaklanan 
birtakım özensizlikler gözden kaçıyor. Bunları örnekleyelim: Necmettin 
Turinay’ın “Zarifoğlu’dan Kaplan’a” başlıklı yazısında İstanbul Kültür 
dergisi bağlamında Mehmet Kaplan’dan söz ediliyor ve yazının sonlarına 
doğru, “… hemen hepsi Kaplan’ın avuçlarından su içmişler (niteleme 
güzel) diyerek isimler sıralanıyor. İsimlerden ikisinin yazımında hatalar 
var: Ceyhun Atıf (doğrusu Atuf) Kansu ve Şükran Kudakul (doğrusu 
Kurdakul).

***
Ünlü ABD’li yazar Ursula le Guin’in ölümüne bağlı olarak Merve 

Akbaş’ın kaleme aldığı “Ursula’nın Gezegenine Dönüş” başlıklı nitelikli 
yazıda, kaynak belirtilmeden tırnak içinde uzun bir alıntıya yer verilmiş. 
Ayrıca şöyle bir cümle var: “Kime (doğrusu kimine) göre yazdıkları düpedüz 
politik söylemlerdi.” “Söylemlerdi” kelimesi cümlede fazla, “politik”ti 
şeklinde yazılmalıydı. Ekte çeviri konusunda Seray Şahinler Demir 
tarafından güzel bir dosya hazırlanmış. Cümle Yayınları yayın yönetmeni 
olarak bu konuda ciddi sıkıntılar yaşamakta olduğumdan dikkatle ve 
notlar alarak okuduğum dosyada Demir’in bir de yazısı var: “Her Çeviriyi 
Okumak İstemiyoruz”. Yazının ilk iki cümlesi şöyle: “Çevirinin tarihine 
baktığımız zaman asırlar öncesinden izlere rastlıyoruz. M.Ö. gerek 
Antik Çağ’da, gerek Mezopotamya’da ya da Mısır’da çok dilliliğin, çeviri 
faaliyetinin ilk adımları olduğu kabul ediliyor.” Antik Çağ, Mezopotamya 
ve Mısır gibi bir coğrafi bölge mi? Ayrıca, Mezopotamya ve Mısır Antik 
Çağ’dan bağımsız mı?

Muhsin Mete’nin eleştiri ve uyarıları, bir zamanlar Ömer Asım Aksoy, 
Şiar Yalçın, Hakkı Devrim tarafından ifa edilen hizmetleri hatırlatıyor.

Tekrar bu yazının başlığına dönmek istiyorum. “Ben şimdi burada...” 
ifadesi bir okuyucu olarak size ne söyler? En azından iki şey söyler:

1. Ben bu yazıyı yazarken burada... (Evimde, masa başında.)
2. Siz bu yazıyı okurken burada... (Bu kitabın sayfalarında.)
Bu iki seçenekten hangisinin geçerli olduğunu yazının akışına ve 

içeriğine bakarak belirleyebilirsiniz. İkinci seçeneğin geçerli olduğunu 
fark ettiğinizde “Ben şimdi burada...” yerine pek âlâ “Biz şimdi 
burada...” demenin de mümkün ve hattâ iyi olabileceğini söyleyebiliriz. 
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(Ben söyleyebilirim ve buna sizin de katılmanızı dileyebilirim; böylece 
“söyleyebiliriz” demekte bir beis görmem.)

2018 yılında okuduğum Dilin Belirsizliği adlı kitap çevresinde birkaç 
sözüm var. Gökhan Yavuz Demir, 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsüne sunduğu Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği 
adlı doktora tezini önce Paradigma Yayınları (2007), sonra İthaki Yayınları 
(2015) ve nihayet Pinhan Yayınları (2018) aracılığıyla okura sunarken 
bir kez daha okuma, gözden geçirme zahmetine katlanmamış. Adı geçen 
yayınevlerinin editörleri de bu işi, yani görevlerini yapmamışlar. Yapmış 
olsalardı karşımıza şu cümlelerin çıkmaması gerekirdi: “...oyun alanının 
sınırları içinde kendine özgü bir düzen hüküm sürer; kendine ait kuralları 
vardır; sürekli bir gerilim ve belirsizlik muhteva eder.” (s.97-98) “İhtiva 
eder” yerine belki dalgınlıkla yazılmış olan “muhteva eder” sözü, gözden 
kaçmamalıydı. “Chesterton’ın ifadesiyle dil gerçeği anlatmak da yetersiz 
kaldığı vakit alegoriye başvurulur.” (s.147)  Koyulaştırdığım yerin iki kelime 
olmadığı, tek kelime olduğu besbelli: “Anlatmakta yetersiz kaldığı...”

Önsöz, Giriş, Hurafe Olarak Dil, Oyun Olarak Dil, Figüratif Bir Fenomen 
Olarak Dil ve Sonuç bölümlerinden oluşan kitaptan çok şey öğrendim. Ancak 
yazarın Batılı kaynakları aktarırken bizim kaynaklarımızı hatırlamaması 
canımı sıktı: “Tanrı Âdem’den yarattığı canlıları adlandırmasını ister.” 
(s.74).  Kitab-ı Mukaddes’e bakarken Kur’an-ı Kerim’i görmezden gelmek 
bilimsel bir tutum olabilir mi? “...dillerin birbirinden farklı olması 
Tanrının bir laneti olarak değerlendirilegelmiştir.” (s.75) yargısı verilirken 
İslâm’da “lanet”in değil, “teâruf”un söz konusu olduğunu hatırlamak ve 
hatırlatmak gerekmez mi?

“...Batı düşüncesine biricik olma kimliğini armağan eden, muhalif 
düşünceleri de içinde absorbe edebilme kabiliyetidir.” (s.84) cümlesini 
kurabilen yazar, muhalif düşünceyi “absorbe etmek” yerine “görmezden 
gelme”yi tercih etmiş görünüyor. Dile kendi dışında bir dayanak veya 
temel aramaktan vazgeçmeyi öneren eseri okurken, dilin dışında ve 
üstünde bir gerçekliğin imkânsız olduğu tezinin Tanrı’yı dışarıda bırakan 
insanmerkezli bir tez olduğunu bir kez daha idrak etmiş oldum. Tanrı’yı 
yok sayan, dışlayan veya etkisizleştiren bir dilin, mantığın, bilimin açmaza 
düşeceğini ve oradan çıkamayacağını yeniden ve kuvvetle hissettim.
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DENEMEDE ÖZGÜNLÜK VE NİTELİK SORUNU 
Hüseyin Akın

Nurdan Gürbilek Sessizin Payı adlı deneme kitabının girişinde bir 
denemecinin önünde iki yol olduğunu söyler. Birincisi yakın izlenim ve 
deneyimin yolu, ikincisi ise kavramın yolu. Yakın izlenim ve deneyim 
olmaksızın deneme de olmaz. Yakın izlenimler denemenin yolunu 
açmıyorsa acaba nerede nasıl değerlendiriliyor? Günlük hayata dair 
izlenimler boş bakıştan ibaret sanki. Görüp unutuşa terk edilen şeylerin 
yazılı metinlere dahil olabilecek hiçbir yanı kalmamıştır. Deneyimlerin de 
aynı kimsenin hayatına dokunan bir tarafı yok artık. Kavram noktasında da 
durum farklı değil. Deneme yazarı kavramları tek bir kavrama noktasıyla 
sınırlı görmemelidir. Sözcükler birden fazla yerden kavranabilir.

Yoğun soyutlamalara maruz bırakılan kavramlar denemenin dünyasına 
tutunamazlar. Bugün deneme alanında türün özellikleriyle uyumlu bir 
şekilde seyreden çok az kalemin olması sanırım biraz da bu yolların tıkalı 
oluşuyla ilgilidir. 2018 yılında da durum pek değişmemiştir. Deneme 
kategorisine giren eserler sayıca fazla olmasına rağmen deneme ile aynı 
istikamete doğru giden yazar sayısının aynı olmadığı görülmektedir. Nitelik 
açısından yetkin “deneme” örneklerine rastlayamamak süregelen bir sorun. 
Denemenin edebi türler arasında iddiasız gibi algılanmasında bunun payı 
vardır. Dünün şair ve yazarları deneme dili ile konuşan edebiyatçılarıydı. 
Denemeyi şiir, hikâye ve roman gibi asli alanlarının dışında soluklanma 
vasıtası olarak kullanmışlardı. Tabi ki hakkını vererek. Örneğin Ahmet 
Muhip Dranas, Tarık Buğra, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli ve Salah 
Birsel denemeyi belli bir mecra üzere bir edebiyatçının konuşma biçimi 
olarak kullanan isimlerdi. Mümkün mertebe edebi çizgilerinin dışına 
çıkmaksızın deneme yazıları yazdılar. Gündelik siyasetten ya da iddialı 
büyük laflar etmekten alabildiğine kaçındılar. Asaf Halet klâsik edebiyatın 
dışına pek çıkmadan sınırlarını korurken Salah Birsel yolu Beyoğlu’ndan 
geçen edebiyatçıların kaydını tutar gibiydi. O aynı zamanda Cumhuriyet 
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döneminin en velut denemecisidir. Tarık Buğra’da gazeteci edası vardır. 
Deneme ile konuşurken bu eda ona acar muhabir havası katar. Onun bu 
deneme usulü konuşma biçimi spor yazarlığına kadar sirayet etmiştir.

Bugün isimleri geleceğe kalabilecek sağlamlıkta deneme yazarımızın 
çok az olması denemeyi bağımsız bir tür olarak sürdürme istikrarına 
sahip yazarlardan mahrum olmamızla yakından ilgilidir. Şair, hikâyeci 
ve de roman yazarı olduğu hâlde denemeyi bir konuşma biçimi olarak 
kullanan, bu türü yedeğinde taşıyan edebiyatçılarımızın sayısı da gittikçe 
azalmaktadır. Galiba edebiyatçılarımız ortaya koydukları ürünlerini 
anlatmak için denemeyi elverişli bir dil olarak görmüyorlar artık. Gündelik 
hayatın dili, reklamın dili, güzelleme ve de tanıtım dili gibi piyasayla daha 
kolay anlaşıp uzlaşabilen dillere doğru açılıyorlar.

Türlerin iç içe girmesi neticesi arada en çok ezilen tür yine deneme 
olmakta. Bu yönüyle baktığımızda deneme günümüzde mağdurun, 
mazlumun, masumum ve de mecburun dili hâline gelmiştir. Bir zamanlar 
bu görevi şiir üstleniyordu. Şimdilerde ise deneme kitlesel bir iç dökme 
alanı hâline gelmiştir. 2018 yılında çıkan deneme kitaplarının büyük bir 
kısmı isminden kapağına ve de cümle kuruluş biçimine kadar bu durumu 
doğrulamaktadır. Denemenin denetleyicisi şiir kadar olmadığından önüne 
gelenin iç sıkıntısı ya da kendini bir kitapla görünür kılma hevesiyle bu 
alana yöneldiği açıkça görülmektedir. Denemede nitelik sorunu nasıl 
aşılabilir? Bunun cevabı bu türde yeni güçlü kalemlerin ve özgün isimlerin 
yetişmesiyle mümkün olacaktır.

Ne dersiniz denemeye değmez mi?

Şairin Aynası
Mustafa Uçurum’u belki de 25 yıldır tanıyor ve yazdıklarını takip ediyorum. 
Mekânın yazma coşkusu karşısında öyle çok önemli olmadığının açık bir 
delili gibidir o. Nerede olursa olsun edebiyatı merkezinden kucaklamayı 
bilir. Hayatının odak noktasında şiir vardır. Çocuklara hikâyeler, masallar 
yazar. Öykü yazdığını da biliyoruz. Kocaman bir bahçe onun yazınsal 
dünyası. Bu bahçede denemeye de yer var. Hem de hakkını gayet güzel 
bir şekilde vererek. Mustafa Uçurum’un Şairin Aynası kitabı aynı 
zamanda onun iz sürdüğü isimleri ve mecraları da tanıma imkânı veriyor 
okuyucuya. Cahit Külebi, Edip Cansever, İlhan Geçer, Turgut Uyar, Ece 
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Ayhan, Sezai Karakoç gibi şairlerin dünyasına tek bir şiirleriyle girebiliyor 
rahatlıkla. Şiir üzere yola çıkmış gençlere söyleyecek çok şeyi var bu 
kitabın. Şiirin öğrenilip öğrenilemeyeceğini, Zarifoğlu şiirini nasıl okumak 
gerektiğini, kadınların şiirin neresinde olduğunu “şairin aynası”na 
yansıyan örnekleriyle çözebiliyoruz. Evet, Mustafa Uçurum’un da arka 
kapakta belirttiği gibi şiir şairin aynasıdır, aynısı değildir elbette. Lâkin bu 
şairden şaire değişim gösterebilir tabiatıyla. Kiminin boy aynası, kiminin 
kafa aynası, kiminin de dikiz aynası olabilir pekâlâ. Şayet tartışmaya dahil 
olmak istiyorsanız bu kitabı esaslı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. 
Deneme hafife alınacak bir tür değil, hele bir de yazanı şair olursa. (Mustafa 
Uçurum, Şairin Aynası, Çıra Yayınları)

Mustafa Özel’in Kaleminden Roman Diliyle Siyaset
Mustafa Özel’i bilirsiniz. Kendisi esaslı, sohbeti güzel, yazdıkları sadra 
şifa bir insan. Eski tabirle “müellif”. Kalple kafayı telif ediyor. Sosyal 
bilimlerle fen ve matematik gibi bilimleri ülfet ettiriyor aynı zamanda. 
2018 yılında çıkan Roman Diliyle Siyaset kitabı matematik alanlarla 
sosyal alanların ayrıştığı düzeneği altüst eder nitelikte. Aslında siyaseti 
bağırmak çağırmak ve de sonuç almak şeklinde görmeye alışkın olanlara 
tam tavsiyelik bir kitap bu. Türedi zenginlerinin romanından apartman 
beylerinin tazı payına kadar daha birçok şeyi Mustafa Özel’in tatlı üslûbuyla 
okuyabilirsiniz. Kemal Tahir, Robert Musil, A. Mithat Efendi, Filibeli 
Ahmet Hilmi, Sabahattin Ali, Jules Verne gibi daha pek çok romancı 
ve yazarın yazdıklarının siyasete uzanan dallarını okuyucu rahatlıkla 
uzanabilsin diye eğiyor. Şiirle düşünmek diye bir şey var biliyoruz, Mustafa 
Özel’le birlikte romanla düşünmek diye bir şeyin daha olduğunu öğrendik. 
Toplumbilim yorgun ve yaşlı, şimdi romanbilim diye bir şey var. İçinde 
hikâye ve romanlardan kesitler, Türk ve dünya şiirinden dizeler yer alan 
bir iktisat kitabı okudunuz mu hiç? Mustafa Özel kitapları bu şaşkınlığınızı 
giderir.

İnce Tren
Haydar Ergülen’in hayatında terziler kadar trenlerin de önemli bir yeri 
vardır. Tabi tren deyince yolculuk, yolculuk deyince ise hiçbir şehre 
değişmediği Eskişehir gelir. Vakitle beraber gönül yordamında incelen 
trenden bahsediyor Haydar Ergülen bir şair inceliğiyle. Bu tren nereye 
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gidiyor böyle diye merak ediyorsanız, hiç acele etmemeniz lâzım. Hızlı 
trenden bahsedilmiyor zira. Bu tren hızını insanın nefes alışına, cümle 
duruşuna ve de hayal kuruşuna göre ayarlamış bir tren. Yolcuyu da, 
yolculuğu da değiştiren bir vasıta. Buyurun buradan dinleyin: “Ben ne 
zaman trene binsem, sanki tek bilet almış üç kişi gibi hissederim kendimi. 
Biri çocukluğum, biri gençliğim, biri de şimdim!” Eski trenleri dert çeken, 
yüklenen, hâlden anlayan, herkese yer olan evlere benzeten Haydar 
Ergülen denemeleriyle şiire çok yakın bir yerde duruyor. Şairin hayatı 
denemeye dahildir desek yeridir herhalde. 217 sayfadan oluşan İnce Tren 
kitabı ne kadar hacimli gözükse de kitabın işaret ettiği inceliğe eşlik ediyor. 
(Haydar Ergülen, Kırmızı Kedi Yayınları, Kasım 2018)

Kelimeler Kitabı
Hüsrev Hatemi’nin kelimeleri teşrih masasına yatırdığı bir kitap Kelimeler 
Kitabı. Şair çocukluğundan itibaren yakın ve uzak çevresinde kullanılan 
kelimelerin bugüne kalan anlamlarını irdeliyor. Hoş, nükteli ve sade bir 
üslûpla başarıyor bunu. Ustalığın karmaşadan geçmediğini, kelimelerle iyi 
geçinmek gerektiğini hissettirircesine ortaya koyuyor. İnsanın tarihi bir 
nevi insanın diline değen, damağında yumuşattığı kelimelerin tarihiyle 
eşdeğerdir. “Kadirnaşinas” kelimesini ilk kez beden eğitimi öğretmeninden 
nasıl duyduğunu, “Defter-i Kebir” kelimesinin zamana göre değişimini, 
“binaenaleyh” kelimesinin beka mücadelesini ve daha nicelerini Hüsrev 
Hatemi’nin dağarcığından ve de heybesinden öğreniyoruz. 1950’li yıllar 
Hatemi’nin ortaokul yıllarıdır ve o dönemin hafızasında var olan kelimeler 
koleksiyonunu okuyucusu ile paylaşır. Daha o yıllardan itibaren kelime 
kelebeklerinin peşinde koştuğunu söyleyen yazar bu koşusunu hâlâ 
sürdürüyor. Kelimelerin anayurduna seyahat etmek isteyenler ve küllenen 
kelimelerin üstünü silkeleyerek onları yeniden hayata katmak isteyenler 
için okunası bir kitap. (Hüsrev Hatemi, Kelimeler Kitabı, Dergâh Yayınları, 
Şubat 2018)

Sivil Edebiyat
“Elinizdeki kitap 2016-2018 yılları arasında Karar’da yazılmış gazete 
yazılarından oluşuyor. Bu nedenle salt akademik bir dil yerine, daha 
serbest ve rahat bir dille kaleme alınmıştır. Kanaatimce bu dilin yazara 
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sağladığı en büyük avantaj, düşüncenin daha hür ve cesur bir şekilde 
cevelan etmesini sağlamaktır.”

Yukarıdaki satırlar Alâattin Karaca’nın eleştiri yazılarını bir araya 
getirdiği Kopernik Yayınları’ndan çıkan Sivil Edebiyat kitabının sunuş 
yazısından. Alâattin Karaca yazılarını hiç aksatmadan okuduğum 
akademisyenlerden. Akademizme saplanıp kalma tehlikesine düşmüyor. 
Sivil ve aktüel bir dili var. Bu yüzden kendini rahatlıkla okutuyor. Edebiyat 
kökenli akademisyenlerin metinlerinde en çok rastlanan durum statik, 
esnemeyen, katı ve sınırları önceden çizilmiş gibi sürpriz yaşatmayan 
yazma hattıdır. Elbette bu durumu aşmış birçok akademisyen yazarımız 
var. Zengin edebiyat birikimine sahip akademisyen yazarların sözünü 
ettiğimiz çıkmazdan kurtulabilmelerinde gazete yazarlığı hissedilebilir 
ölçüde katkı sağlamaktadır. Gazete yazılarının gazetede kalmaları 
gerektiğini, bir dosyaya dönüştürülmemesinin uygun olacağını savunanlar 
olabilir. Ben şahsen onlardan değilim. Şayet köşe yazarı periyodik 
yazılarını kısır gündemden uzak tutup kalıcı bir gündeme oturtabilmişse 
kitaplaştırılarak geniş okuyucu kesiminin istifadesine ve dikkatine 
sunulabilir. Alâattin Karaca’nın yaptığı gibi. Karaca’nın Sivil Edebiyat 
kitabı sanat, edebiyat ve iktidar, İslâmcı düşünce ve edebiyat, din ve sanat 
ve Şark ve Garp medeniyetine dair olmak üzere dört bölümden oluşuyor. 
Kendini Müslüman, İslamcı olarak tanımlayan kesimlerin edebiyat, sanat, 
düşünce ve bilgi ile kurdukları ilişkinin seyrini bu yazılarda etraflıca 
görebiliyoruz. Yazar çoğu yazısında okuyucuyu düşündürmekle kalmıyor, 
aynı zamanda tartışmaya dahil ediyor. Kimi zaman başlıklar tek başına 
eleştirel bir hüküm cümlesini yüklenebiliyor (İslâmcı Edebiyat Ontik 
Sorunlar Öncelemiyor). Sözünü yutmayan bir üslûpla kaleme alınan bu 
yazıların bir bütünlük içerisinde iki kapak arasına alınması kültür, sanat 
ve düşünce dünyamız için bir kazanım olacaktır. (Alâattin Karaca, Sivil 
Edebiyat, Kopernik Yayınları, Eylül 2018)

Bizim Âkif
Yusuf Tosun biyografi ve deneme alanında pek çok esere imza atmış 
bir yazar. Biyografilerinden de deneme tadı almak mümkün. Düşünce 
dünyamızda iz bırakanları ve edebiyatımızın usta kalemlerini biyografi 
eserleriyle özellikle genç kuşaklara tanıtmaya çalışmıştır. Âkif üzerine 
yazdığı eserler daha bir yoğunluktadır. Yusuf Tosun’un Bizim Âkif 
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kitabı bu meyanda emek mahsulü, okuyucuyu yormayan denemelerden 
oluşuyor. Bir kategoriye yaslamak gerekirse bu denemelere “didaktik 
denemeler” denilebilir. Bizim Âkif kitabında Âkif’i doğumundan evliliğine 
kadar anlatan yazılar mevcut. Dört bölümden oluşan kitabın ikinci 
bölümü “Âkif’in Davası”nı çeşitli yönleriyle ele alıyor. Bu bölümde istiklâl 
şairimizin Berlin Hatıraları, Necid Çöllerine Yolculuk, Lübnan Seyehati, 
mebus seçilmesi, İstiklâl Marşı’nı yazması gibi birçok alanda mücadelesi 
anlatılıyor. Üçüncü bölümde bütün yönleriyle şairin Mısır’a hicreti üzerinde 
duruyor. Mısır’da yoğunlaştığı meal çalışmasının akıbetinin de konu 
edildiği kitabın son bölümü Âkif’in hastalığı, vefatı ve cenazesine ayrılmış. 
Yusuf Tosun’un aidiyet hissi ile kaleme aldığı Mehmet Âkif yazılarına 
ister biyografi diyelim, isterse deneme, neticede okuyucuyu işaret edilen 
aynı noktaya taşıyor. Âkif’in sadece kişisel biyografisiyle yetinilmeyip 
yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal hâdiselerinin de irdelendiği bu kitap 
2018’in vitrinine yerleştirilmeyi hak ediyor. (Yusuf Tosun, Bizim Âkif, Çıra 
Yayınları, Ekim 2018)

Uzakların Saldırısı
Şair Furkan Çalışkan’ın ilk deneme kitabı. Kısa hikâyeler gibi yerinde 
kesilerek tesiri okuyucunun zihninde devam eden türden denemeler. Kitap 
toplam 58 denemeden oluşuyor. Kısa ve tadımlık oluşlarıyla Enis Batur’un 
minör deneme tarzını çağrıştırıyor. Yer yer bir öyküden dışarıyı seyrediyor 
gibi. Kimi zaman da bir şiirin yolunu bekleyen kalbin sayıklamasını 
andırıyor Furkan Çalışkan’ın denemeleri. Şiirin artık malzemeleri gibi. 
Üstüne başına şiir bulaşmış sözler de diyebilirsiniz. “Vitesi Bitenler İçin 
Aksaray”, “Her Gelen Hızırdır”, “Sınır Bekçisinin Ağıdı” gibi başlıklar 
bir şiirden ödünç alınmış gibi. Bazı başlıklar da bir öyküyle bakışırcasına 
kendinden geçmiş: “Ölümün Üvey Kardeşleri”, “En Mavi Göz”, “Portakal 
Durağı” ve “Üçüncü Paralelde Eski Bir Dünya” gibi örnekler bu cinstendir. 
Denemenin diğer türlerle oluşturduğu iç içeliğe dair avantajları sonuna 
kadar kullanmak ayrı bir marifet olsa gerektir. Bir şairin şiirlerinin 
arka planını merak ediyorsanız bu denemeler size bu konuda çok şeyler 
söyleyecektir. Uzakların Saldırısı, 2018’in deneme boşluğunu dolduracak 
kitaplardan. (Furkan Çalışkan, Uzakların Saldırısı, Profil Yayınları, Kasım 
2018)
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Ötekiler Günü
Tekin Şener 2018’in başarılı denemecilerinden. Dil bahçesinde cümle 
tarhları kuruyor. Beş bölümden oluşan kitapta ilk iki bölüm zamanı 
eskiten insan hallerine ayrılmış. Zamanın insan üzerindeki fenalıklarını 
en net ortaya seren çocukluk dönemi burada önemli bir yer tutuyor. İkinci 
bölümü takip eden müteakip bölümlerde ise zamanla birlikte eksilen 
durumlara dikkat çekilmiş. Dil yordam ve hassasiyetini önemli bir insani 
ve de milli mukavemet unsuru olarak gören yazar insana açılan cümle 
kapısının önünden çekilir. Hayatı yaşarken olup biteni bir dekor sağanağı 
gibi görmeyen her kesitini aklının bir köşesine not eden insanların hayret 
ve samimiyetini görüyoruz Tekin Şener’in yazdıklarında. Cümle kapısının 
önündeki izdiham bir anlamı kendi dünyası dışında fasit heveslere 
kaptırmamak içindir. (Tekin Şener, Ötekiler Günü, Mart 2018)

Uzak Ülke
Dünya acılar atlasının deneme diline aktarılması hem çok mühim, hem de 
çok zor bir katkı. Mühim; çünkü düz anlatımdan kurtulduğu ölçüde dünya 
üzerindeki zulüm ve haksızlıklar kalbe sirayet edip insanları duyarlığa 
davet edebilir. Zordur; zira denemenin o başına buyruk ve serazat iklimi 
böylesine ağır mevzuları ne denli bünyesine kabul eder, işte bu çetrefil 
bir konu. Süleyman Ceran ilk deneme kitabıyla önemli ölçüde bunu 
başarmış. Kanayan ve kaynayan coğrafyaların üzerine kalemini neşter gibi 
tutmasını bilmiş. Uzak Ülke, yazarının da ifadesiyle uzak gibi görünen; 
ama bir o kadar da bize yakın olan coğrafyalarla ilgili seyahatlerin ve yakın 
takiplerin yoğun okumalarla yoğrulup pişmesi sonucu oluşmuş. Yani bir 
tarafında coğrafya diğer taraftan coğrafyaya yönelik metin okumalarının 
bileşimi. 2001 yılından itibaren değişik dergilerde yayımlanmış aynı 
eksende yazılar mazlum milletlerin daimi gündemlerine tahvil edilmiş. 
Samimi, sıcak ve bir o kadar da ustalıklı bir dilin ürünü olan bu yazıların 
2018 yılının deneme müktesebatına dahil olması okur adına olduğu kadar 
edebiyatımız adına da bir kazanım sayılabilir. (Süleyman Ceran, Uzak 
Ülke, Okur Kitaplığı, Şubat 2018)

Kamigazze
2018 yılı Süleyman Ceran için bereketli bir yıldı. Eşzamanlı üç kitap 
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çıkararak yeryüzünde yaşayan Müslümanların siyasi, kültürel ve 
de mücadeleye yönelik meselelerine ışık tutmaya çalıştı. Öncelikle 
Türkiye ölçeğinden dünyaya bakmayı deneyen Ceran, dünya ölçeğinden 
Türkiye’deki İslâmi duruşu da esaslı verilerle kritik ediyor. Kamigazze 
bu doğrultuda bir kitap. Tamamı Filistin’le ilgili yazılmış denemelerden 
oluşan kitapta Gazze’den Batı Şeria’ya kadar bütün Filistin şehirleri yer 
alıyor. Filistin direniş hatları şiirsel bir dille anlatılıyor. Rachel Corrie ve 
Mercu’z Zuhr sürgünleri kitabın diğer istasyonları. Mücadele geleneğinin 
slogandan öte bir kültürü de olduğunu Kamigazze kitabını okurken bir 
kez daha anlıyoruz. Şu satırlar edebiyat ve direniş arasındaki ilişkiyi 
gündemimize yeniden taşımaya yeterlidir sanırım: “Kendilerinden 
yüzlerce kilometre uzakta olmasına rağmen İsrail’in her talebini buyruk 
sayıp yerine getiren zelil Arap liderlerini düşününce bir avuç toprak 
parçasına sıkışmış bir şehrin kitlesel yok olmayı göze alarak kurşunlara, 
zırhlılara ve fosfor bombalarına meydan okumasının adıdır Kamigazze.” 
(Süleyman Ceran, Kamigazze, Okur Kitaplığı, Şubat 2018)

Ateşten Kelimeler
“Bu kitaptaki metinler, şiir çözümleme yazıları değildir; sekiz şiirde yer 
alan kimi imgelerden hareketle üretilmiş sekiz öznel şerhtir.” Bu satırlar 
Ömer Lekesiz’in Ateşten Kelimeler adlı kitabının söze giriş cümleleri. 
Ömer Lekesiz’in öykü ile ilgili çalışmalarını bilmeyen yoktur. Öykü 
çözümlemelerinde yaptığını bu kez şiir üzerinde denemeye çalışmış 
Lekesiz. Celal Sılay, Ziya Osman Saba, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Sezai Karakoç, Gülten Akın, Hüseyin Atlansoy ve en son laedri 
bir şiirle dizelerin götürdüğü dünyayı irdelemeye çalışıyor. Şiirin okuyanı 
çağırdığı hikâyeyi bir taraftan anlatırken, diğer taraftan da bir okuyucu 
olarak yazarın şaire yakıştırdığı hikâyeye tanıklık ediyoruz. Ömer Lekesiz 
bir tür modern şerh yöntemi ortaya koymuş. Oluş, olay ve olgulara kalbi ve 
vicdanı bir yordamla yaklaşıyor. Kendi ifadesiyle şerh dilinin arkeolojisine 
yöneliyor. Sağlam bir okuyucu iseniz Ateşten Kelimeler kitabında yer 
alan metinlerin özgün ve de deneme lehine çoğaltıcı metinler olduğunu 
anlamakta zorlanmayacaksınız. (Ömer Lekesiz, Ateşten Kelimeler, Şule 
Yayınları, Haziran 2018)
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Dikiş Yeri
Mehmet Özger’in kaleminden yansıyan modern şiir okumaları 2018’in 
şiir ağırlıklı denemeleri arasında yer aldı. Özger farklı tarihlerde yazdığı 
şiir kitaplarına dair yazıları Dikiş Yeri adıyla bir araya getirdi. Kitapta 
Cahit Zarifoğlu, Âkif İnan, Alaeddin Özdenören, Kâmil Eşfak Berki, Arif 
Ay, Ebubekir Eroğlu, Nurettin Durman, Şakir Kurtulmuş, Cevdet Karal, 
Necat Çavuş, Ömer Erdem, Haydar Ergülen, Hüseyin Alemdar ve Mürsel 
Sönmez şiiri üzerine parçadan bütüne doğru ilerleyen yazılara yer verilmiş. 
Mehmet Özger’in bir yazar tavrı olarak en dikkat çekici yanı şairlerin 
şiirini incelerken kavrama noktalarını çok iyi tespit etmiş olmasıdır. 
Örneğin Âkif İnan şiirini incelerken “göksellik”, Kamil Eşfak Berki şiirini 
incelerken “endişe” ve Arif Ay şiirini dikkatimize sunarken “direniş” ve 
“emek” kavramlarını şairden şiire intikal eden kimlikler olarak yansıtmış. 
(Mehmet Özger, Dikiş Yeri, Çıra Yayınları, Ekim 2018)

Söz Okyanusunda Yolculuk
Mehmet Doğan 2018 yılının da en velüd kalemlerinden biri olduğunu 
yeni eserleriyle ortaya koydu. Söz Okyanusunda Yolculuk kitabı Mehmet 
Doğan’ın dil meselesine kamus cihetinden bakan önemli eserlerinden 
biri. Hedefi köklere doğru inerken bugüne anlamlar devşirmek olan 
yazarımızın kamus yolculuğu oldukça zengin çağrışımlarla dolu. Dünden 
bugüne kelimelerin hızla aşınan tarihini Mehmet Doğan’dan öğrenmeye 
alışkın bir kuşağız. Ne de olsa baştan sona ilk okuduğumuz sözlük onun 
hazırladığı sözlüktür. Bu yüzden kamusla namus arasındaki rabıtayı 
kurmakta zorlanmıyoruz. Muharrir, şair, edip gibi kelimeler hangi 
dönemlerden ve aşamalardan geçerek bugüne geldiler? Bugünün yazarları 
müellif olamadıkları için olmalı kalpleri ile kafalarını telif etmekte 
zorlanıyorlar. İntihal, kalpazanlık ve korsanlık kelimelerini bugünün 
anlam dünyasında birbirine mesafeli kılan nedenleri ancak böyle bir kamus 
seyahatine iştirakle anlayıp çözebiliriz. Mülteci ile muhacir arasındaki 
o ince anlam çizgisini de böyle bir yürüyüşle kavramak mümkündür 
ancak. Muhallebi ile Halep arasındaki akrabalığı çözebilmek için pudding 
shop’a mesafeli olmak lâzımdır. Mehmet Doğan’ın yolculuğu Türkçe’nin 
binlerce yıllık macerasına doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculukta 
pusulasını kaybetmiş kelimelerle karşılaşmak her zaman mümkündür. 
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Korsan kelimelerle ansızın savaşmak da böyle. (D. Mehmet Doğan, Söz 
Okyanusunda Yolculuk, Yazar Yayınları, Eylül 2018)

Yakın Okuma
Şadi Kocabaş sadece şiir yazıp kenara çekilenlerden değil. Aynı zamanda 
şirini düz yazıyla destekleyenlerden. Şiirin böyle bir desteğe ihtiyacı 
var mı diye sorabilirsiniz. Bana kalırsa, her şair kendi şiirini poetik 
anlamda savunabilmeli. Başka şairlerle, çağdaşları ve de dönemdaşları ile 
arasındaki farkı belli bir kritik eşiği aşarak keşfedebilir. Bunun yolu yakın 
okumalar yapmaktan geçiyor. Yakın okuma derken, iki nokta gelmeli akla: 
Birincisi birlikte yol yürüyen, birbirleriyle tanışık şairlerin birbirlerini 
okuyup eleştirebilme olgunluğuna ulaşması. İkinci nokta ise tanışıklık 
olmasa da aynı zamanı yaşayan şairlerin birbirlerinin yazdıklarına yakın 
durabilmeleri. Şadi Kocabaş her ne kadar yazdığı kitaba “eleştiri” demeyi 
uygun görmüşse de ben eleştiri ağırlıklı deneme diyorum. Zira eleştiri 
için biraz daha yol yürünmesi gerekir. Deneme bu anlamda daha itidalli 
bir adlandırma olur. Tabi bu arada Şadi Kocabaş’ın sadece şiir kritiği 
yapmadığını, aynı zamanda diğer türler üzerine de belli bir yordam üzere 
gittiğini söylemeliyim. Ali Ayçil’in Sur Kenti Hikâyeleri’nden Hasibe 
Çerko’nun Leyla’sına, Leyla İpekçi’nin Dem Yüzü romanından Şükrü 
Karaca’nın Dünyayı Dolduran Kiraz’ına kadar daha birçok türde ürün 
veren yazarların kitaplarına da değiniyor. Ne diyelim, bütün bunlar bir 
şaire dair çalışkanlık belirtileridir. (Şadi Kocabaş, Yakın Okuma, Çıra 
Yayınları, Mayıs 2018)

2018 Yılı Deneme Kitapları
Âdem Kandemir, Yaşama Borcu, Hayat Yayınları, Mart 2018
Adnan Binyazar, Sözün Onuru, Can Yayınları, Mart 2018
Ahmet Katıksız, Hikâyelere Dokunmak, Hemen Kitap, Kasım 2018
Akif Emre, Göstergeler, Büyüyenay, Mayıs 2018
Akgün Akova, Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü, Kara Karga Yayınları, 

Nisan 2018
Akgün Akova, Elimi Tut Yeter, Kara Karga Yayınları, Nisan 2018
Aksel Tanrıverdi, Gülümse Kaderine, Miras Yayıncılık, Mayıs 2018
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Ali Haydar Haksal, Ah Kudüs, İz Yayıncılık, Nisan 2018
Alaattin Karaca, Sivil Edebiyat, Kopernik Kitap, Eylül 2018 
Aliye Özkul Yılmaz, Zamanın Ruhu, Kitaparası Yayınları, Aralık 2018
Altan Tan, Statüko Ağa ile Derweşe Abdal, Nubihar Yayınları, Şubat 2018
Aydın Soysal, İnsanlara Fısıldayan At, Sıfır Yayınları, Aralık 2018 
Aykut Torunoğulları, Bakış Arası, Altın Bilek Yayınları, Mayıs 2018
Bayram Karaçor, Kalbin Sözü, Beyan Yayınları, Mart 2018
Betül Zarifoğlu, Karşıyım! , Beyan Yayınları, Şubat 2018
Bülent Kaya, Yaşamdan Yazıya, Karina Yayınevi, Mayıs 2018
Cahit Kayra, Marjinal Teoriler Ansiklopedisi, Tarihçi Kitabevi, Haziran 

2018
Celal Binzet, Çirkinliğe ve Karanlığa İnat, Telgrafhane Yayınları, Mart 

2018
Cemal Kurnaz, Bir Köy Vardı, Kurgan Edebiyat, Mart 2018
Cemile Sümeyra, Kendi Kalemini Kıranlar, Haziran 2018
Coşkun Karabulut, Şiir, Şair ve Okur, Günce Yayınları, Ekim 2018
Cüneyt Özdemir, Günebakan, Doğan Kitap, Mayıs 2018 
Derya Kılıçlar, Cevdet: Bir Şehidin Hikâyesi, Şule Yayınları, Kasım 2018
Elif Sönmezışık, Hasbelkader İstanbul, Dünya Bizim Yayınları, Aralık 

2018
Enis Batur, Karganame, Sel Yayıncılık, Mayıs 2018 
Enis Batur, Endişe Yengeçleri, Kırmızı Kedi Yayınevi, Mart 2018
Enis Batur, Sekizinci Günahın Sonrası, Sel Yayıncılık, Mayıs 2018
Enver Aysever, Elli Yaşa Buruk Günce, Tekin Yayınevi, Şubat 2018
Ercan Yılmaz, Rüzgârın Aynaları, Şule Yayınları, Mart 2018
Erol Yılmaz, Varsıl Mutsuzlar Çağı, Pozitif Yayınları, Temmuz 2018
Fahrettin Gün, Evrensel Yürüyüş Denemeleri, Beyan Yayınları, Aralık 

2018
Fatih Çoban, Rüya, Cinius Yayınları, Mart 2018
Fatih Çodur, Yalnızlık Dahil, Lakin Yayıncılık, Şubat 2018
Ferman Salmış, Gölgede Kelimeler, Bilsam Yayınları, Nisan 2018
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Fuat Tosun, Kadınlar Cehennemi, Arya Yayıncılık, Temmuz 2018
Furkan Çalışkan, Uzakların Saldırısı, Profil Yayınları, Kasım 2018
Furkan Şahin, Ayrılık Bazen, Cinius Yayınları, Mart 2018
Göksel Erkılıç, Olay Yeri İnceleme, Uğur Tuna Yayınları, Haziran 2018
Güler Dişbudak, Sandal Saati, Mat Kitap, Şubat 2018
Gülse Bahtıgülmez, Her Şey Geçer De Çay Var Mı Çay? , Gece Kitaplığı, 

Ekim 2018
Gülsüm Cengiz, Umut Hep Vardır, Kor Kitap, Temmuz 2018
Güven Kemerkaya, Yara İzi, Hayy Kitap, Kasım 2018
Hakan Albayrak, Sabah Koşusu, Fazla Kitap, Aralık 2018
Hamza Çelenk, Bana Yarından Bahset, Beyan Yayınları, Nisan 2018
Harun Kaban, Evden Uzakta, Liman Kitap, Kasım 2018 
Haydar Ergülen, İnce Tren, Kırmızı Kedi Yayınları, Kasım 2018
Hayrullah Şanzumi, Hıyarname, Karbon Kitaplar, Mart 2018
Hayrullah Şanzumi, İnsanname, Karbon Kitap, Mayıs 2018
Hüseyin Akıncı, Düşüncenin Feryadı, Ozan Yayıncılık, Eylül 2018
Hüsrev Hatemi, Kelimeler Kitabı, Dergâh Yayınları, Şubat 2018
Hüsrev Hatemi, Edebiyatın Kıyılarında, Dergâh Yayınları, Mayıs 2018
Hüzeyme Yeşim Koçak, Hayat 7 Renktir, Romantik Kitap, Mart 2018
İbrahim Kalkan, Medeniyet Belgesi Sanat, Haziran 2018
İbrahim Soylu, Kırk Artı Kırk, Bab-ı Ali Kültür Yayıncılığı, Ekim 2018
İlayda Kayapınar, Vaveyla, Uyanış Yayınevi, Mart 2018
İlkay Coşkun, Kahve Bahane, Vilayet Yayınevi, Mayıs 2018
Kerimcan Kemal, Karşı, Doğan Kitap, Mayıs 2018
Köksal Alver, Yerli Yerinde, İz Yayıncılık, Temmuz 2018
M. Kayahan Özgül, Seke Seke Ben Geldim, Çolpan Kitap, Nisan 2018
Mahmut Temizyürek, Üç Çınar, Edebi Şeyler, Nisan 2018
Mehmet Solak, Hayatın Özü Şiirin Eşiği, Çıra Yayınları, Aralık 2018
Mehmet Yaşın, Poeturka, Yitik Ülke Yayınları, Mart 2018
Mehmet Yaşın, Kozmopoetika, Yitik Ülke Yayınları, Temmuz 2018
Metin Karabaşoğlu, Gölgeler ve Işıklar, İz Yayıncılık, Nisan 2018
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Muhammed Berdibek, Siyah Güzeldir, Profil Yayınları, Nisan 2018
Murat Atilla, Benimle Boşanır mısın?, Olimpos Yayınları, Ocak, 2018
Murat Kaymaz, Kaleme Karşı, Ötüken Yayınları, Nisan 2018
Murat Şenyurt, Aklımdan Geçen Felsefe, Peron Kitap, Temmuz 2018
Musa Bilgen, Talan, Gece Kitaplığı, Ocak, 2018
Mustafa Işık, Heybemde Biriken Yolculuk, İbrişim Kitap, Ekim 2018
Mustafa Muharrem, Korkudan Yontulmuş Bastonlar, İz Yayıncılık, 

Ağustos 2018
Mustafa Onur Ustaoğlu, Red, Kitapana, Şubat 2018
Mustafa Ökkeş Evren, Yağmuru Ayakta Karşıla, Nar Yayınları, Eylül 2018
Mustafa Özçelik, Yazmanın Büyülü Dünyası, Nar Yayınları, Eylül 2018
Mustafa Uçurum, Şairin Aynası, Çıra Yayınları, Şubat 2018 
Mustafa Uslu, Aşk Yolcusu, Erkam Yayınları, Mart 2018
Mustafa Örki, Adanmış Hayatlar, Egemen Yayınları, Mart 2018
Mürşit İlhan, Kendini Aramak, Sıfır Yayınları, Temmuz 2018
Nazif Gürdoğan, Düşünceyi Eylem İçin Bilmek, İz Yayıncılık, 
Nebil Özgentürk, Sessiz Gece Yazıları, Kara Karga Yayınları, Kasım 2018
Necibe Rodop Darcan, Anahtarınız Bende Kalmış, Mavi Ağaç, Kasım 2018
Necdet Subaşı, Gelince Söylerim, Otto Yayınları, Şubat 2018
Necmiye Alpay, Dil Meselesi, Metis Yayınları, Nisan 2018
Nedim Gürsel, Piramidin Gölgesinde, Doğan Kitap, Mayıs 2018
Nermin Lara Bilici, İlk Deneme Yazılarım, Önel Yayınları, Nisan 2018
Nevzat Çevik, Buğday Tanesi, Az Kitap, Şubat 2018
Nihat Taydaş, Derviş Yunus, Telgrafhane Yayınları, Mart 2018
Nurettin Durman, Şiirin Kanatları Altında, Çıra Yayınları, Mayıs 2018
Onur Karakoç, Kelamdan Kaleme, Zebra Yayınları, Kasım 2018
Osman Bayraktar, Hac Çağrısı, İz Yayıncılık, Haziran 2018
Osman Çakmakçı, Ezeli İhanet, 1984 Yayınevi, Mayıs 2018
Ömer Lekesiz, Ateşten Kelimeler, Şule Yayınları, Temmuz 2018
Ramazan Gürsel Uçar, Düşünmeye ve Akletmeye Davet, Mevsimler Kitap, 

Aralık 2018
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Recep Özkul, Hiç, Çınaraltı Yayıncılık, Nisan 2018 
Sami Günal, Bu Da Oldu, Ütopya Yayınevi, Haziran 2018
Sedat Delioğlu, Küskün, Kırmızı Çatı Yayınları, Haziran 2018
Selvigül Kandoğmuş Şahin, Hızır’la Yolculuk, Okur Kitaplığı, Mart 2018
Semra Saraç, Ses ve Karşıt Ses, Kutlu Yayınları, Aralık 2018
Senai Demirci, Mukabele, Şule Yayınları, Eylül 2018
Serdar Akdağ, Sığ Betik, Kutlu Yayınevi, Mayıs 2018
Seyit Ahmet Yücel, Delice Söylediklerim, Etki Yayınları, Eylül 2018
Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir, Mana Kitap, Nisan 2018
Son Cengiz Aydın, Fazla Uzaklaşmış Olamam: Döndür Beni, Hayy Kitap, 

Ekim 2018
Süleyman Ceran, Uzak Ülke, Okur Kitaplığı, Şubat 2018
Süleyman Ceran, Kamigazze, Okur Kitaplığı, Şubat 2018
Şeref Yılmaz, Türkçenin Huzurunda, Ferfir Yayınları, Mart 2018
Şevki Özdemir, Mutlu Aşk Şarkıcısı, Ozan Yayıncılık, Mayıs 2018
Taner Çetinkaya, Sadece Sev İstedim, Parola Yayınları, Şubat 2018 
Tansel Baybara, Sana Kalbim Geçti, Martı Yayınları, Temmuz 2018
Tekin Şener, Ötekiler Günü, Karakum Yayınları, Mart 2018
Turan Koç, Dilin Ötesi, İz Yayıncılık, Mart 2018
Şükrü Uyar, Sana Yolladım Tüm Özlemlerimi, Kerasus Yayınları, Mayıs 

2018
Veysel Çolak, Türk Şiirinin Arabı 1999-2010, Hayal Yayınları, Şubat 2018
Yaşar Adıyaman, 2naviçe, Serencam Yayınları, Mayıs 2018 
Yusuf Alper, Annem Çok Küçükken Öldü, Vapur Yayınları, Kasım 2018
Yusuf Tosun, Âkif’i Anlamak, Çıra Yayınları, Şubat 2018
Yusuf Ziya Lebleci, Yarın Güzel Olacak, İştirak Yayınları, Mayıs 2018
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ELEŞTİRİNİN 2018'i
İdris Ekinci

Eleştiri, inceleme, deneme, değini türleri edebiyat ve düşünce alanlarını 
diri tutan, hareketlendiren, onlara canlılık katan türlerdir. Dolayısıyla 
eleştiri demek sadece ortaya konulmuş bir eseri değerlendirmeye tâbi 
tutmak, onun hakkında yargıda bulunmak işi değildir. Eleştiri yapılanın 
takibi, bir yankı bulması, dolaşıma girmesi, okur kazanması işidir aynı 
zamanda. Buradan hareketle eleştiri eserlerinden beklenen tek başına 
bir tartışma ortamı oluşturmak değil, ortaya konulan eseri bir düşünme 
ve gündeme alma faaliyetidir. 2018 yılı eleştiri adına diğer yıllar hesaba 
katılacak olursa herhangi bir vasfıyla ayrılmış bir yıl değildi. Tezler, 
çeviriler, günlük / magazinel yazılar, tematik irdelemeler ve biraz da 
kuram çalışmalarıyla diğer yılların bir devamı olmakla kendi hesabına 
yerini almış bir yıldı 2018.

Biz bu yazımızda 2018 yılı içinde yapılmış bütün eleştiri çalışmalarını 
elbette değerlendirmedik; buna kimsenin gücü de yetmez. Fakat eleştiride 
ne oldu, ne bitti diye sorulacak olursa, genel bir bakışla, ulaşabildiğimiz 
eserleri küçük dokunuşlarla işaret etmeye çalıştık. Ulaşamadığımız, 
gözümüzden kaçan çalışmalar için bir özür beyan etmeyi yerinde bir 
davranış olarak görüyoruz.

Fantastik Roman / Pelin Aslan Ayar
Anlatı denilince zihne düşen ilk görüntü düz anlatıdır. Yani insanların 
alışık olduğu, içerikte kullanılan malzemenin bilindik bir türe denk geldiği, 
hayal edilmesi ve anlaşılması kolay bir yoldur anlatı. Modern anlatı tarzları 
arasında en öne çıkan türün tartışmaya bile gerek duymadan roman 
olduğunu iddia edebiliriz. Roman modern edebiyat türleri içinde gerçekten 
de müstesna bir yere sahiptir. Biraz daha ileri gidip iddiamızı daha da 
büyütecek olursak, romanı modernizmin lokomotifi olarak tanımlamak 
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bile mümkündür. Modern Batı’nın bir nevi değişim ve dönüşüm sürecini 
her yönüyle ele alan roman sanatı bu vasfıyla modern düşüncenin hem 
oluşumu, hem yayılması, hem de anlaşılması meselelerinde oldukça 
önemli bir görev de ifa etmiştir. Zaman içinde romandan beklenenler ve 
romana karşı yaklaşımlar da çeşitlilik arz etmiş, olan bitenlerin dışında 
hayalî, gerçekleşmesi imkânsız, efsanevi birtakım anlatı tarzları da roman 
sanatının ana zemini olmaya başlamıştır. Fantastik ve fantezi kavramları 
etrafında irdelenen bu alan belli bir noktadan sonra kendi tarz, biçim ve 
şartlarını oluşturarak müstakil bir çalışma maddesi özelliği kazanmıştır. 
Pelin Aslan Ayar Fantastik Roman isimli çalışmasında bu tarzın modern 
Türk edebiyatındaki ilk yansımalarını incelemiş. 1876-1960 yılları arasını 
kapsayan bu çalışma fantastik anlatının Türk edebiyatındaki yeşerme 
dönemlerini ele alıyor. Fantastiğin tanımından başlayıp, çeşitli teorik 
yaklaşımları gündeme taşıyarak Türk edebiyatındaki ilk örneklerine gelen 
ve oradan da Cumhuriyet’in ilk dönemlerini gözden geçirip 1960’a kadar iz 
süren Fantastik Roman, hem bu türe ilgi duyan, hem de üzerinde fazlaca 
durulmamış bir konuda düşünce sahibi olmak isteyenler için bir fırsat 
olabilir. Kitap İletişim Yayınları’nca okurla buluşturuldu.

Modern Türk Şiiri İncelemeleri / Gökhan Tunç
Türk şiiri başı sonu kapsanmayacak kadar geniş ve derin bir meseledir. 
Hele modern Türk şiiri denilince iş biraz daha çetrefilleşir. Çünkü modern, 
zapt edilemeyen, yorumlanması ve sınır çizilmesi çok zor bir dönemin 
adıdır. Bu sebepten modern Türk şiiri üzerine yapılan çalışmalar ya 
oldukça kısır ve verimsiz ya da oldukça akademik ve kuru çalışmalardır. 
Yine de unutulmaması gerekir ki modern Türk şiiri üzerine yapılan 
her çalışma kendi çapında bir boşluğu doldurmuş ve modern eleştiri 
yolunda belirli bir mesafenin kat edilmesini sağlamıştır. Gökhan Tunç’un 
Modern Türk Şiiri İncelemeleri isimli kitabı akademik bir yaklaşımla 
örülmüş. Kitap Yahya Kemal’den Serkan Işın’a uzanan bir çizgide on 
dört şairden şiirler seçilerek oluşturulmuş. Kuram ve kavram üzerinden 
eleştirel bir yaklaşımı benimseyen Tunç, bu tutumunun sebebini şöyle 
açıklıyor: “Kuram ve kavramlarla şiir incelemenin, yorumlamanın faydası 
ne olabilir? Bu soruya verilecek en doğru cevaplardan biri, şiire öznel 
yaklaşmak, onu aşırı yoruma tâbi tutmaktan kaçınmanın temel yolunun 
kavram ve kuramlardan geçmesidir. Kuram ve kavramların sunduğu yol 
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haritası, şiirin anlamsal haritasında iz sürmek için çok işlevsel bir önem 
taşıyabilmektedir.” Gökhan Tunç’un bunu ne kadar başardığını kitabını 
tanıyarak anlayabiliriz. Modern Türk Şiiri İncelemeleri, Hece Yayınları 
arasında yayımlandı.

40 Soruda Postmodern Edebiyat / Ertan Örgen
Bu tip kitaplar bana hep pratik yemek tariflerini hatırlatır. “Acıktın mı, hiç 
düşünme!” minvalinde, kısa vadede hızlı çözümler. Ertan Örgen kitabın 
bizzat yazarı değil, yani kitap telif eser değil. Kitaba emeği geçen on farklı 
isim daha var. Kitapta on ayrı isme postmodern edebiyat üzerine çeşitli 
sorular yönlendirilmiş, bahsi geçen bu isimler kısa kısa cevap vermişler 
ilgili oldukları sorulara. Postmodern edebiyat dünyasına giriş mahiyetinde 
gerçekten de yormayan, eğlenceli bir çalışma olmuş. İşi acele olan, fazla 
vakti ve imkânı bulunmayanlar için 40 Soruda Postmodern Edebiyat; 
Ketebe Yayınları kitabın yayımcısı.

Dostoyevski Okumaları / Prof. Dr. Birsen Karaca
Dostoyevski Okumaları üç yüz küsur sayfalık bir çalışma. Kitabın yaklaşık 
elli sayfasında Dostoyevski ve eserleri üzerine tahlil ve tespitler var. 
Geriye kalan iki yüz elli sayfada ise Dostoyevski’nin eserleri üzerinde 
dünya dillerinde yapılmış çalışmaların dökümü mevcut. Yani kitap 
Dostoyevski’nin edebi kişiliği üzerine yapılmış bir çalışmadan daha çok 
bir katalog oluşturma işi olmuş. Kıymeti şu: Bir Dostoyevski çalışması 
yapacaksanız, dünyada nerede ne yapılmış bu kitapla birlikte daha kolay 
öğrenebilirsiniz. Dostoyevski Okumaları’nın yayımcısı Hece Yayınları.

Yahya Kemal Tarihin Estetik Yankısı / Prof. Dr. H. Ömer Özden
Biyografik eserler aslında eleştiri ve tahlil alanının yardımcı bir kolu 
olarak da anlaşılabilir. Çünkü biyografi çalışmalarında bir sanat eserini 
vücuda getiren sanatçının hayatı ve sanata bakışı üzerine birçok veri bir 
arada bulunur. Hayatın ayrıntılarına ve ara sokaklarına gizlenmiş yetenek 
izlerinin biyografik çalışmalarla gün yüzüne çıkma ihtimali her zaman 
kuvvetli bir şekilde karşımızda durmaktadır. Prof. Dr. H. Ömer Özden’in 
Yahya Kemal çalışması bir akademik disiplin içinde Yahya Kemal’in sanat 
ve fikir dünyasına yeni bir bakış sunmaktadır. Yahya Kemal’in sanatındaki 
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incelikler, şiirine taşıdığı malzemeler, fikir dünyasının oluşum süreci ve 
Batı’da dayandığı kaynaklar Özden’in eserinin ana izlekleri. Modern kültür 
tarihimizin önemli simalarından Yahya Kemal’i bir daha düşünmek adına 
Ömer Özden’in çalışması Ötüken Neşriyat arasında okurlarıyla buluşmuş.

Ahmet Arif / Abisi Olmak Halkının / Şeyhmus Diken
Ahmet Arif modern Türk şiirinde kendine has bir yer edinmiş, özgün deyiş 
ve ifadeleriyle gündem olmuş, şiirlerinin meşhur ses sanatçıları tarafından 
ezgileştirilmesiyle de geniş halk kitlerine ulaşmış renkli bir kişiliktir. 
Yapıp ettikleri teknik açıdan ne kadar değerlidir bu ayrı bir konu; fakat 
orijinal bir tarafı olduğu tartışılmaz. Sadece şiirleri değil, siyasi duruşu ve 
tecrübeleriyle de gündem olmuş bir isimdir. Tok söyleyişi, kafa tutması, 
bazen sinirli, bazen mütevekkil tutumu çevresindekileri her zaman 
ilgilendirmiş ve etkilemiştir. Yakın tarihimizin bu renkli simasını onu 
tanıyan ve sohbetlerine bizzat şahit olan Şeyhmus Dikmen’in hazırladığı 
Ahmet Arif kitabı şairi yeniden hatırlatmanın önemini vurgulamasıyla 
öne çıkıyor. Kitabın birinci ağızdan kaleme alınması, hatıralar ve özel 
anların kayda geçirilerek desteklenmesi de gözden kaçırılmaması gereken 
bir husus. Hasretinden Prangalar Eskittim kitabının şairi Ahmet Arif’in 
dünyasına biraz daha yaklaşmak istiyorsak İletişim Yayınları bizim için bu 
kapıyı aralamış durumda.

Yazı ve Ölüm / André Green
André Green, Freudçu bir psikanalist. Fakat düşüncelerinin odağında 
sanat ve edebiyat olan bir psikanalist. Yazı ve Ölüm kendisiyle yapılan 
söyleşilerden oluşuyor. Söyleşileri yapan ise Dominique Eddé. Kitabı 
cazip kılan Green’in üzerinde durduğu edebiyatçılar. Çünkü dillendirdiği 
ve tahlil etmeye çalıştığı edebiyat adamları Batı edebiyatının ağır taşları; 
Marcel Proust, Henry James, Joseph Conrad, Borges, Shakespeare… 
André Green adı geçen edebiyatçıların eserlerinden hareketle yazmak ve 
ölüm arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Bu ilginç konu okurun ilgisini çekmede 
bir hayli iddialı bence. Kitap Metis Yayınları’nca okura ulaştırılmış.

Roman Nedir? / Marina Mackay
Roman son zamanların fazlaca gündemde olan ve bunu birçok özelliği ile 
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hak eden bir tür. Özellikle modern ve postmodern tecrübelerin ardından 
dilini, üslûbunu ve yapısını oldukça geliştiren roman türü edebiyat 
bütününün önemli bir parçası durumunda. Marina MacKay işte bu türün 
nasıl ortaya çıktığını, gelişim süreçlerini, karakter, üslup ve olay örgüsü 
unsurlarını çeşitli romanlar eşliğinde izah ediyor. Roman türünü sadece 
bir zaman geçirme veya basit bir etkilenme faaliyeti dışında görmek ve 
değerlendirmek isteyenler için Roman Nedir? kitabı yardımcı bir kaynak 
olabilir. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları bize bu imkânı vermiş.

Edebiyat Psikolojisi / Adem Çalışkan
Edebiyatın biliminin bir alt dalı olan edebiyat psikolojisi yazar, okur ve 
eserdeki kahramanlar bağlamında temel ilişki zemini olarak psikolojiyi 
taban olarak kabul eden bir alanın adıdır. Bir edebi eserin oluşumu ve 
gelişiminde sanatçı davranışlarının nasıllığı, okurun o esere karşı tutumu 
ve nihayet eserde yaşayan karakterlerin iç dünyasını bir bütün olarak irdeler 
edebiyat psikolojisi. Elbette ki sanatçıyı tanımak, eserdeki kahramanların 
dünyalarına daha da kapsayıcı bir bakışla yaklaşmak kıymetli bir iştir. 
Okur olarak eser ve sanatçıyla olan ilişki de bir o kadar değerlidir. İşte 
edebiyat psikolojisi bilimi bu alandaki boşlukları doldurmak ve muhtemel 
sorulara cevap bulmak için oluşturulmuş bir bilim türü. Adem Çalışkan 
Edebiyat Psikolojisi adını verdiği çalışmasında bu bilim alanının doğuş 
ve gelişim sürecini edebiyat bilimi ve modern Türk edebiyatı merkezinde 
incelemiş. Kitap Kurgan Edebiyat Yayınları’nca basılmış.

Kafka Boyun Eğmeyen Hayalperest / Michael Löwy
Modern Batı edebiyatında kendinden çokça söz ettirmiş, gerek eserlerinin 
oluşumu, gerekse kişiliği oldukça dikkat çekmiş, zor anlaşılan, saçma 
denecek kadar uçlara gitmiş romancı kimdir desek, birçoğumuzun aklına 
hemen Kafka gelir. Kafka, eserlerindeki üslûp ve konu, hayata, insana 
ve olaylara bakışıyla da oldukça ayrıksı bir kalemdir. Michael Löwy, 
Kafka üzerine yeni bir şeyler söylenebilir mi kaygısında. Okundukça 
karmaşıklaşan, anlatıldıkça anlaşılmayan, yaklaştıkça uzaklaşan bir 
edebiyatçı olarak Kafka’yı yeniden tanımaya çalışmak yabana atılır bir 
faaliyet değil. Michael Löwy ise bize bu konuda yeni okumlar yaparak 
yardımcı olmaya çalışmış. Işık Ergüden’in Fransızcadan dilimize 
kazandırdığı kitap Ayrıntı Yayınları arasında çıkmış.
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Dil Şiir Hakikat / İsmail Süphandağı
Dil Şiir Hakikat Müslümanca düşünmeye çalışan bir edebiyat işçisinin 
emeğinin mahsulü. İsmail Süphandağı Müslüman toplumların Batı 
ve Doğu arasında nerede durması gerektiği kaygısını dil ve edebiyat 
düzleminde irdelemeye çalışmış. Yazılarında özellikle İslâmî bir duruş 
kaygısını gözeten Süphandağı, Doğu, Batı ve İslâm arasındaki temel 
yaklaşım farklılıklarını öne çıkarır. Dil ve edebiyatın hayatı nasıl kurgulayıp 
düzenlediğini, bu bağlamda inancın da dil ve edebiyat üzerinde nasıl bir 
gücü bulunduğu noktalarını İsmail Süphandağı bütün açıklığıyla ortaya 
koymuş. Hakikati incitmeden, tespit ve tahlil eşliğinde bir dünya kurmaya 
çalışan yazılar Müslüman bir edebiyatçının hassasiyetlerini işaret ediyor. 
Kitap İz Yayıncılık tarafından basılmış.

Mekâna Sinen Ruh / Fikri Kula
Sezai Karakoç modern Türk şiiri ve düşüncesinde yeri ve önemi belli 
olan bir şair ve düşünürdür. Onun eserleri üzerine şimdiye kadar birçok 
çalışma kaleme alınmış, hakkında çok sayıda sohbet, toplantı, seminer 
düzenlenmiş, bu sayede onun düşünce ve sanat dünyasına nüfuz etme 
kaygısı güdülmüştür. Yapılan bu çalışmalar arasında bir tema merkezinde 
oluşturulan eserlerin sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. Mekâna 
Sinen Ruh çalışmasında Fikri Kula, Sezai Karakoç’un şiir ve hikâyelerinde 
şehir ve medeniyet meselelerini ele almış. Sezai Karakoç’un şiir ve 
hikâyelerindeki şehrin görünümü, şehir hayatının izlenimlerini, mekân 
ve medeniyet arasındaki münasebeti irdelemeye çalışmış. Mekâna Sinen 
Ruh hem Sezai Karakoç’un sanat ve düşünce dünyasına yaklaşmak, hem 
de şehir ve medeniyet kavramını farklı bir bakış açısıyla yeniden tanımak 
adına faydalı bir çalışma. Kitap Hece Yayınları arasından okura ulaşmış.

Rüzgâra Karşı Duran Şair / Gökhan Tunç
Gökhan Tunç bu çalışmasında modern Türk şiiri ve düşüncesinde önemli 
bir yeri olan Yahya Kemal’in şairliğini merkeze alarak Harold Bloom’un 
“Etkilenme Endişesi” başlığı altında kuramlaştırdığı yaklaşımının izini 
sürüyor. Daha çok Yahya Kemal’in ardılları üzerindeki etkisini irdeleyen 
Rüzgâra Karşı Duran Şair kitabı modern şiirimizin de bir nevi gelişim 
sürecine ışık tutuyor. Bu bağlamda şiirdeki gelenek gerçeğine de dolaylı 
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olarak temas ediliyor. Yahya Kemal’in başı çektiği bu tahlilin diğer isimleri, 
Ahmet Hâşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nâzım Hikmet, Faruk Nafiz 
Çamlıbel, Orhan Veli ve bir kısım İkinci Yeni şairleri olarak sıralanıyor. 
Yeni bir poetikanın doğuşunu da gözlemleyen bu çalışmayı modern 
şiirimiz üzerine düşünenlerin gözden geçirmesinde fayda var. Ötüken 
Neşriyat bu kitabın yayımcısı.

Şiirsel Söylem / Isabel C. Hungerland
Modern Batı edebiyatında şiirin hangi tecrübeleri yaşadığı aslında 
üzerinde çok durulmamış bir meseledir. Bunu diğer alanlarla, özellikle 
romanı hesaba katarak söylüyorum. Modern oluşum attığı her adımla 
şiirden biraz daha uzaklaşmakla maruftur. Teknoloji ve anlatı sanatının 
birbirini destekler nitelikteki konumu şiiri biraz daha geri plana itmiştir. 
Isabel C. Hungerland Amerikan ve İngiliz şiirinden hareketle modern 
şiirin ara sokaklarında, felsefi zemininde bir yolculuğa çıkıyor. Şiir denince 
çeviri işi elbette ki durup düşünülmesi gereken nokta. Yine de şiir üzerine 
düşünmek, Batı’daki şiirin gelişim çizgisine şöyle bir göz atmak için Şiirsel 
Söylem yeni imkânlar oluşturabilir. Kitap, Hece Yayınları arasından 
okurla buluşmuş.

Metin ve Anlam Üzerine Düşünceler / Melik Bülbül
Edebiyat metinlerinin dünyasına girmek çok boyutlu bir tahlil ve eleştiri 
faaliyetini gerekli kılar. Zira bir edebi metin oluşurken sanatçının şahsi 
dünyası, tarihin ve ortamın tabii bir şekilde gerçekleşen etki alanı, dilin 
işlevleri gibi daha birçok sebep işin içinde kendine özgü yerlerini alır. 
Melik Bülbül Metin ve Anlam Üzerine Düşünceler isimli çalışmasında 
edebiyat eserleri üzerinde yapılacak yorumların özellikleri üzerinde 
durmaktadır. Dil eğitimi açısından da edebiyat eserlerine yaklaşan Bülbül, 
metnin anlam dünyasına yaklaşmada kendi eleştiri ve tahlil dünyasından 
yola çıkarak, bir anlama çabasının hamlelerini okurla paylaşmış. Metin ve 
Anlam Üzerine Düşünceler, Çizgi Kitabevi tarafından basılmış.

Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam-Sızlık /Adem Polat
Oğuz Atay son dönem Türk romanı alanında özellikle doksanların 
sonundan bu yana neredeyse her kesimin değinmeden geçemediği bir yazın 
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adamı konumundadır. Ortaya koyduğu eserlerin kendi zamanında fazlaca 
gündem tutmadığı aşikârdır. Fakat günümüz anlatı ortamında Oğuz Atay 
dendi mi üzerinde şöyle ya da böyle durulmadan geçilmez. Eserlerinde 
kullandığı dil, pek alışılmış olunmayan üslûbu ile Oğuz Atay’ın anlatıları 
edebiyatçılar için hâlâ bir araştırma konusu ve vazgeçilmez bir malzeme 
deposudur. Adem Polat’ın Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam-sızlık ismini 
verdiği çalışma Atay’ın postmodern söylem içindeki yerini tespit etmek ve 
bu tarzın oluşumundaki yaklaşım tarzının şifrelerini çözmek adına ortaya 
konulmuş bir gayrettir. Son dönem Türk edebiyatının bu gizemli kaleminin 
eserlerine bir başka açıdan yaklaşmak isteyenler Kesit Yayınları’nca 
basılan bu kitabı listelerine kaydedebilirler.

Türk Şiirinin Arabı (1999-2010) / Veysel Çolak
Günümüzdeki şiir hareketlerini takip etmek, şiirin izlediği yolu 
gözlemlemek, şiir dergilerinin, kitaplarının izini sürmek hayli netameli 
bir uğraştır. Hele hele şiirde gerçek bir yetkinliğe, eleştiri ve tahlil gücüne 
sahip değilsen yaptığın iş basit bir beğeni eyleminin ötesine zor geçer. 
Yanına bir de dar ve sınırlı bir bakışın desteğini aldıysan, anlattıklarının 
Türk şiiri açısından pek kıymeti olmaz. Şimdilerde, bilhassa iki binlerde 
Türk şiirinin bulunduğu yer oldukça kaotik bir yapıya sahiptir; iyi ile kötü, 
basit ile karmaşık, zayıf ile güçlü, klişe ile avangard iç içe, yan yana, baş 
başa akıp gider. Veysel Çolak Türk Şiirinin Arabı ismini verdiği çalışmasını 
1999 ile 2010 yılları arasındaki şiir adına gelişmeleri dergi ve kitaplar 
merkezinde irdeleyerek oluşturmuş. Bakışı, tespit ve tahlili şiirin uğraşısı 
içinde olanlara nasıl gelir bilemem fakat ortada tutulmuş bir çetele var. 
Kitap, Hayal Yayınları’ndan çıktı.

Eleştirinin Sınırları / Rita Felski
Batı’da eleştiri kültürü oldukça gelişmiş boyutlara ulaşmış durumdadır. 
Bu durum öyle bir noktaya gelmiştir ki, eleştiri alanı artık kendi başına bir 
kural ve kaideler bütünü oluşturmakla birlikte bir eleştiri literatüründen de 
rahatlıkla bahsedilebilinir. Hatta eleştiri alanı sadece ilgilendiği konularla 
değil, hemen bir yan meseleyi de rahatlıkla içine alır bir vasıf kazanmıştır. 
Bir edebiyat eserindeki olgular eleştiriye tâbi tutulurken, düşünce, siyaset, 
sosyoloji ve daha birçok alan eleştiri kanalıyla irdelenip değerlendirilir. 
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Rita Felski Eleştirinin Sınırları isimli çalışmasında hem bir eleştiri 
tanımı yapmanın gayreti içinde, hem de eleştirinin boyutlarını tespit etme 
derdindedir. Bu yönüyle Eleştirinin Sınırları, bir eleştiri teorisi ortaya 
korken aynı zamanda eleştiri yönteminin temas ettiği geniş bir alana da 
ışık tutabilecek verilerle örülmüş bir eserdir. Eleştirinin Sınırları, Dergâh 
Yayınları’ndan çıktı.

Bilinç ve Roman / David Lodge
Roman her şeyden evvel bir kurgu işidir. Oluşturulmuş hayatlar, dünyalar 
üzerine kuruludur. Dolayısıyla romanın en temel malzemesi romancıdaki 
bilinç durumudur. Her roman eseri o romanı oluşturan romancının 
bilinç durumunu yansıtan, ondan izler taşıyan bir veri kaynağıdır aynı 
zamanda. Bilincin, zihnin ince kıvrımlarının bu denli etkin olduğu bir 
yazın türü olarak roman, araştırılmayı ve üzerinde düşünmeyi fazlasıyla 
hak eder. David Lodge işte bu durumu göz önünde bulundurarak roman 
ve bilinç meselesini çalışmasının ana izleği hâline getirmiş. Romancının 
zihin dünyasındaki kurgu aşamalarını, kurgunun altyapısını oluşturan 
malzemeleri ve hepsinin bir bütün olarak nasıl romana evrildiğini Batı’dan 
verdiği misallerle açmaya çalışmış. Bilinç ve Roman, Hece Yayınları 
aracılığıyla okura ulaşmış.

Modern Trajedi / Raymond Wıllıams
Eserlere tematik yaklaşım bir yandan sınırlayıcı bir durumu ortaya 
çıkarırken diğer yandan derli toplu ve derinlikli bir veri malzemesinin 
de elde edilmesini sağlar. Bu sebepten edebiyat ve düşünce eserlerindeki 
bir temayı diğerlerinden öne çıkarmak cazip bir yaklaşımdır. Raymond 
Wıllıams Modern Tarajedi ismini verdiği çalışmasının ana izleğini trajedi 
olarak belirlemiş. Başlarda trajedi kavramının tanımını yapan Wıllıams, 
kitabının ilerleyen sayfalarında kavramın gelişim çizgisini irdeleyip 
dönemler ve ideolojiler eşliğinde açıklamalar yaparak bir tahlil girişiminde 
bulunmuş. Kitabın ana meselesini oluşturan modernlik ve trajedi ilişkisini 
de son bölümlere saklamış. Felsefe ve edebiyat münasebetini de göz 
önünde bulunduran kitabında Raymond Wıllıams, Marx, Hegel, Beckett, 
Tolstoy, Camu, Sartre gibi birçok ismin eserlerini değerlendirmeye tâbi 
tutmuş. Modern ve trajedi mefhumlarının modern Batı düşünce ve 
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edebiyatındaki yansımalarını misalleriyle açıklamış. Modern Trajedi, 
İletişim Yayınlarınca okura ulaştırılmış.

Okuma Sanatı / Damon Young
Kitap okurken hiç düşündük mü, okuduğumuz kitap hangi temel duyguların 
atmosferinde oluşur? Kitap okurken fark etmediğimiz takıntılarımız 
ve zaaflarımız var mı? İnsan okuma üzerine düşündüğünde acaba daha 
zengin bakışlarla desteklenen bir okur olmaya doğru yol alabilir mi? 
Yazmak hiç şüphesiz bir sanattır; peki ya okumak nedir? Damon Young 
Okuma Sanatı isimli eserinde bu sorulardan hareketle kendi okuma 
tecrübesini de işin içine katarak kitapların dünyasına farklı açılardan nasıl 
yaklaşılabilir onu tartışıyor. Okuma uğraşısını kendince zenginleştirmek 
ve keyifli bir hâle sokmaya çalışan Young, biraz keyfî, biraz esprili, yer yer 
kaygılı bir yaklaşımla sayfalar arasında gezintiye çıkıyor. Okuma Sanatı, 
Maya Yayınları tarafından yayımlanmış.

Turgut Uyar’ın Şiirlerinde
“Ben ve Öteki”nin Görüntü Düzeyleri / Veysel Şahin
Turgut Uyar modern Türk şiirinin omurgasında yer alan önemli bir 
isimdir. İkinci Yeni akımı içinde yer alan Uyar, daha çok şiirleri ve kendine 
has tutumuyla öne çıkmış, modern Türk şiirinin ana başlıklarından 
biri olmuştur. Onun şiirlerindeki derin ve geniş yapı, modern insanın 
sıkıntılı serüveni, imgeye kazandırdığı yeni biçim ve üslûp hâlâ tartışılıp 
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Veysel Şahin Turgut Uyar’ın Şiirlerinde “Ben 
ve Öteki”nin Görüntü Düzeyleri isimli çalışmasında Uyar’ın şiirlerine 
tematik bir yaklaşımda bulunarak çeşitli analizler yapmış. Büyük Saat’teki 
şiirleri “ben” ve “öteki” düzleminde inceleyen Şahin, bu önemli eserin 
anlaşılmasında önemli bir katkıda bulunmuş. Akçağ Yayınları kitabın 
yayımcısı.

Sivil Edebiyat / Alâattin Karaca
Modern Türk edebiyatı profesörü Alâattin Karaca, günümüz edebiyat 
ve siyaset ortamında olup bitenleri takip etmesiyle bilinen bir kalemdir. 
Tabii ki bu takip kendi alanı ve ilgisi içinde şekillenen bir takip. Yani 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 217

güncel olup, dillendirilmesi, açıklanması ve üzerinde durulması gereken 
hemen her konuda Karaca düşünce üretmiş bir isimdir. Özellikle İslâmcı 
olarak nitelendirilen insanların edebi çalışmaları ve onların siyasetle olan 
irtibatı üzerinde düşünen ve teklifler getiren Karaca yabana atılmayacak 
uyarılarda da bulunur. Sivil Edebiyat işte bu gayretin meyvesidir. Güncel 
olmasıyla birlikte ağır başlı ve kaygılı yazıların bir araya getirildiği Sivil 
Edebiyat okurunu sıkmadan, dikkat seviyesini belli bir noktada tutarak 
ilerliyor. Kopernik Kitap, Sivil Edebiyat’ın yayımcısı.

Eleştiri Terimleri Sözlüğü / Ö. Faruk Huyugüzel
Eleştiri yapmak keyfî bir yaklaşımın ötesinde gerçekleştirilmek isteniyorsa, 
bu alanda kullanılan kavramların içeriğine vâkıf olmak şarttır. Eleştiri 
kavramlarının bilinmesi, eleştiri faaliyetinin yerli yerinde olması açısından 
önemlidir. Huyugüzel, Türk yazınındaki bu açığı görerek önemli bir kaynak 
çalışmasının altına imzasını atmış. Eleştiri Terimleri Sözlüğü eleştiri 
alanındaki çalışmaların sağlam bir zemine oturması adına kayda değer 
bir eser. Huyugüzel, terimleri açıklarken dünya ve Türk edebiyatından 
misaller vererek çalışmasını daha zengin bir zemine oturtmuş. Eleştiri 
Terimleri Sözlüğü, Dergâh Yayınları arasında
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MÜZİK HEP VARDI 2018’DE DE
Münir Tireli

Müzik, Ama Nasıl Dinleyeceğiz?
2018 yılı, müziğin kendi seyrüseferinden çok, müziğin erişildiği araçların 
dönüşümün sahneyi kapladığı bir seneydi. Bilinen bazı müziği kaydetme 
ve yayma araçlarının ise kendilerini yeni anlam ve kullanım alanları 
ile kuşattıkları; bir nevi işlevlerini yeniden tanımladıkları bir yıl oldu. 
2010’lardan itibaren aslında yaşadığımız, 2000’lerin başındaki müzik 
tüketim araçlarının sürekli yeni anlamlar kazanarak kendilerini yeniden 
üretmelerinden ibaret bir süreçti.

Napster ile başlayan internet ortamında dijital müzik tüketimi, 
günümüzde iTunes’dan Spotify ve Tidel’a uzanan birçok alternatif kanal 
ile mücehhez bir haldedir. Yine 2000’lerin başından itibaren tek tük 
görünmeye başlayan plak, 2018 yılında en azından hacim olarak zincir 
mağazaların müziğe ayrılan bölümlerinin ekseriyetini teşkil ediyor. CD ise 
giderek görünürlüğünü kaybetmekte, albüm satışları düşmekte, neredeyse 
benzin istasyonlarından araç müzik sistemlerinin uygun olduğu araçlar için 
öylesine alınan bir medya konumuna düşüyor. Keza, konvansiyonel olarak 
müziğin en fazla tüketildiği yerlerden biri binek araçlardır. Bu araçlardan 
önce kasetçalarlar kullanımdan kalktı. Daha sonra sadece içerisinde wav 
formatında kayıtlı müziğin olduğu CD’den, içeriği genellikle yasal şekilde 
derlenmemiş olan MP3 CD’leri ile yola devam edildi. Son aşamada ise 
USB bellek ve bluetooth yoluyla Spotify, iTunes vb. stream ve indirme 
servislerinden gelen müziğin dinlenildiği araç müzik setleri ile medya 
sahibi araç müzik setleri ikame edilmeye başlandı. Bu yeni yöntemde 
müziğe sahip olma minimum düzeyde kalırken, müziği belli bir dönem 
için kullanma nosyonu ortaya çıktı.
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Grafik: Yıllar itibariyle müzik aboneliklerinin seyri (milyon kişi) Kaynak: https://medium.
com/@RIAA/music-on-the-move-88db57569d8c

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere stream servislerine teveccüh 
yıllar içerisinde giderek arttı ve abonelik mantığıyla müziğe erişimi 
tercih eden kitle 5 katına çıktı. Bu anlamda, müziğin mülkiyetine sahip 
olma güdüsü biraz daha dışlandı ve kullanım hakkını satın alma mantığı 
merkeze oturdu.

Bu, aynı zamanda müziğin özellikle internet döneminde kolay 
erişilebilirliği ile birlikte ortaya çıkan illegal ve korsan kullanımın da 
önüne geçilmesi anlamında en etkin çözüm oldu. Tabii ki, bu stream 
servislerinden sanatçıya ödenen telif yeterince tatmin edici olmamış ve 
yüzleri tamamen güldürmemiş olmakla birlikte toplumsal talep ile sanatçı 
- müzik şirketi tarafları arasında şimdilik bir konsensüs sağlandı.

Müziğin bir medya ile somutlaşması, koleksiyonu ve arşivi yapılır 
bir ürün olarak tüketilmesi bağlamında plak giderek avantajlı bir ürün 
durumuna geldi. Bu anlamda evlerde plak, dış mekânlarda stream 
servisler, müzik dinleme alışkanlıklarımızı şekillendirdi.

Başta dijital ortamdan doğrudan aktarımla basılan yerli plaklar, 
şikâyetlerimizin merkezine yerleşirken; 2018 boyunca analog masterlardan 
üretilmiş plaklar da görmeye başladık. Müzik şirketleri yıllardır el 
sürmedikleri master bantlardan kurtarabildiklerini albüm olarak basmaya 
başladılar. Bu da müziğin plakta olmasına bir anlam kazandırdı.
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Plağın yanı sıra bir başka analog müzikal medyanın ürkek de olsa da 
geri dönüş hamlelerine şahit olduk: Kaset.

Kaset, sık kullanılan bir format olmakla birlikte hiçbir zaman plak, CD 
gibi koleksiyonerler için muteber bir medya olmamıştı. Ülkemizde ise iki 
üç yıldır sadece bazı underground grupların albümlerini kaset formatında 
amatörce bastırdıklarını görüyoruz. İngiltere ve ABD’de ise kaset konusu 
çok daha profesyonel yürüyor. 2018 Mart itibari ile bir önceki yıla göre 
kaset satışları % 35 artış gösterdi. Bu kasetler de tahmin edileceği üzere 
ana dalga sanatçıların albümlerini barındırıyor. Bitti denilen bir format 
olan kaset her geçen yıl kendisini aşıyor. İngiltere’de 2017 yılında 2016’yı % 
112 oranında aşan satış rakamları yakalandı. 2018’de toplamda 80 albüm 
20.000 satışa ulaştı. Bu rakam ile kasetin tamamen çöküşe geçtiği 2006 
yılındaki 21.000 satış rakamına da yeniden ulaşılmış oldu. ABD’de ise 
sektör % 35 oranında büyüdü ve 2016’dan 2017’ye 129.000’den 174.000 
satışa yükseliş yakalandı.

Ülkemizde ise kaset anlamında underground bazı girişimler haricinde 
bir sıçrama henüz yaşanmadı. Ancak özellikle sadece kaset olarak yapılmış 
albümlere yönelik ciddi bir ikinci el pazar oluşma yolunda ilerleniyor.

Plaklar konusunda ise Nielsen Raporunda yer alan ve sadece bağımsız 
müzik satıcılarından alınan bilgiye göre 2018’in ilk yarısında 733.000 
LP’lik bir satış rakamı yakalanmış durumda... 2018’in ilk yarısında ulaşılan 
rakam (bu biraz da Record Store Day sayesinde) ise 2017 satışlarını % 19 
oranında aşmış durumda.

Ülkemizde yayımlanan bandrollü yerli plaklar ise kapaklarında yaşanan 
çözünürlük sorunlarına rağmen umut verici bir seyir izliyor. Master 
bantlara yönelim gayet olumlu... Ülke müziğinde önemli yere sahip olan 
Barış Manço, Zeki Müren, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’in arka 
arkaya albümleri plak olarak yayımlandı.

Müzik, Ama Ne Dinleyeceğiz?
2018 yılında o yılı özel kılan pek çok ilginç albüm yayımlandı. Bu albümlere 
şöyle bir göz attığımızda ilk nefeste bahse konu olması gerekenleri aşağıda 
derledik.

En azından bir bölümüyle buluşabilmeniz dileğiyle...
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Zeki Müren Plakları
Zeki Müren’in 78 devir döneminde çalışmaya başlayıp, ilk 45 devir ve 
33 devir plaklarını yayımladığı Grafson şirketi, daha sonra Hüseyin 
Emre tarafından devralındı; bunun sonucunda şirket, bir dönem Emre 
& Grafson, daha sonra sadece Emre Plak olarak faaliyet gösterdi. Stream 
ortamında ise bu yıl içerisinde Grafson ismini de kullanmaya devam 
etti. Grafson döneminde şirketin kurucusu Mihran Gürciyan’ın ilk etiket 
ismi olarak Müren Records’u kullandığı düşünüldüğünde Zeki Müren’in 
Grafson için ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır.

Klasikler adı altında yayımlanan 5 uzunçalar kapsamında 1960’larda 
Müren’in Türkiye’de yayımlanan LP kapakları kullanılsa da plaklar özgün 
kapaklarının ait olduğu özgün repertuarı içermiyorlar. Bu anlamda; ses 
kalitesi olarak tatminkâr bir ürün olsa da bir reissuedan söz etmek olanaklı 
değil.

Barış Manço Plakları
Emre Plak tarafından yayımlanan Barış Manço ve Kurtalan Ekspres 
uzunçalarları analog bantlardan yayımlandıkları iddiasıyla lanse edildiler. 
Yayımlanan plakların hepsinde % 100 bir analog süreç gerçekleşememiş 
olsa da 1979 yılı Yeni Bir Gün albümünün hasarlı bazı bant bölümleri 
haricinde analog bir aktarma olduğunu ve kapağın birebir basıldığını 
belirtelim.

Bu seri içinden çıkan bazı plaklarda telif hakları süreçlerinden dolayı 
bazı kayıtların kullanılamayıp yerine farklı eserlerin ikame edildiğini de 
belirtmek mecburiyetindeyiz.

Plak Yapan Yeni Gruplar
Büyük Ev Ablukada grubu ikinci albümleri Fırtınyt’ı da plak formatında 
yayımladılar. Albümde 1978-82 dönemi biraz Queen’in Hot Space 
albümünü hatırlatan bir disko rock havası hâkim.

Ironhand Records müziklerinde bağlamaya avangart bir biçimde yer 
veren güncel underground grupların bir toplamasını Saz Power adıyla 
yayımladı.

Les Disques Bongo Joe ise geniş bir coğrafi dağılıma ait işler 
yayımlarken, Hollanda’da kurulmuş bulunan Türk ve farklı köklerden 
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gelen Amsterdamlı müzisyenlerden müteşekkil Altın Gün’ün de hem 45’lik, 
hem de şimdilik tek 33’lük plağını bastı. Altın Gün, Anadolu Pop’u analog 
syntheler, funk rock riffleri ile süslü bir zeminde sunuyor. Ataları ise ne 
Cem Karaca, ne Barış Manço, ne de Erkin Koray; ya da hepsi birden... İllâ 
ki bir köken aramak gerekiyorsa Zafer Dilek ile başlamakta yarar olacağını 
düşünüyorum.

Türkiye’de Bir İlk: Plak Box Set
İlhan İrem’in ünlü üçlemesi Pencere, Köprü ve Ötesi özgün halleri ile 
1983, 1986 ve 1987 yıllarında yayımlandı. Senfonik rock ve pop arası bu 
albümlerde müzikal olarak Pink Floyd, Alan Parsons Project esinlenmeleri 
bazen fazlasıyla görülse de, hatta ilk albüm iç kapağında Supertramp’in 
bir albüm kapağından doğrudan alıntı yapılmış olsa da ülkemizde konsept 
albüm anlamında bir ilkti. Hele hele üçleme olarak yapılmış olması gayet 
cesur bir işti. Bu albümlerle beraber İlhan İrem’in new age izlenimli ve 
“ışık ve sevgi” mottosu ile şekillendirdiği alışık olduğumuz dönemi de 
başlamış oldu.

Bu albümler 2000’lerin başında İlhan İrem’in isim ve kapak değişikliği 
yaptığı versiyonları ile CD olarak basıldı. Bu boxset içerisinde bulunan 
plaklar da İlhan İrem’in arzusu ile değiştirilmiş olan CD versiyonları 
esas alınarak basıldı. İçerisine de bu tarz kutularda bulunduğu üzere 
bazı eşantiyonlar; ama özellikle de Nuri Kurtcebe’nin Köprü plağı için 
hazırladığı çizgi roman da yer alıyor.

İsmet Sıral ve Burhan Tonguç Plakta
Burhan Tonguç Ritim Grubunun İsmet Sıral ile kaydettiği avantgarde 
caz çalışması olan Fundacık Du Bi Ba - Buzlu Cam, Arşiv Plak 
tarafından yayımlandı. 45’lik plak ilk olarak 1972 yılında kapaksız olarak 
yayımlanmıştı.

Burhan Tonguç ünlü bir caz davulcusu; 1950’lerin ve 1960’ların 
konvansiyonel müzik ve caz icra eden gruplarında önemli bir rol üstlenmiş. 
1956’da Altan İrtel (piyano), Celal Bozsoy (sax), Emin Dirikman (k.bas) ile 
bir grup kurmuş. 1961’de Celal Bozsoy’un kurduğu İskeletler Orkestrası 
gibi showbiz açısından ilginç işlere de imza atmıştı. 1960’ların sonunda 
ise İsmet Sıral’ın orkestrasında çalışmıştı. 1970’lerin başında felç geçirdi 
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ve bir süre müziğe ara vermek zorunda kaldı. Arkadaşı İsmet Sıral, tam da 
bu dönemde Tonguç’un müziğe dönmesine vesile oldu. Burhan Tonguç 
böylelikle tam davul seti çalmasa da perküsyonist ve yaratıcı bir müzisyen 
olarak yeniden müziğe döndü.

Yol arkadaşı İsmet Sıral da aynı dönemde Marmaris, Turunç’tan 
bakir bir arazi satın alarak uzun süredir hayalini kurduğu uluslararası 
müzik okulu projesi için ilk adımı atarken, müzikal ufkunu da artan bir 
ivmeyle genişletiyordu. Aka Gündüz Kutbay’dan ney dersleri alıyor, cazcı 
gençlerden Orhan Gencebay ve onunla aynı kulvarda serbest çalışmalar 
yapan müzisyenlere, Erkin Koray’dan Moğollar’a yerli bir rock müziğini 
oluşturan kurucu figürlere kadar pek çok kişinin feyz aldığı bir figüre 
dönüşüyordu. Sıral’ı alaturka underground projesinden bir konvansiyonel 
caz grubuna kadar çok farklı mecralarda görmek mümkündü.

Biricik Tonguç’un aktardığına göre plak hücum kayıt şeklinde 
hazırlanmış. Burhan Tonguç grubun lideri ve vurmalı çalıyor. Grubun 
diğer perküsyoncuları ise Arto Tunç, Muammer Ersin ve Biricik Tonguç. 
Yengeç Hüsam olarak bilinen müzisyen ise gitar ve bas gitarda yer alıyor. 
İsmet Sıral, flüt, alto saksofon, Kemal Tezcan bağlama çalıyor. Yine eski 
bir caz müzisyeni Altan İrtel de bu grubun piyanisti. İrtel, Erol Büyükburç, 
Ayferi, Zekai Apaydın ile çalışmış. Orhan Veli’den bestelediği Bedava’yı 
Özdemir Erdoğan, Anlatamıyorum’u ise Mine Koşan seslendirmişti. Geri 
vokalller ise Biricik Tonguç, Funda Ersin ve Aygün Ersin tarafından icra 
edilmişti.

Bu ekibin kayıtlı olan işleri maalesef o dönem icra edilip kayıt altına 
alınmayan denemelerinin yanında buzdağının görünen tarafı gibi kalıyor. 
Bu anlamda İsmet Sıral ve Burhan Tonguç’un yaratıcı zekâları kendilerinin 
az sayıda kayıtlı işine yansımış olsa da bu yaratıcı ruhun ekseriyeti birlikte 
çalıştıkları müzisyenlerin zihin dünyasına işlendi. Bu müzisyenlerden 
bir çırpıda söylenebilecekler arasında Okay Temiz, Erkin Koray, Orhan 
Gencebay, Cengiz Teoman, Vedat Yıldırımbora, Özdemir Erdoğan, Hayati 
Kafe, Trilok Gurtu, Steve Gorn, Cem Bumin, Elvan Aracı’yı sayabiliriz. 
Bu plak ise bizlere iki yaratıcı müzisyenin yaptıkları avantgarde işler 
konusunda fikir verebilecek döneme ilişkin tek kaynak niteliğinde…
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Taner Öngür & 43,75 Sayko Ana - Saykodelize Edilmiş Türküler 
- Tantana Records
Taner Öngür, Moğollar, Dervişan, Dadaşlar gibi pek çok grubun bazen 
kurucusu, bazen de çaldığı tek bir riffle o grubun tınısının belirleyicisi 
olmuş bir duayen müzisyen... Anadolu Pop kavramının altını doldurabilmiş 
az sayıda önemli müzisyenden biri… “Benden sonra tufan” demeden 
geçmişin müzikal mirasını sonraki kuşaklarla paylaşıp onların dünyalarını 
da kendi bünyesinde yorumlayıp özgün işlerle geleceğe kocaman albümler 
gönderen bir müzisyen.

Tantana Records da ülkede rock’n’roll müziğinin altını çizmek üzere 
alternatif renklerde bastığı plaklarla hayatımızı güzelleştiren bir bağımsız 
şirket... İki bağımsızın buluşması ile etkisi kolay kolay sona ermeyecek 
iki uzunçalar ortaya çıktı. 2017 yılında Taner Öngür, Elektrik Gramofon 
adlı uzunçaları ile 1920’lerden 1960’ların sonuna giden çoğunluğu tango, 
bolero, fox-trot ve bossanova tarzlarında Türkiyeli eserlerden oluşan bir 
repertuarı, grubu 43, 75 ile surf, exotica, psychedelic esintili düzenlemelerle 
yorumladı.

2018 yılında ise Anadolu Pop türünün kurucusu olarak Dadaist 
izlenimler veren türküleri surf ve psychedelic bir düzenleme ile sundu. 
Albümde grubun tek değişmeyen müzisyeni Haluk Önol’un (gitar) yanı 
sıra Arif Ortakmaç (bas) ve Orçun Baştürk (davul) de yer aldı.

SO Duo - Ay Ana - Kalan Müzik
SO Duo, Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ün geleneksel müzikten 
avangart müziğe geniş bir spektrumda üretim yaptıkları bir şarkı projesi... 
Eserlerde serbest vokal doğaçlamadan, şarkı formuna, Orta Asya müzikal 
formlarından avangart denemelere kadar pek çok unsur bir birinin 
alanını yok etmeden korunmuş. Sumru Ağıryürüyen’i Mozaik’ten Ezginin 
Günlüğüne, Sert Sessizler’den Konjo’ya pek çok grupta vokali, mandolini 
ve yaratıcı dokunuşları ile tanıyoruz. Orçun Baştürk ise daha önce 
Replikas ve İstanbul Blues Kumpanyasının davulcusu olarak bildiğimiz 
bir müzisyen… İkili zaman zaman farklı müzisyenleri de bünyesine 
alarak müzikal faaliyetlerine devam ediyor. Grubun hemen hemen her 
eserinde varlığını hissettiren “panduri” bile SO Duo’yu müstesna bir yere 
taşımaya yetiyor. Öte yandan bu albüm maalesef plak olarak basılmadı 
ve albüme ulaşmak isteyenler CD ve/veya stream servisleri kullanmak 
mecburiyetindeler.
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SİNEMA 2018
Gülcan Tezcan

2018 yılında yaklaşık 70,4 milyon biletli seyirci salonlardaki yerini aldı. 
2018 yılında en çok izlenen film, 6,31 milyon seyirciyi salonlara çeken 
Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm olurken, en çok izlenen 
yabancı film 1,9 milyon seyirciyle Avengers: Infinity War idi. Yerli 
filmlerde yıllık toplam seyirci rekoru kırıldı. 2018 yılı içerisinde yerli 
filmlere 44.634.917 bilet kesildi. Türk sineması % 56’lık yerli film izleme 
oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa’daki birincilik konumunu bu yıl 
da sürdürdü.

2018’in son günlerinde alevlenen salon ve promosyonlu bilet 
tartışmalarının merkezindeki CGV Mars Dağıtım, 2017’de % 36 olan pazar 
payını % 43,52’ye çıkardı. 21 Eylül’de Bücür filmiyle Türkiye’de dağıtım 
ağına giriş yapan CJ Entertainment Turkey ise yaklaşık 3,5 ayda senelik 
dağıtım pazarında % 10,64 oranında paya sahip oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre yılın en çok izlenilen 10 filmi 
sıralaması şöyle:
1. Müslüm (6.185.949 seyirci)
2. Arif v 216 (4.968.462 seyirci)
3. Ailecek Şaşkınız (4.034.858 seyirci)
4. Yol Arkadaşım 2 (2.335.153 seyirci)
5. Deliha 2 (2.106.154 seyirci)
6. Aile Arasında (1.904.942 seyirci)
7. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (1.543.707 seyirci)
8. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (1.483.848 seyirci)
9. Hedefim Sensin (1.426.003 seyirci)
10. Çakallarla Dans 5 (1.402.808 seyirci)
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Dünya sinemasında yılın öne çıkan yapımları olarak Burning, Climax, 
Dogman, Capernaum, Happy As Lazzaro, Cold War, Three Faces, Roma, 
First Reformed, The Favourite, Shoplifters, BlacKkKlansman, Zama, You 
Were Never Really Here, If Beale Street Could Talk’ı sıralayabiliriz.

Ülkemizde ise nitelik anlamında öne çıkan ve festivallerin gözdesi 
olan filmler Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı, Tolga Karaçelik’in 
Kelebekler’i, Vuslat Saraçoğlu’nun Borç’u, Ümit Ünal’ın Sofra Sırları, 
Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons’u, Banu Sıvacı’nın Güvercin’i, Mehmet 
Güreli’nin Dört Köşeli Üçgen’i, Görkem Yeltan’ın Bağcık’ı, oldu.

Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği Anons yurtiçi ve yurtdışı festivallerde 
bolca ödül alırken sinema salonlarında 12.993 kişi tarafından izlenildi. 
Filminin sadece teknik özelliklerine odaklanan yönetmenin başarısız 
bir darbe girişimini kara komedi tarzında anlatma tercihi belli ki seyirci 
tarafından hiç de komik bulunmadı. Yönetmenin darbe girişimini konu 
alan bir film yaptığı hâlde anlatı boyunca darbe fikriyle ilgili bu kadar 
apolitik ve nötr bir yaklaşım sergilemesi sol ve gezici sinema eleştirmenleri 
tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı.

Abdurrahman Öner’in Aydede, Bekir Bülbül’ün Benim Küçük Sözlerim, 
Andaç Haznedaroğlu’nun Misafir’i 2018’de seyirci ile buluşan iyi filmler 
olarak akılda kaldı. Direniş Karatay ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 
iyi niyetli iki dönem filmi çabası olarak kayıtlara geçti. 2018’de gişe yine 
çoğunlukla komediler üzerinden yürürken yılın son aylarında vizyona giren 
iki dram filmi Müslüm ve Bizim İçin Şampiyon filmlerinin gişe başarısı 
seyircinin artık yüzünü birbirinin kopyası haline gelen komediler yerine 
gerçek hayat hikâyelerinden uyarlanan yapımlara döndüğünü gösterdi.

Youtube nesli ise kendi sinemacılarını çıkarmaya başladı. Sosyal medya 
üzerinde milyonlarca takipçisi olan fenomenler birer birer çektikleri 
sinema filmlerini seyirci ile buluşturdu. Patlamış mısır yanında film 
satmayı hedefleyen dağıtımcılar için hazır kitleye sahip genç youtuberler 
kârdan zarar ettiğinden yakınan ve çoktandır tekele dönüşmüş yapımcılara 
tercih edebilecekleri dinamik bir alternatif olarak görünüyor, şimdilik. 
Mars Dağıtım’ın BKM, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi gişe canavarı 
yapımcılara Yeni Cem Yılmaz’lar çıkarırız’ diyerek rest çekmesi biraz da 
bu yeni nesil film üreticilerinden kaynaklanıyor. Bağımsız sinemacılar 
yıllardır zincir sinemalarda gösterim şansı bulamazken dayanışma 
içine girmeyen büyük yapımcıların şimdi dağıtımcılarla kâr hesabında 
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anlaşamadıklarından dolayı salon sahiplerine tavır almaları sinemaseverler 
tarafından ibretle izleniyor. Üstelik tartışmanın sinemaya dair hiçbir kaygı 
gözetmeksizin tamamen ticari hesaplar üzerinden yapılması da ayrı bir 
endişe konusu.

Bakanlık Desteği Katlanarak Artıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eylül 2018 itibarıyla Türk 
sinemasına sağlanan destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı. Türkiye’de 
tek sinema fonu olarak animasyon, belgesel, kısa film ile senaryo ve diyalog 
yazım türlerindeki projelerin hayata geçirilmesine imkân sağlayan Kültür 
ve Turizm Bakanlığına rekor sayıda başvuru yapıldı. Meslek birliklerinin 
belirlediği isimler ile alanda seçkin uzmanlar ve akademisyenlerden 
oluşan 14 kişilik Destekleme Kurulunun toplantısıyla verilen sinema 
desteklerine 1440 proje başvurdu. Kurulun 2018 yılındaki ilk toplantısında 
10 animasyon film yapım projesine 230 bin, 72 belgesel yapım projesine 5 
milyon 39 bin, 29 kısa film yapım projesine 407 bin, 44 senaryo ve diyalog 
yazım projesine de 508 bin lira destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca “ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen”, 
“uzun metrajlı kurgu film yapım” ve “yapım sonrası” başlıklarında ise 
40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek verildi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 376 projenin değerlendirildiği ikinci kurul toplantısında, 
ilk filmini gerçekleştirecek 12 yönetmen projesine 7 milyon 400 bin, 26 
uzun uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 22 milyon 850 bin, 2 yapım 
sonrası projesine ise 850 bin lira destek verildi. Böylelikle toplam 40 
projeye sağlanan toplam destek, 31 milyon 100 bin lira oldu.

Öte yandan sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün 
artırılması, Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri hâline gelmesi ve 
film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Sinema Filmlerinin 
Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına 
sunuldu. Söz konusu kanun teklifinin yapımcı-dağıtımcı krizine de çözüm 
üretmesi bekleniyor.

37. İstanbul Film Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul 
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Film Festivali’nde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film 
yarıştı. En İyi Film Ödülü’nü Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi; En 
İyi Yönetmen Ödülünü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu ve Onat 
Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü ise Tolga Karaçelik’in Kelebekler 
adlı filmi aldı. Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 11 ülkeden 11 film 
yarıştı. Altın Lale’yi kazanan Alman yönetmen Valeska Grisebach’in 
Western adlı filmi oldu. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü de Nelson 
Carlo de Los Santos Arias’ın yönettiği Cocote’ye verildi. Ulusal Yarışma’da 
toplam 9 dalda altın lale dağıtıldı. En İyi Film Ödülü Vuslat Saraçoğlu’nun 
Borç adlı filmine gitti. En İyi Yönetmen Ödülünü, Yol Kenarı filmiyle 
Tayfun Pirselimoğlu kazandı. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel 
Ödülü’ne ise Tolga Karaçelik’in Kelebekler adlı film layık görüldü. En 
İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın 
oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga 
Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer paylaştı. En İyi Kısa 
Film Ödülü, Umut Subaşı’nın Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var 
adlı filmi, En İyi Belgesel Ödülü Rojda Akbayır yönettiği Parçalar filmine 
verildi. Festivalde ayrıca Sharunas Bartas’ın yönettiği Frost / Ayaz filmi 
sinemada İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü.

55. Antalya Film Festivali
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde elli beşincisi düzenlenen 
festivalde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi’nin yönettiği İran yapımı’Üç 
Yüz / Three Faces’a verildi. Ulusal yarışma kaldırıldığı için sinemacıların 
Antalya Film Festivali’ne tepkisi sürüyor. Ancak bu yıl ödül töreninde 
konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek 
yıl Türkiye Sinema Ödülleri’ni başlatacaklarının müjdesini verdi. Antalya 
Film Festivali’nin Onur Ödülü İbrahim Tatlıses’e verildi. Onur Ödülü 
alan bir diğer oyuncu ise ABD’li aktör Eric Roberts oldu. Uzun yıllardır 
festivallerin görmezden geldiği senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem 
Yılmaz’a da Antalya’da Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer bulundu. Behlül 
Dal Genç Yetenek Ödülü, Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz’a, 
Jüri Özel Ödülü, Derek Doneen’in yönettiği Kailash filmine verildi. En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülünü, Ayka filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, En 
İyi Erkek Oyuncu Ödülünü, Capernaum filmindeki rolüyle küçük mülteci 
Zain al-Rafeea kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü ise Bir Aile İşi / Shoplifters 
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filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda’ya verildi. Gecede Dr. Avni Tolunay 
İzleyici Ödülü Göç Mevsimi / Birds of Passage filmine verildi.

25. Uluslararası Adana Film Festivali
Adana Film Festivali’nde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında 
Mansiyon Ödülü I Do Not Care If We Go Down In History / Tarihe 
Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil filmiyle Radu Jue’ya, Jüri Özel 
Ödülü Anons / The Announcement filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun’a, En İyi 
Film Ödülü Boening / Şüphe filmiyle Lee Chang’e verildi. 25. Uluslararası 
Adana Film Festivali’nde 15 film 19 dalda yarıştı. Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması Altın Koza ödüllerinin dağılımı şöyleydi:

En İyi Film Ödülü: Sibel; En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik 
(Kelebekler); Yılmaz Güney Ödülü: Anons; Adana İzleyici Ödülü: 
Kelebekler: Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey (İçerdekiler); En İyi 
Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler); En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 
Damla Sönmez (Sibel); En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri: Caner Şahin ve Yiğit 
Ege Yazar (Kardeşler); En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli (Dört Köşeli 
Üçgen); En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez (Anons); 
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erdem (Dört Köşeli Üçgen); En 
İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları); Yardımcı Rolde En 
İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler); Yardımcı 
Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy (Sibel); Türkan Şoray 
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler); 
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin 
Hırsızları).

SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı (Güvercin).
FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons).

8. Malatya Film Festivali
Bu yıl sekizinci kez düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde, 
yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı Anons filmi Ulusal 
Yarışma’da En İyi Film Ödülünü alırken, Ognjen Glavonic’in yönettiği 
The Load / Yük ise Uluslararası Yarışmada En İyi Film seçildi. Festivalde 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Aydede filmiyle Ezgi Mola’ya, En İyi 
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Erkek Oyuncu Ödülü Güvercin filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 
Halef’deki performansıyla Baran Şükrü Babacan’a verildi. En İyi Senaryo 
Ödülü’nü Aydede filmiyle Abdurrahman Öner aldı. Anons filmi ayrıca En 
İyi Sanat Yönetmeni, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, SİYAD En İyi Film 
Ödülü’nün de sahibi oldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu Fahri Kayahan, 
En İyi Müzik Ödülü ile En İyi Kurgu Ödülünü de Güvercin filmi aldı. 
Festival kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Malatya Film Platformu 
kapsamında gerçekleşen yarışmalarda da ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası Senaryo Geliştirme Destek Ödülü Bir Tutam Karanfil, 
Kurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı filmlerine verildi. TRT Kısa Film 
Yapım Destek Ödülleri ise Kar Kış Kıyamet, Kendini Gömen Adam ve 
Zemberek filmlerinin oldu. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek 
Ödülü ise Aralık filmi kazandı. TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü Bir Düş 
Gördüm filmine verildi. Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü The Load / 
Yük filminin Juri Özel Ödülü de AGA’nın oldu.

6. Boğaziçi Film Festivali
2018 yılında altıncısı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nde Murat 
Düzgünoğlu’nun yönettiği Halef ulusal uzun metraj yarışmasında En 
İyi Film seçildi. Festivalin uluslararası yarışmasında Filistinli yönetmen 
Bassam Jarbawi’nin Screwdriver adlı filmi En İyi Film Ödülüne değer 
bulunurken Norveçli yönetmen Bent Hamer’a da Onur Ödülü verildi. 
Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışması’nda ödül dağılımı şöyleydi:

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Halef / Murat Düzgünoğlu; 
En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun / Anons; En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü: İpek Türktan Kaynak / Borç; En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü: Muhammet Uzuner / Halef; En İyi Senaryo Ödülü: Halef / Murat 
Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu; En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum 
Rodriguez / Anons; En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat / Borç; FİYAB Yapımcı 
Ödülü: Mesut Ulutaş / Güvercin; Boğaziçi Film Festivali Uluslararası 
Yarışmasından ise En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Screwdriver / Bassam 
Jarbawi; En İyi Yönetmen Ödülü: Payman Maadi / Bomb, A Love Story; 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Valeria Bertucelli / Queen of Fear; En İyi 
Erkek Oyuncu Ödülü: Kushtrim Hoxha / Cold November; En İyi Senaryo 
Ödülü: Halef / Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu; Jüri Özel Ödülü: 
Babak Jalali / Land.
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Veda Ettiklerimiz

Münir Özkul
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Sinemamızın efsane isimlerinden Münir 
Özkul, 5 Ocak 2018’de İstanbul’daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. 
15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğan Münir Özkul, İsmail 
Dümbüllü’yü izleyerek tiyatro ile tanıştı. 15 yaşında Bakırköy Halkevi’nde 
tiyatroya adım atan Özkul, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında, 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çalıştı. Muhsin Ertuğrul’un yönetimindeki 
Küçük Sahne’de de önemli oyunlarda rol aldı. İsmail Dümbüllü, Kel 
Hasan’dan kendisine geçen geleneksel tiyatromuzun sembolü kavuğu 
1968’de Münir Özkul’a devretti. Usta oyuncu 1950’li yıllarda sinemaya 
adım attı. Yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı. Özkul, 
Ertem Eğilmez’in Hababam Sınıfı filmindeki Kel Mahmut, Bizim Aile 
filmindeki Yaşar Usta karakterleri ile Yeşilçam’ın unutulmazları arasına 
girdi. Ödülleri: 1967 - İlhan İskender Armağanı; 1972 - 9. Altın Portakal 
Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü; 1991 - Dümbüllü 
Ödülü; 1997 - Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü; 1999 - Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Muhsin 
Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü; 2004 - 37. Sinema Yazarları Derneği 
Ödülleri Onur Ödülü; 2006 - Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur 
Ödülü; 2014 - 18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü; 
2015 - TC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü.

Turan Özdemir
Tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak 2018’de hayatını 
kaybetti. Özdemir, 10 Kasım 1952‘de Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğdu. 
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun 
olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Bir süre İzmir 
Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 2001 
yılından itibaren kamera karşısına geçerek birçok sinema filminde görev 
aldı. Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan 
ve çekimleri Muğla’da gerçekleştirilen Dondurmam Gaymak filminin 
başrolünü üstlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini 
canlandırdı. 13. Altın Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü 
aldı. Filmleri: Pis Yedili, Geniş Aile, Gölgedeki Renkler, Babam Büfe, Üvey 
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Aile, Mevlana Aşkın Dansı, Yağmurdan Sonra, Adem’in Trenleri, Mavi 
Gözlü Dev, İki Yabancı, Dondurmam Gaymak, Estağfurullah Yokuşu, 
Çekirdek Aile, Aslı ile Kerem, Tatlı Hayat.

Ercan Yazgan
Perihan Abla dizisinde Şoför İsmet’i, Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i, 
Kaygısızlar dizisinin Memnun Kaygısız’ı oyuncu Ercan Yazgan, 8 
Mart 2018’de 71 yaşında hayatını kaybetti. Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 
tarihinde Sinop’ta doğdu. 1986-1988 yılları arasında TRT’de yayımlanan 
başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ’un oynadığı Perihan Abla 
dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. Bizimkiler ve Kaygısızlar 
dizilerindeki tiplemeleriyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 
1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan Bizimkiler 
adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı.

Nur Subaşı
Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 10 Mart 
2018 hayatını kaybetti. Tek kanallı dönemde TRT’deki İftira Doğru 
programındaki iftar duasını seslendiren Subaşı, 1942 yılında doğdu. Ankara 
Devlet Konservatuarını bitirdi. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 
görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde 
seslendirme yapmıştı.

Ercüment Balakoğlu
1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, 
dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yaptı. 23 Mart 2018’de 
vefat etti.

Dursun Ali Sarıoğlu
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan 2018’de 81 
yaşında hayatını kaybetti. 1936 yılında Rize’de doğdu. 10 yaşlarındayken 
İstanbul’a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960‘lı 
yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarılı 
olarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. 1982 
yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.
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Sevda Aydan
Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan 6 Nisan 2018’de 
hayatını kaybetti. Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle 
tanınan Aydan, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) 
bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat 
hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında 
başrolde oynadı. 1962‘de Rusya’nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü 
operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. TRT dizisi 
Kaynanalar’daki Tijen rolü ile tanındı.

Arda Öziri
Tiyatro ve dizi oyuncusu Arda Öziri, 27 Mayıs 2018’de geçirdiği bir trafik 
kazasında hayatını kaybetti. 14 Eylül 1978‘de İzmir’de dünyaya gelen genç 
oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 
Bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Anemi isimli grupta vokallik yaptı. 
Oynadığı Projeler: Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017), Aşkın Bedeli - 
Poyraz (2013-2015), İnsan Aldandı - Güven (2009), Son İstasyon - Burak 
(2010), Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012), Akasya Durağı - 
Başkomiser Yardımcısı Tolga (2010-2011), Cemile - Kaan (2006), Dolunay 
- Erdem (2005), Kandil (2005), Memleket Hikâyeleri, Irmağın Aldığı 
Gelin (2005), Büyük Umutlar - Özgür (2004), Ah Be İstanbul (2004), 
Kampüsistan - Yiğit (2003), Estağfurullah Yokuşu (2003), Asmalı Konak 
- Haluk (2002), Kınalı Kar (2002), Yedi Numara (2000), Dadı (2000).

Hacı Kamil Adıgüzel
Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Kalp Gözü ve Bir Sepet Elma gibi 
dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 14 Haziran 2018’de 78 
yaşında hayata veda etti. Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949‘da 
Samsun’da doğdu. Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle 
tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve 
Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini 
kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun’a dönen oyuncu 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyordu.
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Toron Karacaoğlu
Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı 
Toron Karacaoğlu 23 Ağustos 2018’de yaşamını yitirdi. Tiyatroya olan 
ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul’a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına 
Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi’nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul 
Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını 
kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol 
aldı. 1980‘de emekliliğinin ardından Berlin’de Alman Kültür Senatosu 
bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı. 1985 yılında Türkiye’ye dönerek, 
Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk 
yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 
1995‘te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu sinema filmi 
ve dizilerde de rol aldı. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta 
olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın’ı seslendirdi. Toron Karacaoğlu 
2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası’nın İşgüzar oyununda proje 
danışmanlığı, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden 
Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi’nde oyunculuk 
alanında eğitmenlik yaptı. Ödülleri: 15. Afife Tiyatro Ödülleri: Yılın En 
Başarılı Müzikal / Komedi Erkek Oyuncusu, İstanbul Hatırası, İstanbul 
Şehir Tiyatrosu; 14. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel 
Ödülü; 2010 Sadri Alışık Onur Ödülü; 2005 Avni Dilligil Ödülü; Selim 
Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul’un 
Gözleri Mahmur; Dünya Tiyatrolar Günü, Usta Erkek Oyuncu. Oynadığı 
Oyunlar: Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, 
Aşk Mektupları, Ferhat ile Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki 
Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, 
Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim 
mi, Sokrates Savunuyor. Filmleri: Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, 
Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG.

Aram Gülyüz
Aram Gülyüz, 1 Eylül 2018’de hayata veda etti. Usta yönetmen 1931 yılında 
İstanbul’da dünyaya geldi. 1958‘de Metro Filmi kurarak sinemaya adım 
attı. 1958‘de Türk Alman ortak yapımı İstanbul Macerası filmini yaptı. 
1960‘ta senaryosunu yazdığı Sensiz Yıllar ile yönetmenliğe başladı. 28 
filmin senaryosunu kaleme aldı. Ayşecik film serisi ile Yasemince ve Tatlı 
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Kaçıklar’ın da aralarında olduğu 200’e yakın sinema filmi ve dizinin 
yönetmenliğini üstlendi. Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden 
biri olan Aram Gülyüz, 2014‘te Zaman Makinesi 1973 isimli filmin 
yönetmenliğini üstlendi. Gülyüz son olarak 2014 yapımı Çılgın Kamp 
filmini yönetmişti.

Ferdi Merter
Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 20 
Eylül 2018’de 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Renan Fosforoğlu ile 
meslektaşı Muazzez Arçay’ın oğlu olan Ferdi Merter 19 Haziran 1939‘da 
İstanbul’da dünyaya geldi. 19522'de Dağların Kızı filminde çocuk oyuncu 
olarak rol aldı. Oynadığı tiyatro, dizi ve filmlerin yanı sıra seslendirme 
çalışmaları da olan usta sanatçı, sinemada yönetmenlik ve senaryo 
yazarlığı yaptı. En son Kiralık Aşk dizisinde oynayan sanatçı, Vay Başıma 
Gelenler 2 Buçuk, Kolpaçino: Bomba, Kurtlar Vadisi Pusu, Kaptan, Acı 
Hayat, Turist Ömer Uzay Yolunda, Ayrı Dünyalar, İhtiras Kurbanları ve 
Asi Evlat adlı yapımlarda rol aldı.

Yakup Yavru
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru 25 Eylül 2018’de 64 yaşında 
hayatını kaybetti. Yakup Yavru memleketi Amasya’da kendisine mezar 
yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası 
Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını 
kaybetti. Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen 
okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik 
yaptığı dönemde tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, Bana 
Sevgiyi Anlat isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. Böyle mi 
Olacaktı?, İkinci Bahar, Marziye, Unutabilsem, En Son Babalar Duyar, 
Kınalı Kar, Mihriban, Geniş Aile, Papatyam gibi televizyon yapımlarında 
yer alan Yavru, Babam ve Oğlum, Kutsal Damacana, Recep İvedik, 
Destere, Ceberrut, Baş Belası, Benzersiz, Aşka Geldik, Kiraz Mevsimi gibi 
filmlerde rol aldı.

Kemal İnci
Oyuncu-yönetmen, bestekâr-güfteci Kemal İnci 30 Eylül 2018’de kalp 
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krizi geçirerek vefat etti. 15 Mayıs 1933 doğumlu olan Kemal İnci; Eşkıya, 
Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek, Kolpaçino gibi filmlerde rol aldı. 
İnci, Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar 
dizisinde canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.



dergiler

İbrahim Eryiğit 
Mehmet Kahraman
Şafak Çelik
Yunus Emre Altuntaş





DERGİLER 2018 
İbrahim Eryiğit & Mehmet Kahraman & Şafak Çelik & Yunus Emre Altuntaş

Aşkar
Sivas merkezli bir yayın olan Aşkar 12 yılı geride bırakarak önemli bir 
başarıya imza attı. Çünkü özellikle taşrada dergi çıkarmanın ne derece 
zor bir iş olduğunu bilenler bilir. Hem çizgisinden, hem kalitesinden taviz 
vermeden ulusal çapta bir yayıncılık şimdilerde en zor işlerden biridir. 
Sivas merkezli olsa da Aşkar’da yazan isimlere baktığımızda ülkemizin 
dört bir yanından katılım olduğunu görüyoruz. Derginin Genel Yayın 
Yönetmeni Mustafa Melih Erdoğan, şiir editörleri ise İdris Ekinci ve 
Hüseyin Karacalar. Aşkar, merkeze şiiri alan dergilerden. Bunun temel 
sebebi olarak dergiyi çıkaran ana ekibin tamamının şairlerden oluşması. 
Şiirin yanı sıra öykü, eleştiri ve söyleşiler de dergi sayfalarında yer 
alıyor. Aşkar, dergi sayfalarına oranla ülkemizde en fazla şiir yayınlayan 
dergilerden biri. Üç ayda bir yayınlanmasına karşın her sayıda ortalama 
15 şiire yer veriyor. Geçen 12 yıl zarfında ilk şiirlerini dergide yayınlayan 
genç isimler kitaplarını yayınlamaya başladı. Bu durum da dergiyi aynı 
zamanda bir okul / ekol hâline dönüştürüyor. Dergide şiirleri yayımlanan 
bazı isimler şöyle: İdris Ekinci, Mustafa Melih Erdoğan, Hüseyin 
Karacalar, Cengizhan Genç, Şafak Tarhan, Vural Kaya, Sena Çelik, Yasin 
Fişne, Mehmet Biter, Aziz Mahmut Öncel, İrfan Dağ, Özgür Ballı, Yunus 
Emre Altuntaş, Hikmet Çamcı, Yavuz Altınışık, Merve Parlak, Ali Yılmaz, 
Mustafa Ay, Burak Çelik, Murat Özel, Muhammet Atan, Emre Öztürk,  
Ahmet Emerce, Dursun Göksu, Salim Nacar, Seyit Köse, Esma Koç, 
Emrah Tahiroğlu, Çağrı Subaşı, İdris Selici, Örsan Gürkan, Eyüp Aktuğ, 
Remzi Köpüklü.  Dergide 2018 yılı içerisinde kendisiyle söyleşi yapılan 
bazı isimler ise şöyle: İbrahim Demirci, Ali Yılmaz, Yasin Fişne, Hüseyin 
Ahmet Çelik, Eyüp Aktuğ, Çağrı Subaşı. Dergide ayrıca eleştiri alanında 
“Taarruzname”, “Mesuliyet Meselesi”, “Dikine Paralel”  başlıkları altında 
yazılar yayımlanıyor.
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Ay Vakti
Genel Yayın Yönetmenliğini Şeref Akbaba’nın, Sahipliği ve Yazı İşleri 
Müdürlüğünü İsmail Hakkı Gurbetçi’nin yaptığı Ay Vakti dergisi 19 yıldır 
yayını aralıksız sürdüren uzun soluklu bir dergi olarak kültür edebiyat 
dünyamıza önemli katkılar sunuyor. Kasım 2018 (177. sayı) itibariyle yayın 
yönetmenleri olarak Selami Şimşek ve Salih Uçak isimleri yazılı derginin 
künyesinde.

Dergilerdeki yayın yönetmeni veya dergi adıyla yazılan yazıların giriş 
yazıları bence çok önemli. Yaşanılan döneme ilişkin önemli saptamalarda 
bulunması anlamında olsun, derginin hazırlanma sürecinden bahsedilmesi 
olsun ayrı bir zenginlik katıyor giriş yazıları. Ayrıca bu yazılar derginin 
yaşanılan olaylar karşısındaki tavrını ve duruşunu sergiliyor. İki ayda bir 
çıkan Ay Vakti’nin giriş yazılarının her biri birer manifesto niteliğinde 
âdeta.

Şiirleriyle Kâmil Eşfak Berki, Nurullah Genç, Alâeddin Soykan, Nuret-
tin Durman, Selami Şimşek, Âdem Turan, Ferman Karaçam, Âdem Özbay, 
Mehmet Baş, Güven Fatsa, Ferhat Öksüz, Abdülbaki Kömür, Ali Yaşar Bo-
lat, Semra Saraç, Bekir Oğuzbaşaran, Kadir Gültekin, Ali Yaşat, Fatih To-
paloğlu, Muhammed Korkmaz, Selim Faruk Tokgöz, Hikmet Kızıl, S. Ah-
met Kaya, Yalçın Ülker, Şeyhmus Çiçek, Süleyman Bozkurt, Ahmet Faruk 
Mesten, Ali Şahin ve Nur Ahmet Kurban (Ahmetcan Osman’dan şiirler, 
tercüme) dergi sayfalarında yer alıyorlar. 

Öyküleriyle Semra Saraç, Naz, İbrahim Kaya, Emrah Bilge Merdivan, 
Fatma Balcı, Nurşah Karaca, Ömer Eski, Ömer Çelik, Üzeyir Süğümlü, Na-
zan Özen, Mehtap Altan, Mehmet Sali, Kevser Gökçeli, Yasin Ermek, Suat 
Tekin, Ebubekir Koçak ve Beyaz İlayda Gök isimlerini görüyoruz.

Denemeleriyle Metin Önal Mengüşoğlu, Şeref Akbaba, Recep Garip, 
Necmettin Evci, Özcan Ünlü, Hüseyin Akın, Salih Uçak, Süheyla Karaca 
Hanönü, Nurşah Karaca, Hayrettin Taylan, İsmail Bingöl, İsmail Özmel, 
Şakir Kurtulmuş, Mehmet Aksu, Fatma Balcı, Semra Saraç, Mehmet Baş, 
Onur Akbaş, Ömer Eski ve Ayhan Sağmak dergiye katkı veren yazarlar ola-
rak dikkati çekiyor.

İnceleme yazılarıyla, Salih Uçak, Hayrettin Taylan, Yılmaz Öksüz, 
Talip Çukurlu ve Onur Akbaş; biyografi yazısıyla Fahri Tuna; gezi yazısıyla 
Ahmet Sezgin; hatıra yazısıyla Şeref Akbaba dergiye önemli katkılar sunan 
yazarlar olarak göze çarpıyor.
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Ayrıca Bahaettin Karakoç, Necmettin Evci, Selami Şimşek, Âlim 
Yıldız ve Rıdvan Canım ile yapılan söyleşiler dergiye ayrı bir zenginlik 
katan bilgiler ve yaşanmışlıklar barındırıyor. Burada, Ağaç Baskı resmi 
ile yer alan Hatice Bengisu’nun özgün eserinin göz kamaştırıcı olduğunu 
belirtmek gerekiyor.

Sinema bölümünde Abdullah Ömer Yavuz’un sinema tekniği ve film 
örnekleri üzerine yazdığı yazılar okunmaya değer. Söyleşi bölümünde 
Esma Budak’ın Mehmet Aycı’yla, İsmail Sezer’in Nurullah Genç, Mürsel 
Sönmez, Hüseyin Akın, Âdem Turan ve Şakir Kurtulmuş’la birebir 
yaptığı söyleşiler ayrı bir öneme sahip. Yeni çıkan kitapların tanıtıldığı ve 
eleştirildiği Kitap bölümünde ise Salih Uçak ve Haşim Sönmez isimleri 
dikkatleri çekiyor.

Dergâh
Dergâh ülkemizin en uzun süreli edebiyat dergilerinden biri. Bu yıl 
29. yılını dolduran derginin konsepti sadelik üzerine kurulu. Derginin 
editörlüğünü son üç yıldır Ali Ayçil üstleniyor. Mustafa Kutlu dönemindeki 
yayın çizgisini aynı şekilde sürdüren Ayçil, dergide daha çok genç şairlere 
yer vermeye çalışıyor. Bu anlamda Dergâh, bir mutfak bir okul işlevini 
sürdürüyor diyebiliriz. Derginin şiir anlayışı kısa, tahkiyeye kaçmayan 
lirik şiir üzerine kurgulanmış. Derginin mizanpaj anlayışından dolayı uzun 
şiirlerden ziyade kısa şiirlere yer verildiği görülüyor. Bu da şiir anlamında 
editörü seçim yapmaya zorluyor diyebiliriz. Dergâh’ın şiirde yayın 
anlayışı her hangi bir akım veya gruba angaje olmamak üzerine oturuyor. 
Bu sebeple dergi sayfaları genel ortalamayı tutturan tüm genç şairlere 
açık. Buna rağmen genele baktığımızda lirik şiirlerin ağırlıkta olduğu 
görülüyor. Derginin her sayısında farklı isimlere yer verilse de istikrarlı 
şekilde yazan isimlerin varlığı öne çıkıyor. Bu yıl dergide şiirleriyle görülen 
bazı isimler şunlar: Abdulhalik Aker, Osman Özbahçe, Samet Atılgan, 
Fatma Şengil Süzer, Mehmet Aycı, Atakan Yavuz, Ufuk Aksoy, Umut 
Balcı, Dilara Akyazı, Nisanur Tetik, Ayşe Adem, Eda Fırat, Yusuf Aydın, 
Taner Sarıtaş, Evliya Çelik, Rabia Gelincik, Ahmet İlhan Sancak, Numan 
Ayvaz, Durmuş Beyazıt, Kadir Korkut, İsmail Aykanat, İbrahim Yolalan, 
Selma Yıldırım, Cafer Keklikçi, Cengizhan Orakçı, Gökmen Yener, Emre 
Karabudak, Bayram Zıvalı, Mustafa Uçurum, Uğur Can Dural, Mustafa 
Köneçoğlu, Davut Güner, Fatma Özkaya, Kağan Server Atıcı, Hikmet 
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Dündar, Ali Yılmaz, Samet Cevher, Mert Mevlüt Gökçe, Kadir Yıldız, İdris 
Ekinci, Selman Bayer, Yağız Gönüler, Ümit Aktaş, Alper Aslan, Rıdvan 
Sözener, Kübra Nur Duran, Merve Parlak, Selçuk Küpçük, Çetin Alpagut, 
Yavuz Altınışık, Taner Sarıtaş, İbrahim Bakırcı, Selma Yıldırım Kıldan, 
Murat Özel, Dinçer Ateş, Fatma Özkaya, Murat Altın. Bir yıl boyunca 
dergide yer alan şairleri dikkate aldığımızda her ay ortalama 6 şiire yer 
verildiğini söyleyebiliriz. Dergâh dergisinde 2018 yılında dikkat çeken 
sayılardan biri Mehmed Âkif’in bilinmeyen bir şiirine yer verdiği sayısı 
oldu. Mehmed Âkif’in gençlik dönemine ait olduğu anlaşılan “Allah” isimli 
tevhidi, Mustafa Koç’un sunumuyla yayınlandı. Takip eden sayılarda yine 
aynı yazarın Mehmed Âkif’e dair yazıları dikkat çekti. Dergâh’ta 2018 
yılında her sayıda bir söyleşiye de yer verildi. Kendisiyle söyleşi yapılan 
bazı isimler şöyle: Yalçın Armağan, Ali Akyıldız, Sinem Torun, Nazlı Çevik 
Azazi, Mustafa Çevikdoğan, Ersin Yılmaz, Ayşegül Genç, Mustafa Özel, 
Fatma Şengil Süzer, Amina Siljak Jesenkovic.

Edebiyat Ortamı
Genel Yayın Yönetmenliğini Arif Ay’ın,  Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü 
Mehmet Ali Bulut’un yaptığı Edebiyat Ortamı, 11. yılını dolduran uzun 
soluklu dergilerimizden biri olarak sanat edebiyat dünyamızda çok önemli 
bir işleve sahip. Edebiyat Ortamı’nın yayın kurulu Doç. Dr. Beyhan 
Kanter, Ali K. Metin ve Engin Elman’dan oluşuyor. Derginin her sayısında 
ek olarak verilen kitapların edebiyat dünyamıza olan katkısını belirtmek 
istiyorum. Özellikle de Şiir-Deneme Yıllığı 2018 ve Öykü-Roman Yıllığı 
2018. “Edebiyat Ortamı dergisi olarak bir yıl içinde iki yıllık hazırladık. 
Derginin eki olarak Mart ayında Şiir Yıllığı 2018, Mayıs ayında Öykü Yıllığı 
2018 kitabevi raflarında yerini aldı. İki üç yazar dışında kimseden bir 
sesin çıkmamasını neye yormalı? Dergilerin editörleri (elli üzerinde dergi 
taradık), gazetelerin sanat sayfası hazırlayıcıları; dergilerinde ve sanat 
sayfalarında, şiirimiz adına, öykümüz adına hazırlanmış, bir yılın şiir ve 
öykü birikimini değerlendiren yıllıklardan söz etmeyecekler de neden 
söz edecekler?” diyen Arif Ay, “İş dostluğa, arkadaşlığa, dava adamlığına 
geldiğinde mangalda kül bırakmayanların suskunluğunu, ilgisizliğini 
anlamak gerçekten zor” şeklindeki serzenişinde son derece haklı. Söz 
konusu bu duyarsızlık kültür edebiyat dünyamızın her alanında artarak 
devam ediyor ne yazık ki.
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Derginin ek olarak verdiği, İbrahim Kavaz’ın, İdeler Dünyasından İdeal 
Dünyaya Bir Ses: Necip Fazıl Kısakürek; Mustafa Özçelik’in, Anadolu’nun 
Manevi Irmağı: Yunus Emre; Prof. Dr. Hasan Şener’in, Kâf-ı Kanâat 
Bekleyen Şair: Fuzûli ve Necmettin Turinay’ın, Türkçenin Büyük Virtüözü: 
Abdülhak Şinasi Hisar adlı biyografi kitapları kültür dünyamıza zenginlik 
katan önemli eserler olarak kitaplığımızda yerlerini alıyor.

2018 yılı boyunca dergide şiirleriyle yer alan şairler şunlar: Arif 
Ay, Şakir Kurtulmuş, Cevat Akkanat, Âdem Turan, Tayyib Atmaca, 
Abdurrahman Adıyan, Atıf Bedir, Ali Sali, Mehtap Altan, Mustafa Ruhi 
Şirin, Mehmet Baş, Mustafa Uçurum, Vefa Taşdelen, Mücahit Ocakden, 
Şadi Kocabaş, Hülya Sezen, Sümeyra Sıddık, Agâh Cemil, Kadir Korkut, 
Durmuş Ongun, Akif Karakoç, Hacı Şaban Boztaş, İbrahim Ağören, Kamil 
Çağlar Aksu, Seyyid Ahmet Kaya, Kağan Emiroğlu, Ali Bertay Solak, 
Ahmet Demir, Kaan Eminoğlu, İbrahim Şah, Yunus Karakoyun, Mehmet 
Mortaş, Muhammed Korkmaz, Çağın Özbilgi, İmdat Akkoyun, Rüstem 
Ahmet Gözübüyük, Süleyman Bozkurt, Mustafa Ergin Kılıç, Abdullah Enis 
Savaş, Nilüfer Zontul Aktaş, Dilek Çolak, Nazım Payam, Enes Yeşil, İzzet 
Eşen ve İbrahim Eryiğit.

Öyküleriyle Eyüp Önder, Sadık Yalsızuçanlar, İsmail Kıllıoğlu, Zeynep 
Sati Yalçın, Recep Kayalı, Merve Koçak Kurt, Ayşe Yazıcı Yavuz, Selim 
Baki, Nurullah Aydın, Ali Rıza Kaşıkçı, Ahmet Hakan Karataş, Ahmet 
Serdar Savaş, Nilay Erikli, Engin Elman, Kevser Evsen, Emel Zoraloğlu, 
Müntekir Gıcırhanım, Süleyman Karadağ, Sümeyra Sıddık, Ali Can Eren, 
Semra Saraç, Nevzat Akyar, Kenan Yusuf, Bahtiyar Aslan, Azad Karadereli, 
Metin Çalı, Merve Can ve Mehmet Akgül yer alıyorlar.

Yazılarıyla Arif Ay, Mustafa Özçelik, Kamil Aydoğan, Şakir Kurtulmuş, 
Dr. Şakir Diclehan, Yusuf Turan Günaydın, Erdem Dönmez, Mustafa 
Uçurum, Âlim Kahraman, Ali Asker Barut, Halil İlteriş Kutlu, Hande Belkız, 
Hayrettin Durmuş, Abdürrahim Öncü, Zeynep Okur, Metin Acıpayam, 
Hüseyin Gök, Tülay Berberoğlu, Ayhan Sağmak, Kadir Aydoğdu, Mehmet 
Mortaş, Mustafa Karabulut, Abdullah Enis Savaş, Uğur Cenk Deniz 
İmamoğlu, Serhat Demirel ve İbrahim Eryiğit yıl boyunca okurlarının 
ufkunu açan ve aydınlatan yazarlar oldular.

Arthur Koestler’in, “Bir Roman Yazarının Denemeleri’ adlı önemli 
yazısını Ali İbrahim Savaş Türkçemize kazandırmış.
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Edebiyat Ortamı’nda önemli dosyalar da yer alıyor. 65. sayının 
dosya konusu: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan. Dosya, Arif Ay’ın Nazif 
Gürdoğan’la yaptığı söyleşi ile başlıyor. Nuri Pakdil, Gürdoğan’a 2015 
yılında yazdığı mektubuyla, Rasim Özdenören, Atasoy Müftüoğlu, Erdem 
Bayazıt, Alâeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Arif Ay ve Kemal Kahraman 
yazılarıyla, Seyfettin Ünlü, günlüğü ile yer alıyor.

Recep Kayalı’nın, Necip Tosun’la; İsmail Turan’ın Recep Seyhan’la; 
Engin Elman’ın Prof. Dr. Mehmet Törenek’le, Sümeyyenur Sepetçi’nin 
Kadir Korkut’la yaptığı söyleşiler okunmaya değer.

Genç yazarların dergiye gönderdikleri ürünlerin değerlendirmesi 
“Rahle” başlıklı bölümde yer alıyor. Şiir değerlendirmeleriyle Ayşe Karagöz 
ve öykü değerlendirmeleriyle Ömer Said genç yazarlara çok önemli katkı 
ve yönlendirmelerde bulunuyor.

Çeşitlemeler, Edebi Celseler ve Kitap Rafı adlı bölümler Edebiyat 
Ortamı’nın adıyla müsemma olmasına önemli katkılar sunan birer 
zenginlik olarak göz dolduruyor. 

Son olarak, Teknik Hazırlık ve Son Okuma görevini titizlikle yerine 
getiren Sümeyyenur Sepetçi’yi, Hatice Tatgil’i ve Derya Sezen’i tebrik 
etmek gerekir.

Hece
Ankara merkezli Hece ülkemizin uzun süreli dergilerinin başında yer 
alıyor. Sadece şiir alanında değil aynı zamanda öykü ve özel sayı alanında 
yaptığı yayınlarla özgün yerini muhafaza ediyor. Bunların yanı sıra 
kitap yayıncılığında da faaliyetlerini sürdürüyor. Hece 22 yıldır çizgisini 
bozmadan her geçen gün kurumsal yapısını güçlendirmeye devam ediyor. 
Derginin Genel Yayın Yönetmeni Rasim Özdenören, yayın kurulunda ise 
Atıf Bedir, Hayriye Ünal, İbrahim Demirci, Cafer Haydar, Yusuf Turan 
Günaydın yer alıyor. Hece, merkezine şiiri alan dergilerimizden biri. 
Günümüzün pek çok usta şairinin yanı sıra genç kuşaktan şairler de 
dergide yer alıyor. Özellikle şiirlerini ilk kez yayımlamaya başlayan genç 
şairler için Hece, mutfak vazifesi görüyor. Belirli bir istikrarı sağlayan 
genç şairlerin ilk kitapları da Hece Yayınları tarafından yayınlanıyor. 
Şiirin ölü yatırım görüldüğü günümüz dünyasında böylesi bir anlayışı 
takdir etmek gerekiyor. Hem edebiyatımız adına, hem de dilimiz adına 
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Hece bir misyon / ideal üzerine hareket ettiğini varsayabiliriz. Sadece 
edebiyat alanında Hece Yayınları 500 civarında kitap yayınlayarak bu 
idealini somutlaştırmış görünüyor. Bu yayınların yaklaşık 200 tanesi ise 
şiir üzerine. Aylık yayınlanan Hece hemen her kesimden ve her türden 
şaire, şiire yer veriyor. Derginin şiir konusundaki anlayışı özgün / yeni ve 
sağlam şiiri desteklemek üzerine kurulmuş. Dergi ustalara da sayfalarında 
yer vermekle genç şairler için bir izlek oluşturmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 
dergi sayfalarında şiirleri yayınlanan bazı isimler şöyle: Hüseyin Atlansoy, 
Cahit Koytak, Adem Turan, Osman Özbahçe,  Hayriye Ünal, Ali Sali, Murat 
Kapkıner,  Burak Ş. Çelik, Mehmet Solak, Faruk Uysal, Emre Yılmaz, 
Vural Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Suavi K. Yazgıç, Halil Ünal, Cengizhan 
Genç, Ahmet Menteş, Eray Sarıçam, Semiha Kavak, Mehmet Biter, Semih 
Diri, Umut Erdoğan, Duygu Irmak, Hasan Yurtoğlu, Tunay Özer, İsmail 
Karakurt, Şenol Korkut, Mehmet Aycı, Ali Berkay, İlhan Kayhan, Atakan 
Yavuz, İbrahim Yolalan, Emre Öztürk, İrfan Çevik, Gizem Aktan, Mustafa 
Şanlı, Yasin Koç, Mert Mevlüt Gökçe, Ali Yoksuz, Süleyman Geleri, Duygu 
Irmak,  Mervan Söylemez, Leyla Arsal, Mustafa Uçurum, Doruk Kandemir, 
Burak Çelik, Sena Çelik, Fatih Korkmaz, Hasan Özlen, Hüseyin Akın, Aziz 
Kağan Güneş, Kemalettin Bal, Osman Gönül, Ayşegül Sözen Dağ, Sümeyya 
Bağış, Mehmet Eren, Mehmet Fidancı, Mert Özden, Seher Özkök, Hasan 
Yurtoğlu, Eyüp Akyüz, Kaan Eminoğlu, A.Enes Aydın, Ali Berkay, Cafer 
Keklikçi, Bahar Emre, Emre Miyasoğlu,  Ali Yoksuz, Mert Özden… Her 
sayıda ortalama 20 şiire ve şaire yer veren Hece bu anlamda ülkemizde ilk 
sırada diyebiliriz. Her sayıda kapsamlı söyleşilere de yer veren dergide bu 
yıl kendisiyle söyleşi yapılan bazı isimler şöyle: Osman Özbahçe, Serkan 
Işın, Hüseyin Atlansoy, Ali K. Metin, İsmail Karakurt, Hakan Şarkdemir, 
Ali Ayçil. Her sayıda dergide çeviri şiirler de yer aldı. Hece geleneksel hâle 
getirdiği “Özel Sayı” yayınına 2018’de de devam etti; Susturulamayan Ses 
Sabahattin Ali, Hikâyenin Türkçe Sesi Ömer Seyfettin ve Türk Edebiyatında 
Polemikler Özel Sayısı. Özellikle “Polemik Özel Sayısı” alanındaki büyük 
bir boşluğu dolduran yazılardan oluşuyor. Dergide ayrıca eleştiri, kitap 
tanıtımı ve “sizden gelenler” başlığı altında şiire, edebiyata, sinemaya 
dair yazılar yer aldı. Hece yoğun editöryal çalışmaları, dosya konuları, 
söyleşiler ve dergi ebadı bakımından ülkemizdeki en kapsamlı edebiyat 
yayınlarından biri diyebiliriz.
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Heceöykü
Heceöykü 85: Heceöykü 2018 yılına 85. sayısıyla merhaba dedi. Dergi her 
zaman olduğu gibi öykü, öykü yazıları, söyleşi, dosyalar ve kitap yazıları 
ile sayfalarını süsledi.  85. sayıda da ön yazı olarak Rasim Özdenören 
bulunuyor. Özdenören, “Bu Hikâye Nerede Biter?” başlıklı yazısında 
hikâyeye dikkat çekiyor. Sayının ilk öyküsü Necati Mert’ten. Mert, 
“Sessizlikte” öyküsüyle yerini almış. Sırasıyla Handan Acar Yıldız, Abdullah 
Harmancı, Bahtiyar Aslan, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Zeynep Sati Yalçın, 
Mehmet Kahraman, Müzeyyen Çelik, Emin Gürdamur, Soner Oğuz, Sema 
Bayar, Recep Şükrü Güngör, Gülay Ünsal Bulduk, Turan Aydın öyküleri 
yer alıyor. Başka Dünyaların Öyküleri bölümünde Mahmud Şukayr 
Arzu-Gülüş-Uçak-Vakit-Top, Muhammed Er-Râşidî Akrep, Galimcan 
Gylmanov Dünya Yerli Yerinde-Çiçek olmak İstiyorum öyküleri yer almış. 
Selçuk Azmanoğlu’nun Fotoğraf Öyküsü fotoğrafı dikkate değer. Söyleşi 
bölümünde ise, Yıldız Ramazanoğlu ve Safiye Gölbaşı ile söyleşilmiş.  
Derginin dosya konusu 2017 öykülerine ayrılmış. 2017’de çıkan kitaplar 
ve bunların değerlendirilmesi söz konusu. Film Öykü’de Hatice Bildirici 
“Kuşlar’ı değerlendiriyor. Dergi kitap yazıları ile sonlanıyor.

Heceöykü 86: Nisan Mayıs sayısında Rasim Özdenören “Kuşların 
Cıvıltısını Anlamak” yazısıyla okura merhaba diyor. Bu sayının da ilk 
öyküsü Necati Mert’ten. Ardından Abdullah Harmancı “Fenomen” 
öyküsüyle devam ediyor. Handan Acar Yıldız, Mihriban İnan Karatepe, 
Yavuz Demir, Esra Özdemir Demirci, Emin Gürdamur, Safiye Gölbaşı, Fikri 
Özçelikçi, Mesut Doğan, Zeynep Sati Yalçın, Mahfuz Zariç, Nagihan Şahin, 
Hâle Sert, Soner Oğuz, Sema Bayar,  Ali Necip Erdoğan, Segâh Gümüş ve 
Abdulbaki İşcan sayının diğer öykücüleri olarak yer almış. Öykü üzerine 
dikkat çeken yazılar var.  Hatice Bildirici “Atmosfer Yaratmak”, Sercan 
Ceylan “Tekinsiz Doğasıyla Öyküde Meşru Aldatmaca: Dil, Örtbas ve 
Yazar”, Mehmet Doruk Kandemir “Naif Bir Sığınak: Ziya Osman Saba’nın 
Hikâyelerinde Mekân”  yazıları yer almış. Benim Öyküm’de ise Necip 
Tosun “Kendime Benzeyenleri Yazdım” diyor. Bu sayının söyleşileri Fatma 
Barbarosoğlu ve Betül Nurata ile yapılmış. Sayıda dikkate değer bir diğer 
husus ise öykü kitabı okumaları olmuş. “Atları Uçuruma Sürmek Üzerine 
Bir Toplantı” ile öykücüler Emin Gürdamur’un kitabını değerlendirmişler. 
İshak Yetiş-Azra Yetiş “Virginia Woolf ’un Günlüğü”nü ele alıyor. Anıt 
Öyküler bölümünde Handan Acar Yıldız “J. David Salinger ve Sıradanlığın 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 253

Mucizesi”ni kaleme almış. Kahramanıma Mektuplar’da Tuba Dere; 
Yaşadığım Gibi’de Mehmet Aycı yazıyor. Çeviri öykülerde Dostoyevski 
“Mujik Marey”, Sadık Hidayet “Girdap”, Muhammed er-Râşidî “Bekleyiş” 
öyküleri yer alıyor. Heceöykü’ye ilk kez öykü gönderenlere de yer verilmiş 
bu sayıda: Ahmet Topbaş, Cahid Efgan Akgül, Erkam Evlice,  Ayşe Sena 
Er, Feride Kaya. Kitap yazılarında Yunus Nadir Necip Tosun’un Öyküyü 
Sanat Yapanlar kitabını; Aysun Bahar Asar Mehmet Kahraman’ın Babamı 
Öldüren Şeyler’ini; Kadir Korkut ise Sait Faik’i yazıyor.

Heceöykü 87: Derginin Haziran Temmuz sayısının dosya konusu 
Sevim Burak. Dergi Sevim Burak’la ilgili on yazıdan oluşan bir doysa 
hazırlamış. Dosyaya, Bedia Koçakoğlu “Bir Kahkaha Aynasında Yüzlerce 
Sevim Olmak”, Esra Özdemir Demirci “Sevim Burak Öyküsünde Bazı 
İmgeler”, Gönül Yonar “Sevim Burak’tan Sızan Mitoloji”, Müzeyyen 
Çelik “Sevim Burak Hikâyesini Niçin Zor Okuyoruz?”, Hülya Soyşekerci 
“Sevim Burak’ın Hayat İzleri”, Mehmet Kahraman “Sevim Burak’ı 
Anlamak”, Burak Uzun “Kuzguncuk’tan Bir Seda: Sevim Burak”, Onur 
Çalı “Delilerden Sen Anlarsın: Mach One’dan Mektuplar”, Aysun Kara 
“Yarış Senin Yalnızlığını ve Deliliğini Ortaya Çıkarır”,  Ali Necip Erdoğan 
“Sevim Burak’ın Öyküleri Üzerine” yazılarıyla katkı sağlamışlar. Sayının 
ilk öyküsü Cahit Zarifoğlu’nun “Yenik” öyküsü. Bu öykü daha önce hiçbir 
yerde yayımlanmamış. Derginin diğer öykücüleri: Necati Mert, Hüseyin 
Karatay, Handan Acar Yıldız, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Zeynep Hicret, 
Müzeyyen Çelik, Emin Gürdamur, Mesut Doğan, Sema Bayar, Hatice 
Bildirici, Mustafa Uçurum, Sercan Ceylan, Hâle Sert, Gülay Ünsal Bulduk, 
Betül Ok, Segâh Gümüş, Ayşe Sena Er, Cahid Efgan Akgül, İbrahim Halil 
Çelik. Bu sayının söyleşisi Senem Gezeroğlu ile yapılmış. Bu sayının öykü 
toplantısının konuk kitabı: Omzumda Biri. Anıt Öyküler’de Handan 
Acar Yıldız, Cengiz Aytmatov’un “Yüz Yüze” öyküsünü ele alıyor. Başka 
Dünyaların Öyküleri’nde Maide Murtazavi’nin “Cam Matlaştırıcı” öyküsü 
yer alıyor. Kitap bölümün yazarları ise Rüveyda Durmaz, Özlem Güner ve 
Fatma Aydar.

Heceöykü 88: Derginin Ağustos Eylül sayısı Rasim Özdenören’in 
“Eleştiri Meselesi” başlığıyla kaleme aldığı güzel bir yazı ile açılıyor. 
Sayının ilk öyküsü yine Cahit Zarifoğlu’ndan, “İki Yürek Bir Yürek” adlı 
öyküsüyle güzel bir öykü okuyoruz. Necati Mert, Hasibe Çerko, Handan 
Acar Yıldız, Abdullah Harmancı, Emin Gürdamur, Safiye Gölbaşı, Yunus 
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Nadir Eraslan, Sema Bayar, Soner Oğuz, Ali Necip Erdoğan, Mesut 
Doğan, Zeynep Sati Yalçın, Mahfuz Zariç, Sercan Ceylan, Ayşe Ünüvar, 
H. Neşe Koçak, Erkam Evlice, Cahid Efgan Akgül, Ahmet Topbaş 
öyküleriyle dergiye katkı yapıyorlar. Öykü üzerine yazılarda Bilgin Güngör 
“Sanal İletişim Tekniği Etrafında Cemal Şakar’ın Hikâyeleri: Sanal’da 
Yaşamak”, Alpay Doğan Yıldız “Gündelik Hayata Öykücü Dikkati: Fatma 
Barbarosoğlu’nun Mutluluk Onay Belgesi”, Emin Gürdamur “Yıldız 
Ramazanoğlu Öykülerinde Değerler Üzerinden Tercih ve Varoluş” 
yazıları dikkate değer. Sayının dosya konusu “Öyküde İlk Kitaplar”. Öykü 
Toplantısı’nın konuğu ise Mehmet Kahraman’ın Babamı Öldüren Şeyler 
adlı öykü kitabı odağa alınmış. Günlük bölümünde İbrahim Demirci 
Mahmud Derviş’in “Öldürülen Ev”ini yazıyor. Çeviri öykülerde ise Celâl 
Âl-i Ahmed, “El Çocuğu” bulunuyor.

Heceöykü 89: Ekim Kasım sayının ön yazı’sında Rasim Özdenören 
“İstiarenin Düşünsel Değeri” adlı yazısıyla giriş yapıyor. Cahit Zarifoğlu’nun 
“Kişinin İçi” başlıklı öyküsü ilk öykü. Derginin diğer öykücüleri: Necati 
Mert, Mehmet Kahraman, Emin Gürdamur, Müzeyyen Çelik, Safiye 
Gölbaşı, Zeynep Sati Yalçın, Yunus Nadir Eraslan, Hatice Bildirici, Hale 
Sert, Sema Bayar, Cemile, Mehmet Aycı, Hüseyin Akın, Musa Effendi, Ali 
Necip Erdoğan, Segah Gümüş, Gülay Ünsal Bulduk, Cahid Efgan Akgül, 
Murat Mahya Gürses, Abdulbaki İşcan. Bu sayının söyleşi ise Aykut 
Ertuğrul ile yapılmış. Derginin dosya konusu önceki sayının devamı olan 
“Öyküde İlk Kitaplar”. Öykü Toplantısında Dokuz Dolambaç kitabıyla 
Nagihan Şahin var. Çeviri öyküde Müjde Ülfet’in “Duvar” öyküsü yer 
alıyor. Heceöykü’de İlkler bölümünde ise Fatma Sürer, Gamze Zeyneb 
Kaya, Korkut Kabapalamut, Ömer Vural yer almış.

Heceöykü 90: 2018’in son sayısı Aralık Ocak, “Kafka’nın Bir Küçürek 
Öyküsü” başlığıyla Rasim Özdenören yer alıyor. Bu sayıda İsmail Kıllıoğlu, 
Necati Mert, Mihriban İnan Karatepe, Handan Acar Yıldız, Abdullah 
Harmancı, Emin Gürdamur, Müzeyyen Çelik, Yunus Nadir Eraslan ,Esra 
Özdemir Demirci, Soner Oğuz, Mesut Doğan, Sema Bayar, Ali Necip 
Erdoğan, Sercan Ceylan, Mustafa Uçurum, Tuba Dere, Gülay Ünsal 
Bulduk, Cahid Efgan Akgül, İbrahim Halil Çelik öyküleriyle yer alan 
isimler. Öykü üzerine iki yazı yer alıyor. İlki Emin Gürdamur’un “Öykü ve 
Vicdan” başlıklı yazısı, diğeri Nagihan Şahin’in “Modern Kısa Öyküde Dil” 
başlıklı kitap odaklı bir yazı. Sayının söyleşisi Mustafa Çiftçi ile yapılmış. 
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Ayrıca ilk kitap söyleşisi ise Çırak kitabı ekseninde Yunus Nadir Eraslan 
ile yapılmış. Öykü toplantısında Eksik Bir Seremoni Üzerine kitabı yer 
alıyor. Anıt Öyküler’de Handan Acar Yıldız, Sadık Hidayet’in “Af Talebi” 
öyküsünü odağa almış. Film Öykü’de ise Beyaz Geceler’i yazıyor Hatice 
Bildirici. Çeviri öykülerde Varlam Şalamov’un “Marangozlar” öyküsünü 
okuyabilirsiniz. Heceöykü’de ilk öyküsünü yayımlayanlar ise Zekiye Yaldız, 
Vildan Gürsoy, İzzet Eşen, Veli Dönmez yer alıyor. Kitap yazılarında Sadık 
Yalsızuçanlar, Fatma Aydar, Ayşe Sena Er yer alıyor.

İstanbul Bir Nokta
203. sayısıyla 17. yılını tamamladı İstanbul Bir Nokta dergisi. Edebiyat 
dünyamızın uzun soluklu dergiler klâsmanında saygın ve samimi bir 
yere sahip olan dergi İstanbul ön ekini bilinçli olarak geri plana itmiş 
durumda, daha çok Bir Nokta adını ön plâna çıkarıyor. Resmî sahipliğini 
Orhan Memiş’in yaptığı derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü ve 
Görsel Yönetmenliğini Murat Arslan, Genel Yayın Danışmanlığını Mürsel 
Sönmez, Yayın Yönetmenliğini Resul Tamgüç ve Yayın Koordinatörlüğünü 
Feyza Rumeysa Altındal yapıyor.

Bir Nokta aylık edebiyat dergisinin, Eylül 2018 ayındaki 200. sayısı 
Mürsel Sönmez özel sayısı olarak çıktı. Çizgi ve söyleşiyi hariç tutarak, 
Mürsel Sönmez’in 30. sanat yılında kendisi için hazırlanan özel sayıda 30 
tane şair, yazarın yazılarıyla yer alması hoş bir rastlantı gibi duruyor.

Yıl boyunca şiirleriyle dergiye katkı sunan şairler: Abdurrahman 
Karakaş, Ahmet Hakan Karataş, Ali Küçük, Ali Yasin Güzey, Ali Yıldız, 
Âlim Akça, Arif Dülger,  Bünyamin Durali, Bünyamin K., C. Hüseyin Düz, 
Cevat Akkanat, Enver Çapar, Ercan Ata, Erol Yılmaz, Fatma Şengil Süzer, 
Fazıl Bayram, Hatip Çiçek, Hüseyin Burak Us, İbrahim Eryiğit, Kadir 
Rıdvan Yeşil, Kadir Ünal, Mehmet Baş, Mervan Söylemez, Meryem Çelik, 
Metin Erol, Mızrap Güleç, Mustafa Karasoy, Mustafa Kerkerciğil, Mustafa 
Özçelik, Mustafa Pesen, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Necmeddin 
Atlıhan, Nurettin Durman, Rahman Çetiner, Resul Tamgüç, Rıdvan Kadir 
Yeşil, Sıddık Ertaş, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Çelik, Tayyip Atmaca, 
Turna Tahir, Tünay Özer, Ulaş Konuk, Ümit Zeynep Kayabaş ve Yasin 
Kamış.

Hikâyeleriyle Abdulnasır Doğru, Ahmet Sadreddin, Ali Küçük, Aliye 
Akan, Asuman Güzelce, Cemal Kılınç, Engin K.Demir, Fehmi Demir, Hakan 
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Kaya, Halit Yıldırım, Hasan Kaya, Hüseyin Burak Us, Hüseyin Mehmet, 
İbrahim Kaya, İbrahim Yarış, Kamil Yeşil, Mustafa Selman Çaltepe, Özlem 
Karapınar, Taha E. Yücel ve Ulaş Konuk isimlerini görüyoruz.

Deneme alanında Âdem Kandemir, Arif Dülger, Bedran Yoldaş, 
Bünyamin Durali, Cemal Kılınç, Enver Çapar, Ercan Ata, Ezgi Fatma 
Açıkgöz, Fahri Çakı, Fatih Türkyılmaz, Hurşit Ziya Taşkent, İbrahim 
Yarış, İsmail Coşkun, Mehmet Kurtoğlu, Müjdat Uluçam, Müştehir 
Karakaya, Necmeddin Atlıhan, Nidai Sevim, Özay Aslan, Resul Tamgüç, 
Sıddık Ertaş, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Çelik, Şamil Kucur ve Vedat 
Ali Özkan Kayacı ufuk açıcı yazılar ortaya koydular.

İnceleme ve diğer yazıları ile katkı sağlayan yazar isimleri ise şöyle: Ali 
Barskanmay, Aliye Akan, Arif Dülger, Asım Gültekin,  Bünyamin Durali, 
Elif Akgün, Ercan Ata,  Ezgi Fatma Açıkgöz, Fahri Çakı, Gürkan İyigün, 
Hayrettin Taylan,  Hüseyin Akın, Hüseyin Karaca, İbrahim Eryiğit, Kadir 
Ünal, Mehmet Acıpayam, Mehmet Kurtoğlu, Meral Afacan Bayrak, Metin 
Tavukcuoğlu,  Mustafa Özçelik, Mustafa Şahin, Müjdat Uluçam, Müştehir 
Karakaya, Necmeddin Atlıhan, Nurettin Durman, Özcan Ünlü, Pertev 
Aşkın, Resul Tamgüç, Suavi Kemal Yazgıç, Şakir Kurtulmuş, Şamil Kucur, 
Şefik Memiş, Şeyma Subaşı, Ulaş Konuk ve Ümit Zeynep Kayabaş.

Derginin son sayfalarında yer alan Kültür Sanat’a Değiniler bölümünü 
Fatih Türkyılmaz hazırlıyor.

İtibar
İtibar, bu yıl yayımlanan 12 sayısıyla 87. sayısına ulaştı. Yıl içinde 
dalgalanan kur nedeniyle etkilenen yayıncılık dünyası yanı sıra süreli 
yayınlar da sorunlar yaşadılar. Kapanan birçok dergi oldu. Edebiyat 
dergileri içinde özel yeri olan İtibar, dolu içeriğiyle düzenli olarak raflarda 
yerini aldı.

İtibar aylık edebiyat ve fikriyat dergisi olarak yayımlanıyor. Meselelere 
hemen tepki verebilen dinamik bir kadrosu var. Belirli bir görüşün ya da 
en azından yakın görüşlü yazarların katılımıyla hemen konuya yaklaşan, 
eğilen, eleştiren bir sayı ile okurun karşısına çıkıyor. Bu dinamik yapıda 
derginin aylık olarak yayınlanıyor oluşu da etkili. Yazar kadrosu o 
ay içinde ülkemizde ya da dünyada olan veya süren ciddi meselelere 
yazılarıyla, şiirleriyle, öyküleriyle, dosya çalışmalarıyla ya da ilgili kişilerle 
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gerçekleştirilen röportajlarla hemen müdahil oluyor. Bunu birçok 
durumda gördük. Özellikle 15 Temmuz kalkışması sonrasında hazırlanan 
sayı, ya da sınır ötesi operasyonların arttığı dönemde hazırladıkları sayılar 
akılda kalanlardan bazıları. Bu sene de ilk sayıda Kudüs konusunu ele alan 
bir dosya ile yayınlandı İtibar. Şiirler, öyküler, Kudüs’le ilgili hatıra yazıları 
gibi çeşitli eserlerle, Kudüs’ün Müslümanlar için olan önemi belirtilmiş 
oldu. Özellikle Nadir Aşçı’nın Cüneyd şiiri mutlaka okunmalı.

Benzer bir durum da Semih Kaplanoğlu’nun Buğday filmi etrafında 
gerçekleşti. Film katıldığı festivallerden ve gösterime girdikten kısa süre 
sonra çeşitli ödüller aldı. Bu ödül törenlerinden birinde yaşanan olay 
neticesinde filmin içeriği, yönetmenin tavrı, meselesi, sanatın niceliği, 
sanatın tarafgirliği gibi konular gündeme taşındı. Bu günlerde İtibar, 
yönetmen Semih Kaplanoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda 
Kaplanoğlu, sanatın amacı ve kendi sinema anlayışı üzerinden filmlerinde 
varmak istediği noktayı açıklıyor.

Önemli bir röportaj da M. Fatih Andı ile gerçekleştirildi. Şiirin Ufku 
Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek başlığı altında derlenen incelemeler, önceki 
yıllarda dergide düzenli olarak yayınlanan yazılardır. Bu başlık altında 
toplanan naat incelemelerini içeren kitabın yayınlanması sonrasında 
gerçekleştirilen röportajda çağımız naatlarını ele alan M Fatih Andı, 
teknik özelliklerinden farklılıklarına, Peygamber sevgisinin ifade ediliş 
biçimlerinden, naat olmayan naatlara kadar çok çeşitli konularda farklı 
bakış açılarıyla incelemelerini kaleme almış. Ana ekseni Şiirin Ufku olan 
röportajda kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplamış M. Fatih 
Andı.

Kadim bir tartışma konusu olan eleştiri ve beraberinde gelen 
eleştirmen, görevi, ahlâkı, yöntemi gibi konulara sahih bir gözle bakabilen 
önemli bir yazı da yıl içinde İtibar’ın sayfaları arasında yer buldu. Necip 
Tosun’a ait “Eleştiri ve Ahlâk” başlıklı yazıda, eleştirinin Türk edebiyatında 
tarihî sürecine kısa bir değiniden sonra amaç ve işlevine dair önemli 
tespitlerde bulunuyor. Özellikle eleştirmenin doğru olmayan, taraflı, yıkıcı 
eleştirisinin etkisinin değerlendirildiği bölüm önemli. Kitap tanıtımının 
eleştiri olmadığı, yıkıcı / yok edici amaçla kaleme alınmış yazıların da 
değerlendirildiği, eleştirinin sınırlarını belirten yazı tartışmalarda referans 
olacak nitelikte.
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Dikkat çeken röportajlardan birisi de Hüseyin Su’yla gerçekleştirildi. 
Yazının iki önemli işlevine değinen Su, yazarın toplum içinde yara alan 
ve bunun bilincinde olarak yarasını yazıyla sarmaya çalışan kişi olduğunu 
belirterek yazının bir işlevine, yazarın yazdıklarından sorumlu olmasını 
da amel defterinin kapanmadığı ve kaydın devam ettiği eylemlere 
benzeterek, doğru yazmanın ve doğruyu yazmanın yazının diğer işlevi 
olduğuna değiniyor. Bu bilinçle kaleme aldığı öykülerinden günlüklerine, 
eserleri üzerinden detaylı konuların ele alındığı, oldukça dolu bir röportaj 
gerçekleştirilmiş.

Birçok eserin günümüz okuruna ulaştırılmasında katkısı ve emeği 
olan Sahaf Emin Nedret İşli’yle de önemli konulara değinilen bir röportaj 
gerçekleştirildi. Kitapla, matbuatla, basılı metinle çocukluktan ilgi 
kurulması ve eserin dolaşımda olduğu sürece değerli ve amacına uygun 
olduğuna değinen İşli, sahaflığın nasıl icra edileceğini, eski eserle bağın 
nasıl kurulacağına dair önemli görüşlerini dile getirdi söyleşisinde.

Yazıyla yazarın ya da okurun irtibatı açısından dikkat çeken bir söyleşi 
de Mehmet Aycı ile gerçekleştirildi. Şairliğinin nasıl başladığını açıklarken 
verdiği şu örnek dikkat çekici; “Bugün bırakın irticalen söylemeyi kalemle 
uzun cümle kuramıyorum. Tuşlarla düşünüyorum. Hangi eşya ile ünsiyet 
kurarsak eşya sizin yeteneğinizi köreltiyor ve geliştiriyor. Kullandığınız 
eşya belirliyor hayat tarzınızı.”

Yıl içinde çeşitli sayılarda denemelerini okuduğumuz Ercan Yılmaz, 
özellikle şiir üzerine önemli düşüncelerini farklı üslûbuyla bir dizi yazı 
aracılığıyla ele aldı. Yine dizi yazı olarak gördüğümüz bir çalışma da Ercan 
Yıldırım’dan geldi. Millilik kavaramı üzerinden kaleme alınmış, önemli 
görüşleri barındıran yazılar çeşitli sayılarda yer buldu.

Çeşitli sayılarda şiirleri ve yazılarını okuduğumuz Mustafa Uçurum, 
Şairin Aynası isimli deneme kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği deneme 
ödülüne lâyık bulundu.

İtibar önemli gördüğü konulara hızlı ve etkili olarak değinen, tepki 
verebilen, ilgi çekici sayılarla 2018 yılını geçirdi.

Karabatak
Dergiler belirledikleri istikamet üzere yol almaya çalışırlar. Belirli bir 
üslûbun ya da şiir görüşünün baskın etkisinden bahsetmiyorum. Dünya 
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görüşü, sanata bakışı, güncel olaylara yaklaşımıyla belirledikleri çizgi 
üzerine bir araya gelen insanlar tarafından hazırlanır dergiler. Okur, 
estetik seviyesini beğendiği, görüşlerini kendine yakın gördüğü, tarafgirliğe 
kapılmadan haklılığına bakarak yazarlarını takdir ettiği dergileri takip 
eder. Bu anlamda Karabatak altı yılını 41 sayı ile doldurmuş, okurunu 
bulmuş, belirlediği çizgisinden sapmadan yoluna devam eden bir dergi 
olarak yayın hayatını sürdürüyor.

2018 yılının ilk sayısında (Ocak-Şubat, 36. sayı) Karabatak, D. Mehmet 
Doğan’ı röportaj konuğu olarak ağırladı. Türkiye Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı olan D. Mehmet Doğan’ın 43 yılı aşan yazı hayatının detaylarına, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşuna ve Doğan’ın yankı uyandıran 
görüşlerine değinilen röportajda, özellikle klâsik eserlerle dil arasındaki 
bağlantı, alfabe değişikliğinin klâsik eser kavramına etkisi, klâsiklerin 
kabulünde alfabenin etkisi konularına açıklık getiriliyor. Dil ve klâsik 
eser arasındaki bağ ve bir eserin klâsik olma şartlarını belirten Doğan’ın 
görüşleri mutlaka dikkatle ele alınmalı. Bu sayının dosya konusu da oldukça 
dikkat çekici. Bizim Klâsiklerimiz başlığı altında ele alınan konuya yetkin 
isimler çok farklı açılardan yaklaşmaktadır. Özellikle Yılmaz Daşçıoğlu’nun 
klâsik kavramı, kökeni, yeri ve felsefi karşılığını incelediği yazısı, Bahtiyar 
Aslan’ın klasisizm kavramının felsefi karşılığı üzerinden değerlendirdiği 
yazısı ve Süleyman Unutmaz’ın klâsiklere yaklaşımımızın nasıl olması 
gerektiği yönündeki yazıları dikkate değerdir. Dosya konusunda yazılan 
diğer yazılar da toplamda klasik eser tanımından, ülkemizin klâsiklerine; 
doğu klâsiklerinden, 100 temel eser listelerine birçok konuyu okuyucuya 
sunmaktadır. 

İkinci sayıda (Mart-Nisan, 37. sayı) röportaj bölümü Hüsrev Hatemi’ye 
ayrılmış. Kişisel yaşamı, ailesi, meslek hayatı, yazarlığı ve elbet İstanbul’la 
ilişkisi üzerinden yürütülen röportaj ilgi çekici. Dosya konusu olarak Kudüs 
ve Edebiyat ele alınmış. Çok işlenmiş bir konu olarak görülse de dergi, 
bu sayıda yer alan tüm şiirler, öyküler, çeviri şiirler, denemeler, projektör 
bölümü, gezi yazısı ve elbet dosya yazılarıyla Kudüs temasını ele almış 
durumda. Böylelikle Kudüs’ün birçok yönüyle günümüz Türk edebiyatında 
etkisini de göstermiş oldu. Özellikle dosya bölümünde Sare Öztürk’ün 
Kudüs temasının Arap şiiri ve müziğindeki izleri ve tarihi sürecini ele 
aldığı yazısı oldukça farklı ve etkileyici. Ayrıca Ali Sürmelioğlu’nun dosya 
yazısı da atlanmadan okunması gereken yazılardan. 
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Mayıs ayında yayınlanan sayısında (Mayıs-Haziran, 38. sayı) yine 
tematik bir konu üzerinden hazırlanmış olarak okurun karşısına çıktı 
Karabatak. Bu sayıda da şiirler, öyküler, gezi yazıları ve dosya yazıları 
Mehmetçik ve Edebiyat teması üzerine kaleme alınmış. Derginin çıktığı 
Mayıs 2018 ordumuzun sınır ötesi operasyonlarına ağırlık verdiği dönem 
olduğu düşünüldüğünde Millî Mücadele zamanında edebiyatçıların 
cepheye verdiği moral desteği hatırlanmaktadır. Bu sayının bu tema ile 
çıkmasının sebebi ve eserlerin mahiyeti daha doğru olarak kavranmış 
olacaktır. Bu sayının röportaj konuğu Savaş Ş. Barkçin. Şehir, eğitim ve 
insan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Barkçin, insanın kendini inşasının 
çevreyle olan etkisine değiniyor. Dosya bölümünde Prof. Dr. Ahmet Nedim 
Serinsu, Prof. Dr. Hasan Akay’ın yazıları dikkat çeken eserler olarak 
karşımıza çıkıyor.

Son yıllarda karşımıza çıkan en gerçek, en samimi, en sıcak, en artistlik 
yapmadan konuşan, en dolu röportajı Temmuz-Ağustos (39. sayı) sayısında 
gerçekleştirmiş Karabatak. Bünyamin Demirci’nin yönelttiği sorulara 
Necati Mert; çocukluğundan başlayarak aile yaşantısına, öykülerinden 
siyasete, evlilikten çocuklara çok içten yanıtlar vermiş. Dedesi, çocukluğu, 
eşi ve ona değer katan birçok şeyi samimiyetle anlatmış. Hayatın nasıl 
anlamlandırılacağına, aile ilişkilerine, yazmaya, okumaya, siyasete ve 
birçok konuya değinen Mert’in röportajı yalnız öykücüler ya da yazarlar 
tarafından değil herkesin okuması gereken, içinde kendine dokunan bir 
şeyleri mutlaka bulacağı bir sohbet olmuş. Bu sayının dosya konusu da 
röportaj kadar dikkat çekici. Edebiyat ve Tıp olarak belirlenen konuda 
A. Ali Ural’ın doktor yazarlar ya da doktor kahramanlardan yola çıkarak 
eserleri değerlendirdiği yazısı, Ercan Yılmaz’ın Ahmet Hâşim’deki 
estetize edilmiş hastalık durumunu ele alan yazısı, Oğuz Şenses’in Aylak 
Adam’ın Bay C.’si üzerinden takıntılı halleri ele aldığı ve Güzide Ertürk’ün 
Frankenstein doğuşu, bilimi temsili ve aklın tanrı yerine geçme çabasına 
değindiği yazısı dikkat çeken yazılar olarak görüldü.

Daha önce de derginin sayfalarında dünya edebiyatına, fikir hayatına, 
sanat toplumuna etki etmiş önemli isimlerin röportajlarına yer verildiğini 
gördük. Ursula K. Le Guin, Chuck Palahniuk, Tosun Bayrak gibi isimlerle 
röportajlar yapmayı başaran dergi 2018 yılında da yurtdışından bir isme 
ulaşmayı başardı. İlgiyle karşılanan röportaj Amerika’da yaşayan Shems 
Friedlander’la gerçekleştirildi. Eylül-Ekim (40. sayı) sayısının röportaj 
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konuğu olan Shems; Mevlânâ’nın gündemde olduğuna ancak mesajın 
unutulduğu veya yanlış anlaşıldığına değiniyor. Bu noktada sanatta ya da 
yaşamda Allah’ı sıklıkla andıkları halde Apple’a daha çok ibadet edildiğini 
belirtiyor Shems. Bu sayının dosya konusuna gelince Edebiyat ve Ahlâk 
olarak belirlendiğini görüyoruz. Ahmet Nedim Serinsu’nun ahlâk, dil, edep 
terimleri arasındaki bağlantıya değinen yazısı ve Mehmet Sabri Genç’in 
ahlak tanımından yola çıkıp ilahi kitaplarda ve edebi eserlerde ele alınan 
ahlak kavramını değerlendirdiği yazısı dikkatle okunmalı.

Yılın son sayısı olan Kasım-Aralık (41. sayı) geldiğinde röportaj konuğu 
olarak Aydın Afacan’ı görüyoruz. Mitoloji ve edebiyatın iç içeliği ve 
kullanımı üzerine zevkli bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Mitlerin günümüz 
edebiyatında da hâlâ yeri olduğuna değinen Afacan, çağdaş Türk şiirindeki 
örnekleri ve tartışmalarına da değiniyor söyleşisinde. Dosya konusu olarak 
da bu sayıda Edebiyat ve Mitoloji konusunu seçen dergi, çeşitli yönleriyle 
konuya değinen on iki yazarın yazılarıyla dosyayı okura sunuyor. Hasan 
Akay’ın mit’lerin gerisinde yatan tehlikeye değindiği oldukça kapsamlı, 
geniş ölçekli ve kuşatıcı yazısı mutlaka okunmalı.

Yıl içinde A. Ali Ural, Ayşe Sevim, Hüseyin Akın, Mustafa Uçurum, 
Süleyman Unutmaz, Nurettin Durman, Hasan Akay, Âdem Yazıcı gibi usta 
şairlerin yanı sıra bu yıl ilk kitapları ile okur karşısına çıkan Filiz Geç, Sare 
Öztürk, Ali Seyyah, Ahmet Can, Mustafa Sarı gibi genç şairlerin şiirleri de 
dergide yer buldu. Aynı durumu öykü için de söylemek Karabatak için 
yanlış olmayacaktır. Necati Mert, Mustafa Uçurum, Emine Batar gibi usta 
öykücülerin yanı sıra ilk kitapları ile kendilerine yer açan Ali Murat Binark, 
Emine Bayındır, Ela Korgan, Şükran Binark gibi isimlerin öykülerini 
derginin yıl içindeki çeşitli sayılarında okuma imkânı bulduk.

Dergiye 2018 yılı Ocak-Şubat sayısından itibaren yeni bir bölüm 
eklendiği dikkatlerden kaçmıyor. Projektör bölümünde yetkin ve nitelikli 
eserler vermiş olan yazarlar, yazma alışkanlıkları, eserlerini oluşturma 
süreçlerini, etkilenimlerini ve yazarlık süreçlerini açık yüreklilikle ve 
içtenlikle okura sunuyorlar. Kısa röportaj formatında hazırlanan bölümde 
belirlenen sorular her yazara ayrı ayrı yöneltiliyor. Yıl içinde, her sayıda 
bir yazara yöneltilen sorular ve yazarların yanıtları, bu yıl için sırasıyla 
Güzide Ertürk, Ayşe Sevim, Naime Erkovan, Ayşe Uçkan, Kamil Remzi Cin 
ve Şafak Çelik şeklinde yer aldılar.
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Özellikle derginin dosya konularında yazılarını okuduğumuz Mehmet 
Sabri Genç, Dünya Bir Gelindir romanı ile İstanbul Edebiyat Festivali 
Roman Ödülüne değer görüldü. Dergi yıl içinde çeviri şiirlerden, 
ödüllü filmlerin ele alındığı sinema yazılarına; gezi yazılarından, tiyatro 
yazılarına; portre yazılarından, kitap tanıtımlarına; fotoğraflardan, 
fotomanipülasyonlara birçok konuda yetkin eserlerle dolu bölümler 
içeren sayılar neşretti. Dergi her sayısında röportajdan, dosya konusuna; 
şiirlerinden, çizimlere kadar içerdiği her eserle istikameti ve o sayının 
temel fikrine dayanan içerikleriyle yıl boyunca okurun ilgisini uyanık 
tutmayı başardı.

Keşke
Keşke dergisi Ankara’da yayınlanıyor. İki aylık periyotlarla çıkan derginin 
Genel Yayın Yönetmeni Münir Ersan Tuna. Dergi beşinci yılında. Sayfa 
sayısı az olsa da dergide pek çok şaire ve şiire yer verildiğini görüyoruz. 
2018 yılında şiirleriyle dergide yer alan bazı işimle şöyle: Oğuzhan 
Gülcemal, İbrahim Tığ, Ömer Karabey, Meryem Genel, Hasan Ziya, 
Münir Ersan Tuna, Engin Hamamcı, Mim Kara, Tibet Candan, Ali Sözer, 
Gökhan Kılıç, Burak Çelik, Ayşenur Ersoy, Mehmed Hamid, Hasan Ziya, 
H. Hüseyin Gül, Önder Öztürk, İzzet Gökçe, Ahmet Özdemir… Amatör bir 
anlayışla çıkmasına karşın derginin uzun süredir yayınını sürdürmesi ve 
özellikle genç şairlere yer vermesi takdire şayan bir durum. Dergide öykü 
ve söyleşilere de yer veriliyor. 

Kitap-lık
Yapı Kredi Yayınları bünyesinde yayınlanan Kitap-lık dergisi bu yıl 200. 
sayısına ulaştı. İki ayda bir yayımlanan dergi 25. yılını kutluyor. Aslıhan 
Dinç’in yönetiminde çıkan dergi 2012 yılına kadar aylık, bu tarihten 
sonra iki aylık periyotlarla çıkmaya başlamıştı. 2015’te ise renkli tasarıma 
geçerek edebiyat dergiciliği alanında tasarım ve ebadıyla dikkat çekti. 
Ülkemizin önde gelen yayınevlerinden birinin bünyesinde çıkıyor olması 
dergi için kolaylık sağlıyor. Hem ekonomik olarak, hem de kadro olarak 
şanslı bir dergi diyebiliriz Kitap-lık için. Dergide genç şairlerden ziyade 
usta isimlerin yer alıyor oluşunu da buna bağlayabiliriz. 2018 yılında 
dergide şiirleri yayımlanan bazı isimler şöyle: Gültekin Emre, Hüseyin 
Ferhad, Nihat Ziyalan, Metin Celal, Mehmet Yaşın, Ali Asker Barut, Betül 
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Tarıman, Elif Sofya, Senem Gökel, Alper Beşe, Berke Büyükkucak, Haydar 
Ergülen, İzzet Gödeli, Muzaffer Kale, Nazmi Ağıl, Hakan Savlı, Cem 
Uzungüneş, Mehmet S. Fidancı, Anıl Cihan, Ülkü Tamer, Yüksel Pazarkaya, 
Mümtaz Tuzcu, Orhan Kahyaoğlu, Asuman Susam, Melih Elhan, Soner 
Demirbaş, Oğulcan Kütük, Tuğrul Tanyol, Mehmet Can Doğan, Osman 
Çakmakçı, Nilay Özer… Dergide genel olarak lirik şiirlerin yayımlandığını 
söyleyebiliriz. Çeviri şiirler de dergide önemli yer tutuyor. 2018 yılında 
şiirin yanı sıra önemli dosya konularına da yer verildi. Memet Fuat Sayısı 
ve İlhan Berk Özel Sayısı bu bakımdan dikkat çeken sayılar oldu. Dergide 
söyleşilere de yer verildi. Bu yıl dergide yer alan bazı söyleşiler şöyle: 
Mehmet Can Doğan, Orhan Pamuk, Baki Asiltürk, Ahmet Güntan.

Mahalle Mektebi
Mahalle Mektebi 39: Mahalle Mektebi 2018 yılına 39. sayısı ile girdi. 
Dergi sayfası her zaman hat ile başlıyor, sonra öykü, şiir, dosya ve düşünce 
yazıları ile devam ediyor. Yalnız bu sayıda Cihan Aktaş dosyası hacimli 
olduğundan düşünce bölümüne yer verilmemiş. Derginin ilk öykücüsü 
Köksal Alver,  sonra sırası ile Ahmet Sarı, Mustafa Başpınar, Can Ankay, 
Erhan Genç, Dilara Ayşe Akdeniz, Selim Baki, Süleyman Arif Yıldız ve 
Sinan Lök diğer öykücüler olarak katkı sağlıyorlar. Derginin şairleri ise 
şu şekilde: Kenan Çağan, Mustafa Uçurum, Burhan Sakallı, Mehmet 
Büyükkol, Yunus Emre Altuntaş, Oğuzhan Bükçüoğlu, Fatih Budak, Ferhat 
Toka, Havvanur Közoğlu, Yümni Baba ve çeviri öykü ile Walt Whitman. 
Dergide iki söyleşi var bu sayıda. İlk söyleşi Hasan Harmancı ile yapılmış. 
Diğer söyleşi Cihan Aktaş ile yapılmış. Ayrıca Cihan Aktaş dosyası bu 
sayının değeri. Bütün yönleriyle Cihan Aktaş’ın ele alındığı dosyaya değerli 
kalemler katkı sağlamışlar.

Mahalle Mektebi 40: Mart Nisan sayısı olarak çıkan dergi Fatih 
Özkafa’nın hattı ile açılıyor. Sonrasında ilk öykü Abdullah Harmancı’nın 
“Kim Geldi” öyküsü ile devam ediyor. Ahmet Sarı, Mustafa Başpınar, Hasan 
Harmancı, Gülhan Tuba Çelik, Hatice Şimşek, Mürüvvet Özpehlivan, 
Mustafa Enes Anlamaz, Yeşim Yahşi Tamay, Muammer Ulutürk, Ali Güney 
ve Mehmet Kahraman bu sayının diğer öykücüleri olarak yer almışlar. Bu 
sayının şairleri ise şöyle: Vural Kaya, Abdulhalik Aker, Mehmet Büyükkol, 
Süleyman Aydemir, Burhan Sakallı, Mehmet Doruk Kandemir, Kevser 
Evsen, Duygu Irmak, Oğuzhan Bükçeoğlu, İsmail Aydemir. Söyleşi 
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kısmında Yusuf Turan Günaydın ve Necdet Subaşı yer alıyor. Sayının 
dosyası “Katmanlar ve Şeyler” başlığıyla yer almış. “Eşya” yazısıyla Köksal 
Alver, Peyami Safa Gülay, Mehmet Uğraş, Faruk Turğut, Musa Arı, Betül 
ok, Ejder Ulutaş, Uğur Curnaoğlu dosyaya katkı sağlayan isimler. Düşünce 
bölümünde Hilmi Uçan’ın “A. Gide ve İçtenlik” yazısı dikkat çekiyor. 
Mustafa Köneçoğlu, Özkan Gözel, Peyami Safa Gülay, Recep Sehyan, 
Mehmet Solak, Şener İşleyen, Hüseyin Gökalp, Murat Küçükhemek 
diğer isimler. Yakın Okumalar’da Emir Gürdamur ve Safiye Gölbaşı 
yer almış. Öykümün Bahanesi’nde ise Mukadder Gemici bulunuyor. 
Muammer Ulutürk’ün “Fotoğraf Bir Dünya Görüşü Geliştirebilir mi?” adlı 
yazısı mutlaka okunmalı. Ahmet Sarı’nın sinema yazısı da dikkat çeken 
yazılardan. Ali Güney ise Cemile Sümeyra’nın kitabını değerlendiriyor. 
Dergi son olarak Hüseyin Akın’ın şiiriyle bitiyor.

Mahalle Mektebi 41: Mayıs Haziran sayısı kitap hacminde öykü ile 
çıkmış.  Bir çeviri öykü ile birlikte 18 öykü yer alıyor sayıda. Derginin genç 
öykücülere epey yer ayırması dikkate değer. 18 öykü içerisinde sadece üç 
yazarın kitabı bulunuyor, bu da genç öykücülere değer verildiğini gösteriyor. 
Sayının ilk öyküsü Hasan Harmancı’nın “Kol Kola Pazara Giden Analar ve 
Kızları” adlı öyküsü. Ahmet Sarı, Emine Acar, Zeynep Sayman, Ali Işık, 
Selim Baki, Ahmet Melih Karauğuz, Numan Altuğ Öksüz, Merve Özgenli 
Çelik, Murat Mahya Gürses, Emine Terzi, Süleyman Arif Yıldız, Sıddık 
Yurtsever, Sahra Tahiroğlu, Sinan Lök, Mustafa Aplay, Aslı Karaman Çınar. 
Hişam Mısri çeviri öyküsü ile sayının son öykücüsü. Bu sayının söyleşisi 
öykücü Mukadder Gemici ile yapılmış. Mustafa Köneçoğlu, Mehmet 
Uğurlu, Yunus Emre Altuntaş, Abdulhalik Aker, Mehmet Büyükkol, Eray 
Sarıçam, Kevser Evsen, İbrahim Gökburun, Remzi Köpüklü bu sayının 
şairleri. Düşünce bölümünde Mustafa Köneçoğlu “Sesin Poetikası ve 
Alınyazımız” başlıklı yazısı ile başlıyor. Mehmet Solak, Mehmet Doruk 
Kandemir, Hüseyin Gökalp, Betül Ok, Cihad Meriç, Mustafa Çiftçi diğer 
isimler olarak yer almış. Yakın Okumalarda Mehmet Kahraman ve Yunus 
Meşe var. Öykümün Bahanesi’ni Müzeyyen Çelik yazmış. Abdullah Kasay, 
Fahri Özçakıl, Özlem Karapınar, Büşra Yaşkır, Gıyasettin Dağ, İsmail 
Irmacık, Selvigül Kandoğmuş Şahin ve Mehmet Harmancı dergiye katkı 
yapan diğer isimler. Dergi Kenan Çağan şiiriyle kapanıyor.

Mahalle Mektebi 42: Temmuz Ağustos sayısının ilk öyküsü Mehmet 
Harmancı’nın kısa öyküsü ile açılıyor. Köksal Alver, Merve Koçak Kurt, 
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Abdullah Kasay, Betül Ok, Hatice Şimşek, Metin Çalı, Aslı Kahraman 
Çınar, İsmail Isparta, Mustafa Aplay sayının diğer öykücüleri. Sayıda iki 
söyleşi var. İlki değerli yönetmen Semih Kaplanoğlu söyleşisi. Filmleri 
üzerinde Kaplanoğlu ile kapsamlı bir söyleşi yapılmış. Diğer söyleşi 
konuğu ise Aykut Ertuğrul. Sayının şairleri Kenan Çağan, Hüseyin Akın, 
Mehmet Büyükkol, Ali Karahan, Mehmet doruk Kandemir, Duygu Irmak, 
Mert Mevlüt Gökçe, Kevser Evsen, Havvanur Közoğlu, Burhan Sakallı ve 
Merve Parlak şiiriyle dergide yer alıyor. Düşünce bölümünde Muammer 
Ulutürk  “Semih Kaplanoğlu Ne söyledi?” başlıklı yazısıyla Kaplanoğlu’nu 
değerlendiriyor. Abdullah Kasay, Mehmet Doruk Kandemir, Mehmet 
Solak, Cihat Meriç, Mehmet Harmancı, Ömer Korkmaz, Yavuz Ballı farklı 
konularla okurun karşısına çıkıyor. Yakın Okumalar’ın konukları ise Elif 
Genç, Senem Gezeroğlu ve Yunus Develi. Öykümün Bahanesi’nde ise 
Yıldırım Türk bulunuyor. Ali Güney, Ahmet Melih Karauğuz ve Ali Oktay 
Özbayrak kitap yazıları ile dergiye katkı yapan isimler. Ahmet Sarı sinema 
okumalarında Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmini değerlendiriyor.

Mahalle Mektebi 43: Derginin Eylül Ekim sayısı Ahmet Sarı’nın “Gayb 
Oluş” öyküsü ile açılıyor, sonrasında Hasan Harmancı, Handan Acar Yıldız, 
Emine Acar, Hale Sert, Selim Baki, Özlem Göktaş, Sinan Lök, Yeşim Yahşi 
Tamay, Berna İleri, Numan Altuğ Öksü ve Mehmet Kahraman ile devam 
ediyor. Sayıda iki söyleşi mevcut. Bunlardan ilki Gülhan Tuba Çelik’le 
yapılmış, diğeri Remzi Şimşek’le. Sayının şairleri Mustafa Köneçoğlu, 
Burhan Sakallı, Kenan Çağan, Hüseyin Akın, Fatma Şengil Süzer, Mehmet 
Uğurlu, Mustafa Uçurum, Ali Karahan, Mehmet Büyükkol, Ayşe Nur 
Kaymak, Kevser Evsen, Mehmet Biter. Sayının dosya konusu: 657. Ahmet 
Gökçen “Allah’a Memur Olmak”, Necip Tosun “Dünya Edebiyatında 
Bürokrasi ve memurlar”, Ahmet Sarı “Franz Kafka’da Memur Tipler ve 
Bürokrasi”, Hüşeyin Çil “Memur ile Ebevyn Arasında Bir Tür: Öğretmen”, 
Sedat karal “Bir Memur Tiplemesi olarak Murtaza” yazıları ile dosyaya 
katkı veren isimler. Düşünce bölümü Hilmi Uçan “Dilin Ontolojisi ya da…” 
yazısı ile başlıyor, Peyami Safa Gülay, Mustafa Gülali, Mehmet Solak, 
Aynur Başoğlu Uysal, Cihad Meriç ile devam ediyor. Yakın Okumalar’da 
İbrahim Eyibilir ve Hasan Bozdaş var. Öykümün Bahanesi’ni Merve Koçak 
Kurt yazmış. Murat ve Muammer Ulutürk yazıları da derginin dikkat çeken 
yazıları. 
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Mahalle Mektebi 44: 2018’in son sayısı Kasım Aralık zengin bir içerikle 
çıkmış.  Hem “mülteci” dosyası hem de “Zemin Metinler” dikkat çekmekte. 
Zemin Metinler’de Müzekkin Nüfus ele alınıyor. Dursun Ali Tökel, Beyza 
Terzi, Ayşe Kübra Bilgin, Kenan Özçelik, Kenan Mermer Müzekkin Nüfus 
hakkında yazmışlar. “Mülteci” dosyasında ise Yusuf Adıgüzel, Ejder 
Ulutaş, Betül ok ve Selvigül Kandoğmuş Şahin dikkat çeken yazılarıyla 
dosyaya katkı yapan isimler. Dergide iki önemli söyleşi mevcut. İlki Yıldız 
Ramazanoğlu ile diğeri ise akademisyen Feyza Şule Güngör ile yapılmış 
söyleşi var. Güngör ile sinema eksenli bir söyleşi yapılmış. Öykülerde 
Köksal Alver “Bilyalı Ali”, Abdullah Harmancı “Çıkış”, Mehmet Kahraman 
“Ele Geçirilmiş Bir Gün” öyküleriyle dikkat çeken isimler. Merve Koçak 
Kurt, Mustafa Aplay, Metin Çalı, Sedat Cereci, Mehmet Harmancı sayının 
diğer öykücüleri. Sayının şairleri ise şu şekilde yer alıyor: Hüseyin Akın, 
Mehmet Uğurlu, Yunus Emre Altuntaş, Ali Akçakaya, Yaşar Keskin, 
İlteriş H. Kutlu, Mehmet Büyükkol, Duygu Irmak, Remzi Köpüklü, 
Kevser Evsen ve Tuncay Günaydın. Düşünce bölümü Hilmi Uçan’ın 
“Balzac’ın Tartine’leri” başlıklı yazısı ile başlıyor ve Mustafa Aydoğan’ın 
“Kahraman, Zorba ve Bilgelik” yazısı ile devam ediyor. Mehmet Solak, 
Hatice Kübra Karadeniz, Hüseyin Gökalp, Ali Güney, Melih Çelik, Cihat 
Meriç, Fatma Şengil Süzer katkı veren diğer isimler. Yakın Okumalar’da 
Merve Büyükçapar, Yıldırım Türk, Zeynep Delav, Özlem Metin yer alıyor. 
Öykümün Bahanesi’ni ise Senem Gezeroğlu yazmış. Abdullah Harmancı, 
Zeynep Sayman, emre Orhan, Hatice Şimşek, Ahmet Topbaş kitap yazıları 
yer alıyorlar. Murat Küçükhemek ise “Buğday Filminde Yeniden Doğuş 
Miti” başlıklı yazısı ile sayıya katkı vermiş.

Post Öykü
Post Öykü 20: Bu sayının öykücüleri Güray Süngü, Can Acer, Nursena 
Yıldız, Yavuz Ahmet, Kürşat Çelik, Emre Ergin, Ertuğrul Emin Akgün, 
Hafsa Esen, M. Fatih Kutlubay, Remzi Şimşek, Şeyda Arslan… Post 
Öykü’nün bu sayısında İranlı usta öykücü Belkıs Süleymani ve Portekiz’in 
parlayan yıldızlarından Gisela Casimiro’dan birer çeviri öykü mevcut. 
Özkan Gözel ve Cemal Şakar’ın eleştirileri yazıları sanat ve edebiyat kuramı 
açısından çok kıymetli. Sevilen köşelerden Öykücünün Günlüğü’nde Necip 
Tosun, bu sayıda “Sezai Karakoç’lu Günler”ini anlatıyor.  “Dört Artı Bir” 
köşesinde Arda Arel, Ahmet Melih Karauğuz, Mahmut Sami Yıldız, Ali 
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Güney ve Gülhan Tuba Çelik, Yunus Meşe’nin Geç Kalmış Bir Şapka’sını 
masaya yatırıyor. Derginin yeni sayısında bir de oturum tadında bir 
Necip Tosun söyleşisi yer alıyor. Söyleşiyi yapanlar: Cemal Şakar, Aykut 
Ertuğrul, Hale Sert ve Gülhan Tuba Çelik. Öykümüz nereye gidiyor? Post 
Öykü yeni yıla yeni bir köşeyle giriyor. Öykücü Aykut Ertuğrul, öykü ve 
romanlarıyla hepimizin yakından tanıdığı Güray Süngü ve daha şimdiden 
2000 kuşağının en önemli iki şairi sayılan Furkan Çalışkan ve Mustafa 
Akar, Post Öykü okuru için kendi etkilenme atlaslarını oluşturuyorlar. 
Güven Adıgüzel’in Kırkıncı Oda’sının kapısı yine ardına kadar açık.

Post Öykü 21: Mart Nisan sayısı Ertuğrul Emin Akgün’ün üç kısa 
öyküsüyle başlıyor, sonra Emre Ergin, Mahmut Sami Yıldız, Elif Genç, 
Silvan Alpoğuz, Iraz Şensöz, Abdullah Harmancı, İbrahim Aslaner, Elif 
Sena Ergin, Orhan Ersoy, Merve Özgenli Çelik, Emrah Demir, Bilal Yıldız 
ile devam ediyor. Ayrıca Alyssa Wong’un “Balık Kraliçe” başlıklı öyküsü 
mevcut. “Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken” bölümünde Mustafa Akar, 
Güray Süngü, Furkan Çalışkan ve Aykut Ertuğrul yazmışlar. Cemal Şakar 
sanat, hikâye ve biçim hakkında kısa kısa “Fragmanlar” yazmaya devam 
ediyor. Necip Tosun “Öykücünün Günlüğü”nde “Sinemalı Günler”i 
yazmış. Sayının dosya konusu: “Kurmaca Yalan mıdır?” Cemal Şakar’ın 
editörlüğünü yaptığı dosyada Ertan Örgen, Oktay Yivli, Mehmet Narlı, 
Özkan Gözel ve Vefa Taşdelen yazmışlar. “Kurmaca Gerçeği Anlatan Bir 
Yalandır” başlıklı bir de çeviri yazı mevcut. Asım Öz “Dergi Postası”nda 
“Bir Arayış Dergisi: Yetkin Düşünce”yi yazmış. Güven Adıgüzel “Kırkıncı 
Oda”yı, Burcu Bayer de Post Temaşa’yı yazıyorlar. “Dört Artı Bir”de Arda 
Arel öyküsü değerlendiriliyor. Sayının söyleşisi Abdülhamit Kırmızı ile 
ilginç, keyifli bir söyleşi yapılmış. Dergi her zaman olduğu gibi Post Kitap 
yazıları ile sonlanıyor.

Post Öykü 22: Mayıs Haziran sayısı Silvan Alpoğuz’un “Seni Seviyorum 
Geç Kalmış Bir” öyküsüyle başlıyor. Derginin diğer öykücüleri şöyle: 
Bülent Ayyıldız, Onurhan Ersoy, Gülşen Funda Çelik, Ertuğrul Emin 
Akgün, Hayrettin Orhanoğlu, Rıfat Eroğlu. Bu sayıda iki çeviri var; ilki 
Iraklı şair, öykücü Kazım Hançer, diğeri İranlı yazar Nahid Tabatabai. 
“Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken” bölümüne Furkan Çalışkan, Güray 
Süngü, Aykut Ertuğrul yazıyorlar. Sayıda Ekrem Demirli ile “Kuşlar, 
Perdelen ve Mantıku’ut-Tayr Üzerine” yapılmış güzel bir söyleşi mevcut. 
Dergi Postası’nda Asım Öz Varlık dergisini yazıyor. Necip Tosun 
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“Öykücünün Günlüğü”ne “Bürokrasi Günlükleri”ni yazıyor. Cemal Şakar 
“Fragmanlar”da imge ve dile değiniyor. “Dört Artı Bir”in odağında bu kez 
Osman Cihangir’in öykü kitabı var. Dergide dijitallik üzerine üç önemli 
yazı var, Ahmet Melih Karauğuz, Bülent Ayyıldız, Cemal Şakar bir nevi 
dijital gerçekliğe odaklanıyorlar. Sayının söyleşisi Müzeyyen Çelik ile 
yapılmış. Dergi Post Kitap yazıları ile sona ulaşıyor.

Post Öykü 23: Dergi Temmuz Ağustos sayısında zengin bir içerikle 
çıkmış. İlk öykü Cemal Şakar’a ait. Sonrasında Handan Acar Yıldız, Ali 
Yağan, Betül Yavuz, Murat Murat, N. K. Jemisin, Remzi Şimşek, Onurhan 
Ersoy, Eda İşler, Ali Can Eren, Ömer Çelik ile devam ediyor. Sayının 
dosya konusu “Yeniden Yazabiliyor muyuz?” Hayrettin Orhanoğlu, Bülent 
Ayyıldız, Kağan Gariper, Can Acer, Suavi Kemal Yazgıç dosyaya katkı 
yapan isimler. “Balkanlarda Dört Öykücü” başlığıyla Cemal Şakar, Necip 
Tosun, Abdullah Harmancı ve Aykut Ertuğrul’un söyleşisi önemli. “Kim 
Var İmiş Biz Burada Yoğ İken” bölümünde Aykut Ertuğrul, Güray Süngü 
ve Furkan Çalışkan yazmışlar. “Dört Artı Bir”de ise Mehmet Kahraman’ın 
Babamı Öldüren Şeyler kitabı değerlendirilmiş. Dürdane Çınar, Ali Oktay 
Özbayrak, Betül Sezgin, Ahmet Kırtekin, Ertuğrul Emin Akgün Post Kitap 
bölümünün yazarları.

Post Öykü 24: Eylül Ekim sayısı Hasan Harmancı’nın öyküsüyle 
açılıyor.  Burcu Bayer, Mustafa Aplay, Ali Yağan, Ahmet Sarı, Cineti 
Kırgın, Kaan Özkaymak, Mahmut Coşkun, Hale Sert ve Betül Nurata 
öyküleriyle devam ediyor. Post Apokaliptik öyküleriyle Sadık Yemni ve 
Elif Davarcı, bu sayının atölyesine adlarını yazdıran öykücüler. Atölye ise 
“Fütürist öykü yaz!” çağrısıyla devam ediyor. Cemal Şakar “Fragmanlar”ı 
yazıyor. Cemal Şakar, Fatih Baha Aydın ve Bilal Yakup eleştiri yazılarıyla 
katkı yapan isimler. David Unger’in Gabriel Garcia Marquez ile birlikte 
geçirdiği üç günü anlattığı “Hayalet Yazar Gabo” başlıklı yazısı dikkate 
değer. Post Temaşa köşesinde edebiyattaki önemli kavramları ele almaya 
devam eden Burcu Bayer, Susan Sontag’dan yaptığı çeviriyle kurgunun 
hakikatine ulaşmaya çalışıyor. “Dört Artı Bir” köşesinin bu sayıdaki 
konuğu ise Gülhan Tuba Çelik’in ilk öykü kitabı “Evsizler Şarkı Söyler.” 
Post Kitap köşesinde ise Ahmet Kırtekin, Ali Oktay Özbayrak ve Ertuğrul 
Emin Akgün’ün kitap incelemeleri yapmışlar.

Post Öykü 25: Kasım Aralık sayısı Bülent Ayyıldız, Ertuğrul Emin Akgün, 
M. Fatih Kutlubay, Burcu Bayer, Betül Sezgin, Mustafa Aplay, Betül Ok, 
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Hafsa Esen, Berker Zararsız Arda Arel, Emre Ergin ve Osman Cihangir’in 
atölye metinleriyle kurgunun dozunu arttırıyor. Roanhorse’un “Otantik 
Kızılderili Hayatına Hoş Geldiniz” eseri dikkat çekiyor. Cemal Şakar’ın 
“Beğeni Yargısı Üzerine” yazısı ile başlayan eleştiriler, Aykut Ertuğrul’un 
“Netflix’ten Sonra Öykü Yazılabilir mi?” ve Bilal Yakup’un “Godot Geldi” 
metinleri önemli. Post Temaşa’da ise Burcu Bayer’in çalışmaları Ursula K.  
Le Guin’in “Nasıl Başarılı Olunur?” sorusuna verdiği cevabı okura sunuyor. 
“Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken”de Aykut Ertuğrul ve Furkan Çalışkan 
yazıyorlar. Necip Tosun’un “Öykücünün Günlüğü” her zaman olduğu gibi 
tanıklık yapmaya devam ediyor.  “Yeniden Oku’yorum” ilk defa derginin 
sayfalarında kendine yer buluyor. 

Şiar
“Nasip Oldukça Çıkan Dergi” mottosuyla yayınlanan Şiar, bu yıl 4. yaşını 
kutluyor. “Edebi şiar edinenler baş tacıdır” derginin ilk sayfasında sizi 
karşılıyor. Bu anlamda derginin bazı ahlaki öncelikleri olduğunu anlıyoruz. 
Serap Kadıoğlu’nun Genel Yayın Yönetmeni olduğu dergide pek çok şair 
şiirleriyle yer alıyor. İki ayda bir yayımlanan derginin tasarım, estetik ve 
görsel hafızayı dikkate alarak yayıncılık yaptığını söyleyebiliriz. Derginin 
web sitesi de bu çerçevede farklı bir anlayışla inşa edilmiş. 2018 yılında 
şiirleriyle dergide yer alan bazı isimler şöyle: Hasan Akçay, Serkan Türk, 
Umut Cemal, Recep Garip, Mustafa Uçurum, İsmail Karakurt, Cihan 
Adıman, Burak Çelik, Zemzem Gül, Ömer Yahya, Yaşar Elmas, Ayşe Nur 
Biçer, Murat Serdar Çakıroğlu, Mahmut Düzen, Erol Yılmaz, Semiha 
Kavak, Hakan İlhan Kurt, M. Berke Acet, Emre Demir, Mehmet Baş, Arif 
Mete, Yahya Kurtkaya, Ersin Karaca, Burak Kara, Hamdi Gün, Feyza 
Nur Aynalı, Nilüfer Zontul Aktaş, Yağız Gönüler, Orhan Tepebaş, Rabia 
Gelincik, Metin Erol, Hakan İlhan Kurt, Tahir Ezgi, Uğur Demirel, Fatma 
Zehra Şimşek, Sezai Bozkurt, Didar Ekici, Selim Faruk Tokgöz, Faruk 
Mehmet Yılmaz, Burak Kara, Hüseyin Akın, Serap Kadıoğlu, İbrahim 
Tenekeci, Aynur Aktaş, Şadiye Kılıç, Hatip Çiçek, Arif Mete, Ayşe Bulut, 
Mehmet Şamil, Murat Serdar Çakıroğlu, Hayrettin Taylan, Fatih Memiş, 
Aykağan Yüce, Esma Polat, Mustafa Işık, Ebrar Nur Yüzer, Bahtiyar 
Aslan, Tunay Özer, Cihan Adıman, Cemaleddin Latiç, Metin Erol, Aynur 
Aktaş, İbrahim Eryiğit, Vahdettin Oktay Beyazlı, Adile Nazar, Edib Orhan, 
Süleyman Erkut, Aykağan Yüce, Muhammed Yıldırım, Fatma Zehra Çiçek, 



270 / DERGİLER

Uğur Demirel, Ayşe Bulut, Ayşe Altıntaş, Fatma Şengil Süzer, Murat 
Serdar Çakıroğlu, Gazi Balcı, Vahdettin Oktay Beyazlı, Furkan Deniz, 
Cemal Karsavran, Esma Polat, Muhammed Münzevi, Süreyya Altunkara, 
Sirojitdin Normatov,  Ahmet Demir, Arif Mete, Mehmet Akif Yılmaz,  
Ümit Köksal, Didar Ekici, Berk Karapınar… Dergide söyleşiler de önemli 
yer tutuyor. 2018 yılında söyleşileriyle dergide yer alan bazı isimler şöyle: 
Tuğrul İnançer, Sıddık Ertaş, Orhan Tepebaş, Hüseyin Karaca. Dergide 
soruşturmalar, kitap tanıtımları ve eleştiri yazıları da yer alıyor.

Temmuz
İstanbul merkezli Temmuz dergisi Mustafa Yılmaz’ın yönetiminde çıkıyor. 
Üçüncü yılını dolduran dergide şiir önemli yer tutuyor. 2018 yılında 
şiirleriyle dergide yer alan şairlerden bazıları şöyle: Âdem Yazıcı, Mustafa 
Yılmaz, Necati Atilla Soykan, Ümit Çiçekli, Yunus Emre Altuntaş, M. Âkif 
Şahin, Nurettin Durman, Arif Mete, Erol Yılmaz, Yunus Çolakoğlu, Ayşe 
Çelikkaya, Naman Bakaç, Mehmet Gemci, Nilüfer Zontul Aktaş, Kevser 
Evsen, Zeki Altın, Erol Yılmaz, İbrahim Halil Sönmezgül, Tunay Özer, 
Selda Yarar, Ahmet Laçin, Mehmet Akif Öztürk, Necati Atilla Soykan, 
Yunus Çolakoğlu, Ahmet Tepe, Burak Kara, Şener İşleyen, İsmail Söylemez, 
Mehmet Âkif Şahin, Necati Atilla Soykan, Sümeyra Sıddık, Osman 
Halisdemir, Davut Güner, İmdat Akkoyun, Umut Celal, Ahmet Can Altıok, 
Ümit Çiçekli, Aylin Ateş, Emre Söylemez,  Hilal Şafak, Ayşe Yıldız, Ayşe 
Çelikkaya, Burhan Sakallı, Davut Güner, , Nilüfer Zontul Aktaş, Erkam 
Kuşçu, Ali Şahin, Halil Maraş, Muhammed Korkmaz, Osman Sevim, Osman 
Hasdemir, Selim Cahit, Yavuz Balı, Hüseyin Enes Ünal, Ahmet Laçin, 
Zehra Elarslan… Dergide kendisiyle söyleşi yapılan bazı isimler ise şöyle: 
Necmettin Asma, Tunay Özer, Nuhan Nebi Çam, Yunus Meşe, Mustafa 
Özel. Dergi her ay farklı bir konuda dosya çalışmaları da yayınlıyor. Kudüs 
konusunun yer aldığı sayıya dikkat çekmek isteriz. Mehmet Mortaş, M. 
Akif Öztürk, Adem Yazıcı, Mustafa Yılmaz gibi isimlerin kitap ve edebiyat 
üzerine yazıları da yer alıyor. Necmettin Asma ise hem tasarımlarıyla hem 
de çizimleriyle derginin estetik boyutuna katkı sağlıyor.

Türk Edebiyatı
Edebiyat dergileri içinde uzun soluklu dergilerden olma özelliğini 47 yıl-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 271

dır koruyor Türk Edebiyatı dergisi. Genel Yayın Yönetmenliğini Bahtiyar 
Aslan, Müessese Müdürlüğünü Özcan Ünlü’nün yaptığı derginin yayın 
kurulu Mehmet Samsakçı, Mustafa Özçelik, Muhammed Hüküm, İmdat 
Avşar, Fatih Baha Aydın ve Ufuk Aykol’dan oluşuyor. Özcan Ünlü’nün 
dergiye omuz vermesinden itibaren derginin gözle görülür bir ivme ka-
zandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazı İşleri Müdürlüğünü sürdüren İb-
rahim Öztürkçü önemli yazılara da imza atıyor. Oldukça çok sayıda şair 
ve yazarın ürünlerine sayfalarında yer veren dergi, özellikle dosyalarıyla 
edebiyat dünyamıza önemli katkılar sunmaya 542 sayıdır devam ediyor. 
Kudüs, Mehmed Niyazi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Yahya Akengin, Bahaettin 
Karakoç ve Tarık Buğra için hazırlanan dosyalar okuyucular ve özellikle 
araştırmacılar için her yerde bulunamayacak kaynaklar niteliğini taşıyor.

Şiirleriyle Ahmet Şenol Alkılıç, Ahmet Tahsin Erdoğan, Akşın Yenisey, 
Aykut Nasip Kelebek, Bahaettin Karakoç, Berat Bıyıklı, Bülend Tokgöz, 
Cahanhanım Seyidzade, Cengizhan Orakçı, Cihan Adıman, Elhan Zal 
Karahanlı, Erol Yılmaz, Ferid Hüseyn, Hamit Oral, Hızır İrfan Önder, 
İbrahim Gökburun, İbrahim İlyaslı, İlhan Kurt: İlker Gülbahar, İlknur 
Yaylımateş, Kâmil Uğurlu, Mahmut Bahar, Maksut Koto, Mehmet Ali 
Genç, Mehmet Aycı, Mehmet Baş, Mehmet Yılmaz, Mert Mevlüt Gökçe, 
Muhammed Hüküm, Mustafa Özçelik, Mustafa Ruhi Şirin, Mücahit Ga-
rip, Nazım Payam, Orhan Güdek, Osman Gönül, Özcan Ünlü, Günebakan, 
Bayburtlu Ardıç, Ramazan Ekici, Sabir Rüstemhanlı, Selim Faruk Tokgöz, 
Semih Diri, Serap Kadıoğlu, Süleyman Aydemir, Şadi Kocabaş, Şeyda Ka-
zez, Tarık Özcan, Volkan Arslan, Yahya Akengin, Yalçın Ülker, Yasin Mor-
taş ve Yunus Balcı yer alıyor.

Hikâyeleriyle Abdullah Harmancı, Ahmed Pak, Ahmet Melih Karau-
ğuz, Ahmet Yıldız, Anar, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Celalettin Murat, De-
niz Özbeyli, Ergün Tanlak, Erhan Genç, Erol Erdoğan, Eyvaz Zeynalov, 
Faruk Yıldız, Fatma Pekşen, Fatma Zehra Sunay, Hasan Erdem, Hatice 
Eğilmez Kaya, Hüseyin Akın, İmdat Avşar, Mahmut Coşkun, Mehmet 
Aytemiz, Mesut Doğan, Mir Celal Paşayev, Mukadder Gemici, Mustafa 
Everdi, Mustafa Soyuer, Necati Kanter, Nuhan Nebi Çam, Onur Temür, 
Ramazan Ekici, Sahra Tahiroğlu, Sandra Cisneros, Sema Bayar, Sevgül 
Yılmaz, Sıddıka Zeynep Boşkuş, Şenol Turan, Talgat Kenesbayev, Tuncay 
Günaydın ve Vagif Sultanlı.
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Abdurrahman Şen, Alaattin Karaca, Anar, Fatih Baha Aydın, Fatma Pe-
rizat,  Rezzan Alpuğan, Gülper Refiğ, Mehmet Kahraman, Mehmet Tekin, 
Mustafa Çiftçi, Mustafa Özçelik, Recep Seyhan, Selçuk Karakılıç, Semavi 
Eyice, Sevinç Çokum, Süleyman Gündüz, Şenol Turan ve Yahya Akengin 
ile yapılan röportajlar, çok önemli bilgileri ve yaşanmışlıkları barındırma-
sıyla dergiye zenginlik katıyor.

Nesir başlığı altında toplanabilecek deneme, inceleme ve araştırma ya-
zılarıyla, hayli kalabalık bir isim listesinde şu isimlerle buluştu derginin 
okuyucusu 2018 yılı boyunca: A. Yağmur Tunalı, Abdullah Harmancı, Ab-
durrahman Şen, Ahmed Güner Sayar, Ahmet Koçak, Ahmet Melih Karau-
ğuz, Ahmet Özdemir, Ali Oktay Özbayrak, Alparslan Beyhan, Anar, Aşkın 
Yıldız, Aydın Akdeniz, Aydın Topaloğlu, Ayfer Zencirkaya, Aykut Nasip 
Kelebek, Ayşegül Sekman, Bahtiyar Aslan, Beyhan Kanter, Büşra Koşar-
türk, Can Yalçın, Cihan Okuyucu, Duygu Aksoy, Enis Karakaya, Enver 
Aykol, Erhan Genç, Erol Erdoğan, Ersin Bayram, Ersin Nazif Gürdoğan, 
Ertuğrul Doğan, Eyüp Can Ekinci, Fatih Akman, Fatih Baha Aydın, Fatih 
Erbaş, Ferahfeza, Feride Turan, Funda Özsoy F., Gülcan Tezcan, Gülhan 
Tuba Çelik, Halil Solak, Hasan Sakın, Hüseyin Akın, Hüseyin Yorulmaz, 
İbrahim Öztürkçü, İbrahim Tüzer, İlteriş Aslan, İmdat Avşar, İmren Gece 
Özbey, İrfan Saim, İsa Hebibbeyli, İsa Kocakaplan, İsmail Alper Kumsar, 
Kâmil Yeşil, Kasım Hızlı, M. Fatih Kanter, M. İsa Yeşil, Mahmut Babacan, 
Maksut Yiğitbaş, Mehmet Bilâl Yamak, Mehmet Faruk Kurt, Mehmet Ko-
nuk, Mehmet Narlı, Mehmet Nuri Yardım, Mehmet Samsakçı, Mehmet 
Yılmaz, Memmed İsmayıl, Mert Can Aksoy, Metin Savaş, Misli Baydoğan, 
Muhammed Hüküm, Muharrem Dayanç, Mustafa Everdi, Mustafa Koç, 
Mustafa Özçelik, Mustafa Uçurum, Muzaffer Sakin, Müjde Şamiloğlu, Na-
mık Açıkgöz, Nurcan Ankay, Osman Çeliksoy, Ömer Hakan Özalp, Önder 
Kaya, Özcan Ünlü, Özer Ravanoğlu, Özge Manas, Ramazan Avcı, Ramazan 
Ekici, Ramazan Korkmaz, Sabahattin Çağın, Salman Narlı, Sara Yalçın-
dağ, Sema Doğan, Soner Can, Süleyman Berk, Süleyman Doğan, Süleyman 
Karadağ, Şeref Özbey, Şerif Aydemir, Tahsin Yıldırım, Talip Mert, Tayyib 
Atmaca, Tuğçe Meç, Tuğrul Aliyev, Ufuk Aykol, Yakup Arzu, Yalçın Doruk, 
Yasemin Akkuş, Yasin Beyaz, Yasin Mortaş ve Zeynep Gözde Kozlu.

Türk Edebiyatı dergisinin son sayfalarında yer alan Kitaplık bölümün-
deki kitap incelemeleri kayda değer. Ayrıca tiyatro, sinema ve sergi hak-
kında önemli değerlendirmelerin ve haberlerin yer aldığı Ajanda bölümü 
de Türk Edebiyatı dergisinin dergi olma işlevini tamamlıyor.
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Varlık
1933 yılında yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar istikrarlı şekilde 
yayınına devam eden “kıdemli” dergilerin başında Varlık geliyor. Kültür 
ve sanatın inşası, inkılâpların kültür yönünün desteklenmesi amacıyla 
kurulan Varlık dergisi o günden bugüne “inkılâpçı” çizgisini korudu. 
2018 yılında dergide daha çok kültür politikalarını, toplum sorunlarını, 
kimlik ve sanat meselelerini ele alan dosya konuları öne çıktı. Bu anlamda 
Varlık dergisinde şiir belirleyici bir konumda bulunmuyor. Derginin her 
sayısında ortalama 5-6 şiir yayımlanıyor. Bu şiirler de genellikle kısa ve 
lirik şiirler. Varlık 2018 yılı içinde önemli bir değerini kaybetti. Derginin 
uzun yıllardır Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Enver Ercan bu dünyaya 
veda etti. Bu sebeple derginin birkaç sayısında Enver Ercan konulu 
dosyalar yer aldı. Dergide 2018 yılında yer alan bazı şairler şöyle: Kenan 
Sarıalioğlu, Nazmi Ağıl, Hülya Deniz Ünal, Osman Serhat Erkekli, Ayşen 
Sarıbaş, Murat Narcı, Örsan Gürkan, Mümtaz Tuzcu, İpek Büyükakın, 
Muhammed Yakupi, Sedat Gülmez, Beyza Okumuş, Gültekin Emre, 
Tuğrul Tanyol, Barış Dalkılıç, Alperen Diktaş, Ayşenur Öztürk, Haydar 
Ergülen, Şükrü Erbaş, İdris Özyol, Hasan Güçlü, Hakan Cem, Hakkı Zariç, 
Onur Sakarya, Oğuz Kayıran, Uğraş Abanoz, Burcu Yalkın, Enver Ali 
Akova, Eren Kolcuoğlu, Mümtaz Tuzcu, Yavuz Türk, Furkan Çirkin, Cihad 
Özsöz, Handan Demir, Çağın Özbilgi, Hüseyin Peker, Duygu Kankaytsın, 
Mehmet Karaca, Çağla Meknuze, Okan Alay, İsmail Demir, Onur Duman, 
Nihal Başgöl, Ece Apaydın, Cihan Oğuz, Anıl Cihan, Merve Balcı, Emre 
Şahinler, Abdulkadir Budak, Enver Ercan, Sina Akyol, Ersun Çıplak, 
Hakan Güzeldere, Damla Yıldırım, Cahit Oğuz, Serkan Özer, Emrullah Alp, 
Deniz Durukan, Alper Beşe, Emel İrtem, Hakan Erdal, Egemen Tuğluay, 
Zülal Demir, Salih Bolat, Hüseyin Yurttaş, Hüseyin Köse… Dergide dikkat 
çeken husus istikrarlı şekilde şiirleri yayımlanan isimlerin birkaç kişiyi 
geçmemesi. Özellikle genç şairlerin şiirlerine yer verildiği ve aynı şairin 
başka şiirlerinin yayımlanmadığı görülüyor. Dergide Haydar Ergülen, 
Selçuk Orhan, Şeref Bilsel gibi isimlerin edebiyat üzerine yazıları da dikkat 
çekiyor. Dergide çeviri şiirlere de yer veriliyor.

Yedi İklim
Ali Haydar Haksal’ın yönetiminde 30 yılı aşkın süredir yayınlanan Yedi 
İklim geleneksel çizgisini bu yıl da devam ettirdi. Dergide şiir önemli yer 
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tutuyor. Çoğunluğu lirik şiirlerden oluşan dergide çeviri şiir de her sayıda 
yer buluyor. Genç şairlerin yanı sıra her sayıda usta şairler de şiirleriyle 
dergide boy gösteriyor. Zaman zaman özel sayılara da yer veren derginin 
bu yıl yayınlanan Durali Yılmaz özel sayısına dikkat çekmek istiyoruz. 
2018 yılında şiirleriyle dergide yer alan şairlerden bazıları şöyle: Ahmet 
Yücel, Nurettin Durman, Hatice Çay, Metin Kaplan, Sulhi Ceylan, Hüseyin 
Bektaş, Bilal Yavuz, Enis Özel, Ahmet Tepe, Mehmet Tepe, Vefa Lök, 
Barbaros İrdelmen, Mevlüt M. Gökçe, Elif Zarifoğlu, Yasemin Kapusuz, 
Muhammed Yücel,  Yasin Doğru, Mehmet Aycı, Ali Sali, Erhan Kara, İshan 
Aslan, Fatih Demirel, Furkan Özüdoğru, Osman Serhat, Aykağan Yüce, 
Hikmet Dündar, Yalın Karadağ, Esma Şekerci, Ebru Kazan, Ayşe Altıntaş, 
Ahmet Emerce, Şakir Kurtulmuş, Serdar Kacır, Cevat Akkanat, Ömer 
Hatunoğlu, Abdurrahman Ekinci, İsmail Aykanat, Taner Taştekin, Mevlüt 
Koç, Gökhan Kılıç, Hayri Azamat, Fatih Memiş,  Seyfettin Ünlü, Hüseyin 
Alemdar, Leyla Arsal, Neşe Yeşilova, Bilal Aydeniz, Fatih Korkmaz, Fahri 
Kaplan, Muhammed Yıldırım, Nurcan Denli, Mustafa Şanlı, Uğurcan 
Güler, İbrahim Güleroğlu, Uğurcan Güler, Mücahit Duran, Hayrullah 
Gürdağ, İmdat Akkoyun, Akif Yıldırım, Süreyya Altunkara, Erva Kılıç, 
Enes Ünal, Büşra Seyhan, Necip Fazıl Kızılkaya, Mehmet Karslı, Seyyah 
Ak, Ebubekir Çağlar, Gürhan Bıyıklı, Ziya Karatekin, Ahmet Yalçınkaya, 
Mustafa Durmuş, Kemal Kahraman, Gökhan Serter, Seyfettin Ünlü… 
Dergide şiir üzerine söyleşiler, eleştiri yazıları ve kitap tanıtımları da yer 
alıyor.
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2018 EKRANLARINA YANSIYAN HALLERİMİZ
Ümmühan Atak Doğan

Kimi zaman eğlencelik, kimi zaman vakit geçirmelik, kimi zaman bilgi 
edinmelik… Birçok vesileyle düğmesine bastığımız an bizi içine çeken, 
farklı gerekçelerle ‘zamanın nasıl geçtiğini’ anlamakta zorlanmamıza sebep 
olan televizyon. Ne tamamıyla suçlu, ne tamamıyla masum. Gündemini 
sosyal sorumluluk bilinciyle sadece “faydalı” yayınlar yapmaya adayan 
patronların bile günü saati gelince, “ortama ayak uydurduğu”, reyting için, 
daha çok kazanmak için, kazandıkça daha çok izlenmek için çareler aratan 
yayın dünyası… 7/24 açık olmasına bir de yüzlerce alternatif eklenince 
kimi zaman kimin hangi kanalda vakit geçirdiğinin dahi anlaşılamadığı 
bir alan. Ve elbette bunlar arasında daha dikkat çeken, yani “gündeme 
oturan”, “ses getiren”, “olay yaratan” bir yığın “gelişmeler”, “ortaya 
çıktı”lar… Radyolar arabalık, telefonlar anlık, televizyonlar ise ziyadesiyle 
evladiyelik. Aile merkezli yayın söz konusu olunca aile odaklı yayınların 
da fazla olması bekleniyor; fakat beklentiler yerini pek bulmuyor. İçeriği 
aile olanın gittiği yol, yol olmuyor. Aileyi parçalamaya, aile bireylerini 
isyana teşvik eden filmler, diziler ve en çok da yarışmalar… Ailece katılım 
sağlanan yarışmaların bile kavgasız, gürültüsüz geçmemesi bunun en açık 
göstergesi olsa gerek. Çoğu aile kavgası gündeme oturmuyor bile; fakat 
inceden inceye işlenen bir “kafa yapısı” bilinçli izleyicinin de dikkatinden 
kaçmıyor. 2018’de de son yıllarda ortaya çıkan etkileşime katkı sağlamaktan 
daha farklı bir şey olmuş değil.

Zaman değişiyor Z kuşağı artık geleneksel TV izleyicisi olmaktan 
çıkmaya başladı. Artık TV içerikleri dijital platformlardan izlenir oldu. 
Yine de beyaz camın hâkimiyetini tamamen kaybettiğini söylemek için 
henüz erken.

Ailece İzliyor Ailece Geriliyoruz
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Televizyon İzleme Eğilimleri 
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Araştırması 2018 raporunda, hanelerdeki televizyon sahiplik oranlarına 
bakıldığında; evinde televizyon bulunanların oranının yüzde 94,3 olduğu 
belirtiliyor. Aynı raporda günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon 
izlendiğine dikkat çekiliyor. Bu süre, önceki yıllara göre, televizyon izleme 
süresinin azaldığını, artık yeni medya araçlarının daha çok kullanıldığının 
da bir göstergesi. Sadece 1 saat televizyon izleyen bir izleyicinin de, bu 
kısa sürede 14 Türkçe yanlışına maruz kalacağı da aynı raporun verdiği 
bilgilerden biri. RTÜK, yaptığı anket araştırmasında başka çarpıcı sonuçlara 
da ulaştı. Ankete katılanların yüzde 82,4’ü yayınları televizyondan ailesi ile 
birlikte izlediğini belirtti. Televizyonlardaki yayınların içerikleri göz önüne 
alındığında, gençlerin ve çocukların büyük kısmı, cinsellik ve şiddet içeren 
sahnelere oldukça fazla maruz kalıyor. Konuyla ilgili araştırma yapan 
Amerikan Pediatri Akademisi Kurulu’nun şu bilgisini de ekleyelim: Bir 
insan, ergenlik dönemine gelinceye kadar, sadece televizyonda ortalama 
200 bin şiddet sahnesi izleyebiliyor. Buna benzer verilerin Türkiye için 
de geçerli olması, RTÜK’ün 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da “korumalı saat uygulaması”nı 
başlatmasına da vesile oldu: “Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya 
ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik bulunduran televizyon 
yayınlarına bu izleyici kitlesinin seyredebileceği saatler için içerik 
sınırlandırılması getirilmiştir. Korumalı saat uygulamasıyla çocukların ve 
gençlerin ekran başında olduğu saatlerde şiddet, pornografi, uyuşturucu 
madde kullanımı ve benzeri tüm zararlı içerikli program yayınlarının 
engellenmesi amaçlanmıştır.”

Kanun böyleyken bizler bir yıl boyunca televizyon ekranlarında neler 
izledik, ekrandan üzerimize neler boca edildi. Satır başları ile hatırlayalım…

Çocuk Ekranlarının Dizaynı
Gözümüzün nuru çocuklardan başlayalım. Çocuk ekranlarında neler olup 
bittiğini anlamanın ilk adımı çocuk kanallarını izlemek olabilir. Türk 
ve yabancı kaynaklı birçok çocuk kanalı arasında, yaş gruplarına dikkat 
edenleri de var, etmeyenleri de. Handikap, yaş gruplarına uygun olan 
yayınların art arda; fakat karmaşık düzende veriliyor olmasında. Sınırı 
7 yaş olan bir çizgi filmin hemen ardından, daha büyük yaş grubuna 
hitap eden ve şiddet de içerebilen çizgi film yayınlanabiliyor. Bu durumu 
kontrol etme yetisi henüz olmayan çocuklar için tek umut, anne babanın 
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kulaktan dolma da olsa “medya okur yazarlığı”na yatkın olması. Çocukları 
televizyon başında çeşitli sebeplere dayanarak yalnız bırakan ailelerin, 
çocuk kanalını dikkatli seçmeleri, bir nebze olsun işe yarayabilir. RTÜK’ün 
anketine cevap veren katılımcıların büyük çoğunluğu, “çocukların izlediği 
veya maruz kaldıkları televizyon içeriklerinden” aileyi sorumlu tutuyor. 
Fakat bir çocuk kanalında, Sakar Şakir filminin neden yayınlanıyor 
olduğunu sorgulayan ebeveyn sayısı oldukça az.

Trump’ın İnadı
2018’de İslâm ümmetini tümüyle yaralayan ve medyanın da gündeminde 
geniş şekilde yer alan bir gelişmeye şahit olduk. 2017 sonlarına doğru, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden ABD’nin “coşkulu” başkanı Donald 
Trump, tarihler 14 Mayıs 2018’i gösterdiğinde ABD büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıdı. Dünyanın birçok yerinden aldığı tepkilere rağmen, 
radikal seçmenine verdiği sözden geri dönmedi. Bu taşınma işleminin 
gerçekleşeceğinin haber alınmasından itibaren yapılan eylemler, TV 
ekranlarında da epey yer aldı. Ana haber bültenlerinin ilk haberi olması, 
uluslararası politika uzmanlarına konuyla ilgili görüş almak için yer 
verilmesi, Türk kamuoyunun Kudüs’e olan ilgisinin de yansımasıydı. 
Tepkilere karşın Trump’ın “büyük güç” karşısında geri atmak şöyle 
dursun, onlarca kişinin şehit edilmesine sebep olan kurşunları durdurmayı 
bile düşünmedi. Kanla, gözyaşıyla açılan büyükelçilik, hâlen Trump’ın 
kanatları altında faaliyet gösteriyor. Üstelik onca şehidin de, bir İsrailli 
Bakan tarafından (Gilad Erdan) Nazilere benzetilmesi de yanlarına kâr 
kaldı.

Genel Seçimlerle Bir Kez Daha Ortaya Çıkan Vandallıklar
2018’in TV ekranlarında 24 Haziran’da gerçekleşen genel seçimler de 
büyük yer aldı. Partiler arası kıyasıya mücadeleler, iddialar, savunmalar… 
Seçimlere haftalar kala gündeme oturan tartışmaları yakından takip eden 
izleyici, her zamanki gibi, kendine yakın bulduğu politik anlayışla yayın 
yapan kanalları tercih etti. Seçim akşamı, sonuçlardan haberdar olmak 
için de yine televizyonlarının başına oturdu. Bu kez seçim sonuçlarını 
manipüle etmeye dönük çabalara pek rastlanmadı. Yaygın kanallar 
dijitalleşen seçim ekranları ile birbirlerine fark atma yarışına girdi.
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Acıdan Beslenen Reytingler: Dizi Değil Gerçek!
2018’in dramatik öykülerinden biri, küçük bir kız çocuğunun, henüz 
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in, kayboluşu ve arama sürecindeki gergin 
bekleyişti. Ramazan Bayramı’nın ilk günü Ağrı’da kaybolan Leyla’nın, 
“kayıpları arama” programlarına ve ana haber bültenlerine konu olmasıyla 
haftalarca sürecek bir bekleyiş ekran başındakiler için de bir reality show 
seyrine dönüştü. Sadece televizyon değil, görsel işitsel yayın yapan tüm 
medya araçlarında Leyla’nın güzel gözlerine zoom yapılarak hazırlanan 
haberler, gündüz kuşağı kadın programlarındaki yemek sofralarına 
kadar, her yerde gündeme oturdu. Katil ve cani bulma konusunda Müge 
Anlı’yı aratmayacak kadar uzmanlaşan izleyiciler katilin Leyla’nın amcası 
olduğuna şaşırmadı bile. Ateş düştüğü yeri yaktı, ekran karşısında bu 
korkunç hikâyeye maruz kalanlar dünyanın ne kadar güvensiz bir yer 
olduğuna olan inançlarını pekiştirecek bir örnek vakayı da belleklerine 
yerleştirdi.

Yılın “Çok Konuşulan” Bir Başka Cinayeti!
2018’de Türk ve dünya kamuoyunun dehşetle izlediği bir diğer cinayet 
vakası ise gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda 
korkunç şekilde infazı idi. Nişanlısını Arabistan Konsolosluğu kapısında 
bırakıp, evlilik işlemleri için belge almaya giden Kaşıkçı bir daha o 
kapıdan çıkamadı. Aylarca gündemden düşmeyen ve nihayetinde 
işkence edilerek öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı’nın hazin öyküsü 
uluslararası medyada da geniş yer aldı. Türkiye’yi politik bir cinayetle 
zora sokmaya çalışanların hamlesi Türk İstihbaratı’nın dikkatli çalışması 
ile boşa düşürüldü. Türk basını ve medyasında konuyla yakından 
ilgilenen gazetecilerin sağladığı enformasyonlar da kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesini sağladı. Türkiye’deki bir konsoloslukta muhalif bir 
gazetecinin öldürülmesi ülkemizle ilgili çizilmeye çalışılan karanlık tabloya 
hizmet edecekti. Ancak Türkiye’ye infaz timi gönderen Suud Prens’in planı 
açığa çıktı.

Ağız Dolusu “Bravo!”lar Acun’a Gelsin
Acun Ilıcalı’nın meşhur ettiği isimlerin çoğu, bugün “piyasada” ve epey 
konuşuluyorlar. Buna, evliyken “yasak aşk” yaşadığı ve daha sonra evlendiği 
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“o kadın” da dahil. Her evde aldatmanın ne menem bir şey olduğu üzerine 
konuşulurken, yıllarca, Acun-Şeyma ikilisinin peşinden de az koşulmadı. 
Hemen her akşam, hemen her yerde, paraya para demeyen bu garip çiftin 
attığı adımlar anlatıldı. “Acun reyting avcılığı yaparak kasasını dolduruyor, 
Şeyma gezip tozarak paraları harcıyor.” Özeti buydu bu evliliğin. Yerden 
yere vuruluyor gibi yapılan; ama özenilen hayatın özeti. Derken, “neyse 
ki” boşandılar da “parayla saadet olmadığı, başkasının yuvasının üzerine 
yuva yapılamayacağı” falan yeniden gündeme geldi. Tabi uzunca bir süre, 
boşanma ardından alınan verilen paralar da konuşularak.

Acun’un meşhur ettiği isimlere yeniden dönelim. Çoluk çocuğu 
olumsuz etkiliyor oluşu üzerine nedense ciddi hiçbir adımın atılmadığı, 
hiçbir şekilde sınır koyulmadığı bir çocuk şarkıcı: Aleyna Tilki. Çocuk 
yaşta olmasına rağmen kendinden yaşça epey büyük bir adamla yaşadığı 
aşk, şarkıcılığındaki kalitesizliği örttü hep. Kimse çıkıp, “Sesi çok kötü” 
demedi. “Müzik adına bir artısı yok” diyemedi. Tersine “usta” isimler ne 
kadar umut vaat ettiğinin, yetenekli olduğunun altını çizdi. Aleyna Tilki 
tipolojisini stand up gösterilerinde diline dolayıp yerden yere vuran 
Cem Yılmaz bile Altın Kelebek Ödül töreninde “çocuk şarkıcı”nın arazlı 
konuşmasını huşu içinde dinlerken kameralara yakalandı. Konuşulan 
hep sansasyonel tavırları oldu. Çocuk istismarına çanak tutan kliplerinin 
hesabını vermedi. “Çocuk gelin”lere savaş açanlar “çocuk şarkıcı”nın 
sektörün dişlileri arasında çiğnenmesini ve tüketim malzemesi hâline 
getirilmesini sessizce izledi. Aleyna hâlâ klipleriyle, özel hayatıyla, skandal 
sözleriyle çocuklarımıza kötü örnek olmaya devam ediyor.

Sen Çok Yaşa E Mi!
Papağana işkence eden Master Chef ünlüsü Murat Özdemir’e ne demeli? 
Yarışmaya katıldığından beri agresif tavırlarıyla reyting alan ve her ne 
sebeple olduysa yarışmadan çıkarılan Mehmet Özdemir de Acun’un bize 
hediyesi değil miydi? Yarışmadan çıktıktan sonra da Acun üzerinden 
şöhretini katlayan bu adamı en son, bir papağana işkence ederken izledi 
Türk halkı. İzledi ve ne oldu? Daha evvel yarışmada izleyip de bir kez bile, 
“Bu nasıl bir iletişim kafası, bu nasıl bir kavgacılık” demeyenler dahil, 
herkes bu adamı yerden yere vurdu. Durun, eğer kaçırdıysanız size ben 
söylemiş olayım; daha evvel Acun’u bir kez bile eleştirmeyenler bile, 
Acun’a ağzını geleni saydı. Peki ya Acun? İşkence videosunun ardından 
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engin görüşlerine başvurulan Acun’un ağzından çıkan şu sözü, pekâlâ, 
popüler medya kültürünün özeti olarak okuyabiliriz: “İnsan müsveddesi”. 
Yani evet, zaten hep öyle olur; bir kâğıt kullanılır ve artık “müsvedde 
kâğıdı” olarak bir kez daha işe yarar hale getirilince çöpe atılır. Daha evvel 
birçok sabıkası olduğu sonradan ortaya çıkan Murat Özdemir için de 
pekâlâ “müsvedde” tanımı yapılabilirdi Acun tarafından. Bravo’lar Acun’a; 
kendini bir pislik çukurundan daha çıkarmayı başardı!

Dizileri Şikâyet Eden De Çok İzleyen De
Kurguyla gerçeğin en çok karıştırıldığı, muhatabının zihin dünyasını 
zaman zaman yerle bir eden yapımlar, yani televizyon dizileri de 2018’in 
reytinglerini zorladı. “Bu dizi gerçek bir hayat öyküsünden yola çıkılarak 
hazırlanmıştır” notu ile “çekimler sırasında hiçbir hayvana zarar 
verilmemiştir” notu arasında izleyici için hiçbir fark yok. Bilakis; bunun 
“altı üstü bir yapım” olduğu vurgulandığı ölçüde, izleyici bağını kurmuş 
oluyor. Zengin hayatlara özlemler, evli ama mutsuz erkeklerin, “dünyanın 
en masum kızına” âşık olma yarışları tüm hızıyla devam etti. Toplumun 
genel ahlâk anlayışına çoğu kez yabancı senaryolarla, izleyici bir karmaşaya 
çekildi. Bu karmaşaya kendini kaptırmamak için elini taşın altına koyanlar 
da vardı. RTÜK’e gelen şikâyetler bunun göstergesi sayılabilir. “Dizilerde 
Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular Nelerdir?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 62’si “Çocuk ve gençlere olumsuz örnek oluşturma” 
cevabı vermiş. “Şiddet” yüzde 48,8 ile ikinci, “Genel ahlak ve aile yapısına 
aykırılık” yüzde 46,3 ile üçüncü sırada. Argo/Küfür, Kadınlara yönelik 
istismar da eleştirilen konular arasında, 34,7.

Öte yandan ATV’ye yayınlanan ve ilk bölümlerinden itibaren kadına 
karşı orantısız şiddeti çarpıcı ve hatta aşırı bir şekilde sergilemekten ötürü 
eleştirilerin hedefi olan Sen Anlat Karadeniz isimli dizi 2018 dizi reyting 
sıralamasında ilk 5’teki yerini hep korudu. Klâsik müzik eşliğinde estetize 
edilmiş ağır şiddet içeren sahneleri çokça konuşulan dizinin yönetmeni 
Altın Kelebek ödülünü alırken kadına şiddetle mücadele ettiklerini 
söyledi. 2018’in fenomen dizilerinden Çukur da RTÜK verilerine göre en 
çok şikâyet alan dizi oldu. Kurtlar Vadisi’ni, Eşkıya Dünyaya Hükümdar 
Olmaz’ı şiddet içerdiği için eleştirenlerin Çukur’a methiyeler dizmesi de 
sektörün tutarsızlığı olarak aklımızın bir köşesine yazıldı.
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Tarihî Dizilerde “Tutturmak” Nasıl Mümkün Olur?
Diriliş Ertuğrul dizisi 2014 yılında TRT1’de başladığında çok iddialıydı. 
Reyting sıralamalarında birinciliği kimseye kaptırmayan dizi 2015 ve 
2016’da”’en iyi dizi” ödülüne lâyık görüldü. Diğer tarihi dizilere oranla 
daha küçük bir cast’la çalışan, gerektiğinde 20 kez kılıçtan geçirilen 
figüranlarıyla Diriliş Ertuğrul, bu ülkenin damarlarına taze kan gibi 
aşılandı adeta. Üstelik çok farklı toplum kesimleri tarafından izlenilir 
olmayı da başardı. Yine bir TRT dizisi olan Payitaht Abdülhamid ise 
aynı oranda geniş kitlelerde karşılık bulmadı, “muhafazakâr” kesimin 
hayranlıkla izlediği yapımlar listesinden öte geçemedi. Son sezonda casta 
giren isimlerin birçoğunun Gezi sürecinde boy gösteren isimler olması 
da dikkatlerden kaçmadı. Abdülhamid Han’a kurulan tuzaklarla bugün 
yaşananlar arasındaki benzerlik belli bir seyirci kitlesinin her şeye rağmen 
diziyle olan bağını canlı tutmayı sağlıyor.

Kanal D’de tarihin toz tutmamış, her zaman gündemde olan bir rafından, 
İstanbul’un fetih destanından payını almak istedi. Kenan İmirzalıoğlu’na 
bölüm başına 400 bine yakın ücret verildi; fakat Mehmed: Bir Cihan Fatihi 
isimli dizi, standart 13 bölüm bir yana, 6. bölümde finali gördü. Muhteşem 
Yüzyıl’la yeniden yakalanmak istenen; fakat başarılamayan; “tarihi dizilere 
sansasyonel malzeme ekleyerek reyting alma” hevesi kursaklarda kaldı.

Ve tarih demişken; TRT1’in 3’te 3 Tarih isimli bilgi yarışması 2019’u 
gayet başarılı bir seviyede karşıladı. Zaman zaman izlenme sırasında 
50’leri gördüğü de oldu; ancak saygınlığını kaybetmedi. Sunucusunun, 
‘Ertuğrul’ Engin Altan Düzyatan olması ve program boyunca izleyici ve 
yarışmacılara karşı saygısını koruması da bunun önemli detaylarından 
olsa gerek.

Yarışmalardan Ne Umuyoruz?
Eğlencelik yarışmalarda ise yine aileler ön plandaydı. Eğlendirerek vakit 
geçirmeyi hedefleyen yarışma programlarının “esas” malzemesi anneler, 
babalar, çocuklar ve hatta gelinler oldu. Gelin ve kaynanalar 2018’de de 
“kıyasıya” yarıştılar. Yarışma konuları, mekânları, zamanları değişse de, 
değişmeyen (değişmemesi istenen) şey, gelin kaynana yarışmalarında 
da eksik kalmadı; kavga ve gürültü. Temeli “gelin-kaynana dayanışması” 
olarak lanse edilse de, kaybedeceğini anladığı an hırsa bürünen gelinlerin 
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kaynanalarına nasıl bağırıp çağırdıklarını, kaynanaların yeri gelince 
gelinlerini nasıl çekiştirdiklerini, yani bu görüntülerin “hayatın içinden” 
olduğunu vurgulaya vurgulaya zihnimize kazıdıkları yarışmalar. Sadece 
gelin-kaynana değil, karı-kocalar da aynı tuzağın içine hapsediliyor. 
Ailece yarışıp da birbirini yemeyen tek yarışma herhalde TRT’deki 
Aileler Yarışıyor programı. Diğerlerinde her an “nasıl beceremezsin”, 
“senin yüzünden kaybettik”, “önüne baksana” gibi serzenişler, azarlar 
duyabiliyoruz. 2018’de de devam eden ve “yemek yarışması” olarak sunulup 
yine birbirini çekiştirme, beğenmeme, aşağılama odaklı yarışmalara bu 
kez değinmeyebiliriz. Zira değişen hiçbir şey olmadı.

Kuşak Programları
Bahsi geçen kuşak programlarından şikâyetçi olanların da sayısı az 
değil: Yüzde 73,4. Bu programların genel ahlâk ve aile yapısına uygun 
olmadığından yakınan izleyiciler, zaman zaman rahatsızlıklarını dile 
getirmenin karşılığını da aldılar. RTÜK 2018’in ilk 9 ayında kuşak 
programlarına yönelik 10 adet müeyyide uyguladı. Bir zamanlar evlilik 
programlarındaki seviyesizlikten bunalan izleyicinin, yeni imtihanı; Müge 
Anlı’nın polisiye karakterinden ilham alan onlarca kadın sunucunun, 
benzer yapımlarla ekrana çıkması oldu. Kayıpları ararken ortaya evlilik dışı 
ilişkilerin çıkıverdiği, sıradan bir aile sorunu ile başlayıp “bu çocuk kimden 
peki”lerle stüdyo konuklarının şoktan şoka uğradığı, kamu spotu niyetine 
öğüt verme hevesiyle toplumun gelenek, görenek ve dini inançlarına 
ters mesajların gırla gittiği programlar… Müge Anlı da bu anlamda en 
az Acun Ilıcalı kadar maharetli. Ilıcalı’nın psikolojik problemleri olan, 
depresif, saldırgan yarışmacı bulma potansiyeline karşılık Müge Anlı da 
“ifşa” edilmesiyle toplumda en çok tahribata yol açacak aile hikâyelerini 
bulma konusunda zirve bir isim. Palu Ailesi skandalı bu anlamda etkisi 
uzun yıllara yayılacak bir vakıa. Aile içi şiddet, ensest, tecavüz, tehdit, 
şantaj ve akla hayale gelmeyecek çirkin olaylar silsilesinin aynı aile içinde 
yaşanması, cinayetle sonuçlanmasını uzun saatlere yayılan yayınlarla gün 
ortasında, savunmasız çocukların da televizyon izleyebileceği saatlerde 
ekrana getiren Müge Anlı, ne gariptir ki polisin bile çözemediği bu ağır 
vakayı açığa çıkardığı için takdir gördü. Ancak aile yapısına olan güveni 
sarstığı, hastalıklı insanlara yakalanmadan yıllarca en yakınlarına nasıl en 
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korkunç işkenceleri yapabileceklerine dair örneklik teşkil ettiği için kimse 
“Siz neye hizmet ediyorsunuz” diye sormadı.

Umut İzleyicinin Ekmeği
Yine RTÜK’ün Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2018’e dönelim. 
Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması”, “millî iradeye 
saygılı olma”, “toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetme”, 
“ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini destekleme”, “kadını istismar 
eden içeriklere yer vermeme” ve “terör örgütlerinin amaçlarına hizmet 
etmeme” maddelerinin yeni eklendiği etik ilkelere; TRT, A Haber, ATV, 
Akit TV, Doğuş Yayın Grubu, NTV, Kanal D, FOX TV, Habertürk, Beyaz 
TV, Bloomberg, CNN Türk, D Smart, Digitürk, Halk TV, Kanal 7, Ülke TV, 
Show TV, Star TV, TGRT, TV Net, TV8, TV5, 24 TV, 360 TV, Ulusal Kanal 
ile Anadolu Yayıncılar Derneği, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek 
Birliği, Televizyon Yayıncıları Derneği, Güç Telekom, Reklam Verenler 
Derneği, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Tivibu, Ulusal 
Radyo Yayıncıları Derneği temsilcileri imzalarını attı. Henüz gözümüzü 
gönlümüzü şenlendirecek gelişmeler görmedik; fakat umut hep var.





Nesillerin Mirası

Süleyman Uludağ’la Bir Ömrün Muhasebesi
Artvinli Ünlü Tarihçi Mehmet Genç’le Söyleşi
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SÜLEYMAN ULUDAĞ’LA 
BİR ÖMRÜN MUHASEBESİ
Söyleşi: Mustafa Baki Efe

Hocam müsaadenizle ilk sorum şöyle olsun: Bugünlerde ne ile 
meşgulsünüz?
Bugünlerde değil de bu dönemde diyelim biz ona.  Bizim için artık 
memuriyet hayatı nihayete ermiş, emekli olmamızın üzerinden 11-12 sene 
geçmiş; yaş gelmiş 83’e… Gelecekle ilgili veya hâlihazırdaki durumla ilgili 
tasavvurlar nasıl olur? 
20-30 yaşındaki bir adamın tasavvurları ve hayalleriyle, işi gücüyle 
bizimki farklılık gösteriyor tabi ki. Her şeyden önce bizim evvelden 
beri yapageldiğimiz işler var, onları devam ettiriyoruz bir şekilde. Yeni 
meşguliyetlerimiz olduğu söylenemez bu anlamda. Okuyup yazıyorduk 
fakültedeyken; şimdi yine okuyoruz, yazıyoruz. Neler okuyoruz, neler 
yazıyoruz onu da biraz açmak istiyorum. Dergilerin istediği yazılar oluyor, 
fırsat buldukça o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Hatta geçenlerde bir 



290 /  NESİLLERİN MİRASı 

yayınevi dergide yayımlanmış makaleleri kitaplaştırmak istediklerini 
söyledi. Dergilerde yazılan yazılar kaybolup gidiyor, okuyucunun onlara 
ulaşması zor oluyor, ben de bu sebeple teklife sıcak baktım. Öbür taraftan 
araştırmacılar ve akademisyenler arasında böyle bir âdet de var; verdikleri 
konferansları, çeşitli yerlerde yayımladıkları makaleleri toplayıp kitap 
hâline getiriyorlar. Daha eskiden de bu risalelerin, mektupların bir araya 
getirilmesi yahut sorulara verilen cevapların toplandığı mecmualar 
oluşturulurdu. Bunlardan birisi de İbn Arabî’nin Hindistan’da 
yayımlanmış kitabıdır. Yaptığımız işin böyle bir arka planı da var. Yazıları 
bir araya getirirken onları gözden geçirme ihtiyacı doğuyor, onlarla 
meşgul oluyoruz. Bu bir. İkincisi yeni baskıları yapılan kitaplarımıza 
bakıyoruz, ekleyeceğimiz şeyler varsa onları ekliyoruz. O da bizim için bir 
meşguliyet oluyor. Bir başka şey de yayımlamak istediğim bazı hatıralarım 
var. Hayrettin Karaman, Ahmet Lütfi Kazancı, Tayyar Altıkulaç gibi 
arkadaşların hatıraları yayımlanınca bana da soruyorlardı. Ben de onlara 
böyle bir şeye pek ihtiyaç duymuyorum diyordum. Ama sonra sonra ben 
de yapsam böyle bir şey diye düşündüm ve hazırlamaya başladım. 15 sene 
evvel köye gittim, kimse yoktu. Orada yazmaya başladım hatıralarımı. 
Ama henüz tamamlayamadım. Bir taraftan da diğer hatıra kitaplarından 
farklı bir hatıra kitabı olsun diye de düşünüyorum. Toplumu, ideolojileri, 
Müslümanlarla  ilgili hareketleri daha çok öne çıkaran bir hatıra kitabı 
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olsun istiyorum ama inşallah gerçekleşir, Allah ömür verirse. Bir başka şey 
de 20 küsur senedir gidip geldiğimiz çeşitli işler yaptığımız Kafkaslarla ilgili 
bir hatıra kitabı düşünüyorum. Epey de yazdım. Bu şu bakımdan önemli: 
92’de gittim ben oraya. O zamana kadar 70 sene boyunca din yasaktı 
oralarda. O bir geçiş dönemiydi. Bu geçiş dönemi ile ilgili hatıraların bir 
vesika değeri olabileceğini de düşünüyorum gelecek nesiller için. O yüzden 
de buna önem vermeye çalışıyorum. 

Bu seyahatlerinizle ilgili İran’a ve Turan’a Seyahat adlı bir kitabınız da 
var?
Evet. Ama ondan sonra 20 sene geçti. Daha pek çok kez gittik ondan sonra 
bölgeye. Acara bölgesinde elli altmış kadar cami, Kur’an Kursu ve talebe 
yurduyla ilgilenme fırsatım oldu. Şimdi o yurtlar çalışıyor. Oradan yüzlerce 
talebe getirdik buralara. Şu günlerde, 20 Şubat 2019’da 30 kız öğrenci, 10’u 
erkek olmak üzere 40 üniversite öğrencisi getirdik Batum’dan ve Tiflis’ten. 
Perşembe ve Cuma günü İstanbul’u gezdiler ve memleketlerine döndüler.

Hocam bugünlerde meşguliyetleriniz sorusu bizi epey geniş bir yelpazede 
dolaştırdı. Buradan başka bir soruya geçeceğim. Aslında bunu ilk 
soru olarak düşünmüştüm: Marcel Proust “Çocukluk insanın en büyük 
hazinesidir” diyor. Şimdi sizin çocukluk bahçenize gidelim. İnsan birçok 
şeyi unutur ama çocukluk bahçesini, orada yaşadıklarını unutamaz. 
Çocukluk bahçenizden hatırınızda kalanlar neler?
Bu çok doğru bir sözdür. Ben iki gün sonra İstanbul’a gideceğim meselâ. 
Acara’dan gelen öğrencilerle buluşacağım, yeni yaptığım daha başka işler 
de var, onları yapacağım. Ama bir hafta on gün sonra bunları unutuyorum. 
Nereye gittim, neler konuştum falan diye. Hâlbuki çocukluk zamanına 
dair hatıralar unutulmuyor. Eskiden beri söylerler ya, çocukluk hatıraları 
taş üzerine yazılmış yazılar gibidir, yaşlılıktaki hatıra ve bilgiler ise su 
üzerine yazılan yazılar gibidir. Bir başka yönü de şu, hani bahçe tabiri 
kullandın ya, bahçede çeşit çeşit çiçekler var, sular var, kuşlar var, hoş 
bir şeydir bahçe. İnsan da yaşlandığı zaman o bahçeyi özlüyor, görmek 
istiyor. İnsanların çoğu çocukluğunu geçirdiği yerlerde yaşamıyor. Yıllar 
sonra oralara gittiklerinde ise o çocukluk hatıraları teker teker canlanıyor. 
Arkadaşlarından bazıları hayatta olmadığından da bazı hatıralarda bir 
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burukluk hissediyor, üzülüyor. Ama her hâlükarda çocukluk hatıraları çok 
güzeldir. Ben 1937’de doğdum. Çocukluk hatıralarım İkinci Dünya Savaşı 
yıllarına rastlıyor. Savaş bittiği zaman 8 yaşında idim. O savaşın getirdiği 
birtakım sıkıntılar vardı gayet tabi. Onlardan bir tanesi babamın o yıllarda 
askerde olması, dört kardeşimle beraber annemle baş başa hayat mücadelesi 
vermemiz. Kardeşlerim ve ben çalışıp ev işlerini yapacak yaşlarda değildik. 
Öyle olunca ekonomik sıkıntılar oluyordu. Ama şunu da söyleyeyim, o 
sıralarda halk sabah akşam savaşı konuşuyor Almanlar şöyle yaptı falan 
diye. O konular hâlâ yeni dinlemişim gibi hafızamda duruyor. Bir de 
ekonomik sıkıntılar var. Savaş şartlarında tarlada çalışacak insan olmadığı 
için yiyecek, giyecek ve kışın ısınma hususunda ciddi ekonomik sıkıntılar 
var. Ben bunları konuşmayı sevmiyorum ama sorulunca söylemek zorunda 
kalıyoruz hatıra olarak. Ayağımıza giyecek bir ayakkabı bile olmadığı için 
karlı havalarda bile çıplak ayakla dışarı çıktığımız olurdu. O zamanlar 
üzerimize entari giyerdik, başka bir şey yoktu. Tire’den gelirdi o kumaşlar, 
Tire bezi derlerdi. Ondan yapılan entarilerle gezerdik. Yine onlarla ilgili 
başka bir hatıramı da söyleyeyim: Babam askerdeyken bir mektubunda 
diyor ki çocukların bir fotoğrafını çektirin, gönderin. Fotoğrafçı yok köyde. 
Senede bir iki kere uğrayan seyyar fotoğrafçılar oluyor. Böyle bir fotoğrafçı 
gelmişti. Annem götürdü bizim fotoğrafımızı çektirdi. Fotoğrafa bakınca 
ayaklarımızın çıplak olduğunu görünce fotoğrafın ayak kısmını kesti, 
babam orda kimseye gösteremez ayıp olur diye. Yine geçim sıkıntısı ile 
ilgili olarak söyleyeyim. Bizim o taraflarda o tarihlerde Yörükler olurdu. 
Çadır hayatı yaşıyorlardı, koyun ve keçi beslerlerdi. Sığır besleyenleri de 
olurdu. Güz mevsimi olunca ineklerini köydekilere emanet ederlerdi, bu 
ineği alın sütünü sağın diye. Öyle bir inek aldık, yemini samanını verdik, 
sütünü sağdık. Bir müddet o şekilde kıt kanaat yaşamaya çalıştık. Başka 
bir taraftan da şöyle şeylerden bahsedeyim: O sıralarda köyde okul yok, 
bizi hocaya gönderirlerdi. Caminin imamının görevlerinden biri de köyün 
çocuklarına Kur’an ve dinî bilgileri öğretmekti. Ben altı yedi yaşımdayken 
beni de gönderdiler hocaya. Ebced’den Sübhaneke’den başlayarak Kur’an 
okumayı öğrendik. İyi oldu ben o yaşta Kur’an’ı hatmetmiş oldum. Bir 
de yüksek sesle hep birlikte okuma usulü vardı o zamanlarda. Bu şekilde 
öğrenmiş olduk. Daha sonraki yıllarda devam ettik Kur’an okumaya, 
Mızraklı İlmihal, Şurûtu’s-Salât kitaplarını okumaya. Daha sonra köyde 
ilkokul açıldı. Ben de kaydoldum ama çeşitli sebeplerle devam edemedim. 
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Daha sonra benimle başlayan arkadaşlarım dördüncü sınıftayken ben de 
onların arasına katıldım, onlarla beraber mezun oldum. Çok da intibak 
sorunu çekmedim, aradaki bilgi farkını kısa bir zamanda telafi ettim. 
İlkokulu iki yıl okumuş oldum. Bizim köyde nispeten erken açıldı ilkokul 
ama o yıllarda köylerde ilkokullar yoktu. Öğretmen sıkıntısı da vardı. 
Okuma yazma bilen ve eğitmen adı verilen bir kişi köylerdeki çocukları 
toplar, onlara alfabeyi, okuma yazmayı öğretirdi. Bizim köyümüzde de Ziya 
Aslan diye bir hoca vardı o bu işi yapıyordu ama ben ona devam etmedim. 
Köydeki okumam da bu kadardır. 1951 yılında diplomamı aldığımda 14 
yaşındaydım. O tarihlerde bizim köyde kış mevsiminde kitaplar okunurdu. 
Yazın herkesin işi gücü var ama kışın kar yağınca odalarda toplanan 
insanlara kitaplar okunurdu. En çok okunan kitaplardan biri Siretü’n-Nebi 
diye bir kitaptı. Mustafa Darir isimli bir zatın kitabı. Güzel, manzum bir 
kitaptı, harekeliydi. Biz de dinlerdik. Sonra sonra ben de okumaya başladım 
ondan, yani harekeli eski yazıyı okumaya başladım. Onun yanında bir de 
Battal Gazi kitabı vardı. Onu okuduk. Ahmediyye diye güzel hikâyelerin 
bulunduğu manzum bir kitap vardı, onu okuduk. Bunların benim 
üzerimdeki tesirinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani o tarihlerde böyle 
edebiyatçıların, tarihçilerin eserlerini ve manzumelerini okumak Türkçe 
için iyi oldu. Zihnimize Türkçenin temel cümleleri yerleşmiş oldu. İmam 
Hatip okulları ilk açıldığı zaman bizim köyden Mehmet Yıldırım isimli bir 
arkadaş Konya’ya gitti okula kaydoldu. Ama bizim ekonomik durumumuz 
müsait olmadığı için biz gidemedik. Bir de Hayrettin Karaman beyin 
bizim köyde akrabası olduğu için yazın ziyarete gelir birkaç gün kalırdı. 
Arkadaşlığımız yoktu ama onu tanıma fırsatım oldu, o da Konya’da 
okuyordu. Birkaç kez camide vaaz verdi, Kur’an okudu. Onun da tesirinde 
kaldığımı düşünüyorum. Çünkü beğenmiştim, benim istediğim gibi bir 
hoca tipiydi. Giyim kuşamı ve konuşması düzgündü. Mehmet Yıldırım’ın 
Konya’ya gidip okumasına da o vesile olmuştu. Mehmet Yıldırım benim 
çocukluk arkadaşım olduğu için ben de böyle okumaya meraklı olduğum 
için soruyordum neler okuyorsunuz falan diye. Hatta ondan bazı kitapları 
benim için almasını isterdim. O kitaplar hâlâ bendedir. Meselâ Ahmet 
Hamdi Akseki’nin İslâm Dini, Bostan ve Gülistan’ı ben o zaman almıştım. 
Kelile ve Dimne diye bir kitap edinmiştim.  
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Kaç yaşındaydınız o zaman hocam?
14-15 yaşlarımdaydım. Hüseyin Heykel Paşa diye Mısırlı birinin 
Muhammed Mustafa isimli Hz. Peygamber’in hayatını anlatan güzel 
bir kitabı o tarihlerde okumuştum. O tarihlerde yine Konya’da Said-i 
Nursi’nin kitapları vardı. Şimdi anladığımız manada bir kitap değil ama 
o yazmış, yanında bulunanlar istinsah etmişler. Bir de teksir makinesinde 
çoğaltıyorlar, şimdi teksiri bilen pek yok ama. Eski harflerle yazıyorlar 
mumlu kâğıda, sonra da teksir makinesinde çoğaltıp ciltliyorlar, oluyor bir 
kitap. O kitaplardan da almıştım. Meselâ Asa-yı Musa diye bir kitap vardı, 
Lemaat diye bir kitap vardı. Sonra Sözler diye bir kitap vardı. Tamamını 
olmasa da büyük kısmını o tarihlerde okumuştum bu kitapları. Eski 
harflerle okuma kabiliyetim de gelişti zamanla. Eski kitaplardan harekeli 
olanları okurken sonradan okuya okuya harekesiz olan Osmanlıca kitapları 
okumaya da başladım. Hâlâ hatırlarım bir Amentü Şerhi vardı evimizde, 
harekesiz bir kitaptı. Gide gele, uğraşa didine okumaya başladım. Bizim 
köyde eski yazıyı okuyanlar vardı, harekesiz harfleri nasıl okuyorlar diye 
ben hep hayret ederdim. Merak ettim, uğraşa didine kendi kendime 
öğrendim, bana kimse bunları öğretmedi. O tarihlerde Konya’dan 
getirttiğim kitaplardan biri de Ahmed Hamdi Akseki’nin İslâm Dini 
idi, Latin harfleriyle yazılmış bir kitaptı. Onu da okudum. Ömer Nasuhi 
Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali kitabını da o tarihlerde alıp okumuştum. 
Şimdi Büyük İslâm İlmihali kitabını İmam Hatip talebelerine verseniz zor 
okurlar, anlayamazlar pek. Çünkü onda Osmanlıca tabirler epeyce var. 
Ama biz o zaman okuduk, okuduğumuzu da anladık. Ben bütün bunları 
Ahmediyye gibi kitapları çocuk yaşta okuyup dinlemiş olmama borçluyum 
diye düşünüyorum. Orada bir hikâye anlatılıyor cümle içinde geçen bir 
kelimenin anlamını bilmeseniz bile ne manaya geldiğini siyak ve sibaktan 
az buçuk anlayabiliyorsunuz. Farkında olmasam bile onların çok faydası 
oldu. O tarihlerde Karabaş Tecvidi diye küçük bir kitabı da okuttu bize 
hoca, İsmail Yeşilçay isimli bir imam vardı. Tecvidi de öğrenmiş olduk. Tabi 
o tarihlerde bazı sureleri de ezbere okuyorduk. Bütün bunları topladığınız 
zaman 1955 yılına geldiğimizde benim bir köy imamı olacak kadar bilgim 
vardı. Hatta bazı bakımlardan onlardan daha iyi durumdaydım çünkü 
ben biraz tarihe de meraklıydım, tarih de bilirdim. Eski hocalar tarihi 
pek bilmezlerdi. Bir şey daha söylemek istiyorum ben burada: Ahmet 
Yılmaz diye bizim bir komşumuz vardı. Babamın yaşında kendisi. Hasan 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 295

diye bir oğlu vardı benim yaşımdaydı. Babası onu evlendirmek istiyordu. 
Ama diyordu ki, ben bunu evlendireceğim ama namaz kılmasını bilmiyor, 
Kur’an okumayı bilmiyor, abdesti guslü bilmiyor. Biraz parası pulu olan 
da bir adamdı. Ben bir hoca tutayım bu sene bunları öğretsin, sonraki 
yıl düğününü yaparız diye düşünmüştü. Kendisine demişler ki çocuk 
tek başına okumaz, başka çocuklarla okursa daha iyi olur. On on beş 
tane daha çocuk buldular, abim de onların içindeydi, beni çağırmadılar. 
Annemin ısrarıyla gittim aralarında oturdum ama hoca razı olmadı beni 
geri gönderdi. Çok üzülmüştüm o zaman, başımı annemin dizine koyup 
ağlamıştım hatta. Her ne kadar tuttuğu hoca beni kabul etmediyse de 
Ahmet Yılmaz hâlime üzülüp beni çağırdı, sen de onlarla oku diye. Kış 
gecelerini bu şekilde geçirdik. On beş talebe vardı, on altıncısı bendim. 
Sene sonunda müsabaka gibi, imtihan gibi bir şey yaptılar birinciyi tespit 
etmek için. Ezberde Yasin suresinin son sayfasına gelmiştik. Okuyanların 
her birinin yanlışı çıktı, benim yanlışım çıkmadığı için ben birinci oldum. 
Çocukluğum böyle geçti. Ama tabi sadece bundan ibaret değil, benim asıl 
zamanımı alan köy işleriydi. Tarlada, bağda, bahçede işimiz var; orak 
var, harman var; ahırda hayvan var onları gütmek gerekiyor. Bu işlerin 
en kolayından en zoruna varıncaya kadar hepsini yaptım. Çiftçiliğin tüm 
işlerinde çalıştım.

Hocam biraz da lise ve üniversite yıllarına devam edersek…
Sene geldi 1956’ya. O sene askerlik yoklaması olacak askere gideceğim. 
Yalnız şöyle bir şey de var: İlkokuldayken hocalar benim okuyabileceğimi 
söylerlerdi. Abbas Şimşek diye bir öğretmen vardı, babama bunu Ladik’e 
gönder okusun diye tavsiye etmişti. Ladik’te Köy Enstitüsü vardı. Orada 
okuyanlar hakkında bizim köydekilerin olumlu bir kanaati yoktu. Dine 
ve geleneklere uymayan şeyler öğretiyorlar, orada okuyanlar köylerine 
döndükleri zaman köylüyle anlaşamıyorlar vs. Göndermediler, gitmedik; 
ben de çok istekli değildim. İmam Hatip okulunda okuyacağız ama onu da 
nerede ne var doğru dürüst bilmiyoruz. Bir de Konya’ya gidip okuyacak 
durumumuz da yoktu tabi. O tarihte bizim köyden bazı aileler çocuklarını 
İmam Hatip okuluna vermeye karar verdiler. Benim okumaya meraklı 
olduğumu, bazı şeyleri bildiğimi herkes bildiği için bana sen de git 
dediler. Gidelim ama bir kere yaş meselesi var, 19 yaşında biri ortaokul 
birinci sınıfa gidecek, orada talebe olacak, bu mümkün değil. Bunun 
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için 16 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. O zamanlar babamın kırk 
elli kadar koyunu ve keçisi vardı. Onları kardeşlerim yaz kış güderlerdi, 
bu da bizim geçimimize yardım ediyordu. Benim küçüğümün küçüğü, 
Süleyman’dı adı; benim adım o zaman Osman tabi. Süleyman’a dediler 
ki sen Osman’ın nüfus cüzdanıyla bu sene askere git, o da senin nüfus 
cüzdanınla Çorum’da açılan İmam Hatip okuluna gitsin. O da bunu 
severek kabul etti, çobanlıktan kurtulacağım diye. Nüfus cüzdanlarını 
alarak gittik muhtara. O zamanlarda -şimdi de öyle sanırım- küçük yaştaki 
çocukların fotoğrafını cüzdana yapıştırmazlardı. Onun fotoğrafını benim 
nüfus cüzdanıma, benim fotoğrafımı da onun nüfus cüzdanına yapıştırdık. 
Muhtar da mühürledi. Kardeşim aldı nüfus cüzdanını gitti askere, ben 
de aldım nüfus cüzdanımı geldim Çorum İmam Hatip Okulu’na. O oldu 
Osman, ben oldum Süleyman. Köylülerim beni hâlâ Osman bilirler. İki 
tane arkadaşım vardı, onlarla beraber gelmiştik biri Süleyman Tarçın, biri 
de Mehmet Avcı. Üçümüz Çorum İmam Hatip Okulu’nun birinci sınıfında 
başladık okumaya. Bir sene sonra da bizim Osman Çetin (Prof. Dr. Osman 
Çetin) geldi. Amasya’nın Akyazı köyünden dört kişi olduk Çorum’da. 
Şunu da söyleyeyim: Benim Çorum’da okumam da kolay değildi para pul 
meselesi yönünden. Ama idare ettik. İmam Hatip Okulu’nun üst katında 
boş bir odayı bize yatakhane olarak verdiler. Yatağımızı yorganımızı 
götürdük serdik. Lokantalarla bir anlaşmamız oldu, oraya gidip yiyip içiyor 
odamıza gelip yatıyorduk. Geceleri de mütalaa (etüt) vardı. Böyle başladı 
bizim İmam Hatip Okulu’ndaki serüvenimiz. Bu böyle iki sene devam etti. 
Vakıfların yurdu vardı okulun yanında, ona girme imkânı bulunca benim 
işim kolaylaşmış oldu. Çünkü vakıflarda yatakhane var, üç öğün yemek 
çıkıyor vs. artık geçim meselesi ortadan kalkmış oldu.

Üniversiteye geçiş, akademik hayata intisap… Bursa’daki ilk yıllarınız 
Uludağ Üniversitesiyle ve Bursa’nın Uludağ’ı ile Uludağ soyadının 
buluşması…
Bu soyadı meselesinden önce şunu söyleyeyim: Benim babamın adı 
Ahmet, dedemin adı da Emin. Köyde bize Emin oğlu Ahmet derlerdi. 
Muratgil dedikleri de olurdu. 1934’te soyadı kanunu çıktı. Yeni soyadları 
alma durumu oldu. Orada da dinî içerikli ya da Arapça Farsça kelimeleri 
soyadı olarak kolay kolay vermiyorlardı. Aydır, güldür, dağdır, nehirdir 
falan böyle şeylerden soyadları alınabiliyordu. Devletin memuru 
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soyadı tespiti için geliyor, hangi soyadını almak istiyorsun? Babama ve 
amcama sormuşlar, onlar bir şey söyleyememiş. İstiyorsanız bu listeden 
seçebilirsiniz diye yanlarında getirdikleri listeyi vermişler. Bakmışlar, 
Uludağ yazın demişler. Yoksa bizim Uludağ’ı, Bursa’yı tanıdığımız 
bildiğimiz falan yok. Orada sadece babamın amcamın içinden gelmiş 
soyadımız Uludağ olsun diye, öyle olmuş. Bursa’ya geldikten sonra, aşağı 
yukarı 43-44 senedir buradayız, bizi Bursalı zannediyorlar soyadımızdan 
dolayı. Hâlbuki Bursa ile bir ilgimiz yok, biz Kafkasyalıyız aslında. Şunu da 
söyleyeyim: Çorum’da okurken biz okusak okusak dört sene okuruz, ondan 
sonra da imam oluruz diye düşünüyordum. İleriye doğru baktığınız zaman 
bir geleceği yoktu o zaman okuduğumuz alanın. Ama 1958’de İstanbul’da 
Yüksek İslâm Enstitüsü açılınca bize de fırsat doğdu. Ama bir tane enstitü 
var, kaç öğrenci gelecek, imtihanı nasıl başarırız diye düşünüyoruz ama 
en azından bir ümit var. Ankara’da da İlâhiyat vardı ama o tarihlerde 
oraya bizi almıyorlar, lise mezunlarını alıyorlardı. Çorum’da benim şahsi 
okumalarım daha rahat bir şekilde devam etti. Okulun küçük de olsa bir 
kütüphanesi vardı. Belediye kütüphanesi vardı, bazen oraya giderdim. 
Yalnız şunu söyleyeyim ben Çorum’a İmam Hatip Okulu’na geldiğim 
zaman din dersi veren hocaların çoğundan daha fazla bilgim vardı. Meselâ 
ben Osmanlıca okuyabiliyordum. İlâhiyat mezunu hocalar vardı, onlar 
bırakın Osmanlıcayı Kur’an-ı Kerim’i bile yüzünden zor okuyorlardı. 
Böyle adamları bize hoca olarak gönderdiler fakülte mezunu diye. Bir de 
orada eski hocalar da vardı. Yani medrese tarzında eğitim almışlar, Arapça 
kitaplar okumuşlar, çoğu Çorum’da imamlık yapıyor, müftülük yapan da 
var içlerinde vaizlik yapanlar da. Bunlar Kur’an-ı Kerim’i ve dinî bilgileri 
iyi biliyorlar ama yeni tarz eğitim nasıl verilir, talebenin bilgisi nasıl 
değerlendirilir, talebeye nasıl not verilir gibi konularda bir bilgileri yoktu. 
Böyle olunca sınıfta doğru dürüst disiplini de temin edemiyorlardı bir ikisi 
hariç. Bunların da çok faydalı olduğunu söylemem mümkün değil. Fakat 
yine de ben Çorum’a geldiğim zaman Arapçaya nasara-yansuru-nasran 
diye başladım. Daha evvel Arapça gramerine dair, sarf nahive dair hiçbir 
bilgim yoktu. Burada da çeşitli şekillerde çalışarak Arapçayı geliştirme 
imkânım oldu. İlâhiyat’tan gelen hocaların bana şöyle bir faydası oldu: 
Bunlar üniversite mezunu olarak buraya gelmişler, ben de onlardan daha 
çok şey biliyorum, o hâlde ben de gidebilirim Yüksek İslâm Enstitüsü’ne 
diye bir kanaat hâsıl oldu. O tarihlerde şöyle bir şey vardı: İstanbul Yüksek 
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Enstitüsü’nde hocalar sınav evrakı hazırlıyorlar şu şu sorular sorulacak 
diye. Bu sorular kapalı bir zarf içerisinde Çorum İmam Hatip Okulu’nun 
idaresine geliyor. Müracaat eden talebeler bir salona alınıyor. Talebelere 
zarflardan çıkan sınav kâğıtları veriliyor, biz cevaplıyoruz, sonra o kâğıtlar 
zarfa konup İstanbul’a gönderiliyor. 1963 senesinde girdik o imtihana, 
kâğıtlarımız gitti İstanbul’a. Başarılı bulunduk. Tabi bir de mülakat vardı. 
Gittik başarılı bir şekilde mülakatı da verdik. O sene mülakattan en yüksek 
puanları alan talebeler Çorum İmam Hatip mezunlarıydı. Mülakatta 
Arapçadan ve Kur’an’dan imtihan ediyorlardı. Benim Kur’an notum çok 
iyi değildi. Kur’an okumayı ve tecvidi iyi biliyoruz ama makamdan falan 
anlamıyoruz, sesim de çok iyi değil. Mustafa Öz diye bir arkadaş vardı, 
Kur’an’ı çok güzel okurdu, o birinci oldu. Biz Çorum’dan gelen talebeler de 
ikinci üçüncü olduk. Dereceye girenlerin yatılı okuma hakları vardı. Dört 
sene de İstanbul’da yatılı okuduk.

Hocam şimdi çocukluk gençlik yıllarınızı geçerek esas konuya gelelim: 
Eserlerinize. Bir Süleyman Uludağ külliyatı oluşturacak kadar eseriniz 
var. Eserlerinizin çoğunluğu tasavvufla ilgili. Tasavvuf klâsiklerinden 
bazılarını Hucvirî, Kalebâzî, Kuşeyrî, Molla Câmî’yi Türkçeye tercüme 
ettiniz. Fakat bir tasavvuf tarihi profesörü olmanızın yanında İslâm’da 
faiz, İslâm’da musiki ve sema gibi konuları dert edinip bunlarla 
ilgili kitaplar yazdınız. Bu durum tasavvuf tarihi hocalarında pek 
rastladığımız bir şey değil. Şimdi hocam eserlerinizi toplu bir şekilde 
değerlendirmenizi arzu ediyorum. Fakat kitaplarınıza kütüphane 
raflarında ne zaman baksam sanki pergelin sabit ayağı tasavvufta, 
diğer alanları dolaşmışsınız gibi. İlk eserinizle başlayıp kitaplarınızın 
hikâyesini dinlemek isteriz. Çevirdiğiniz eserleri sizi yönlendiren 
etkenler nelerdi? Onların sizin düşünce dünyanızda nasıl bir karşılığı 
var, dinlemek isteriz.
Bunu cevaplamak için biraz geriye gitmek gerekir. İmam Hatip ve Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nde toplam 11 yıl talebelik hayatım var. Ben bundan önce 
tasavvuf hakkında fazla bir bilgiye sahip değildim. Bizim köyde de öyle 
tarikat, şeyh, derviş falan yoktu. Bizim köyde söylenen şey genellikle şuydu: 
tekke iyidir, şeyh iyidir ama şeriat bize yeter. O tarihlerde aşağı yukarı 
beş yüz nüfusu olan köyümüzün yüzde doksanı Kur’an okumayı namaz 
kılmayı bilirdi, Ramazan’da oruç tutmayan hemen hemen bulunmazdı. 
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Çocukluğumda bazı hocalardan bahsedildiğini duyardım, şöyle büyük 
âlim falan diye. Onlara özenirdim o yaşlarda, öyle bir hoca olsam diye. 
Meselâ Samsun müftüsü vardı Batum’dan gelmiş dört beş sene bizim 
köyde kalmış. Köyde ne zaman bir mesele çıksa hep ondan bahsederlerdi 
İskender Efendi şöyle derdi falan diye. Tabi böyle anılmak istiyor insan. 
Başka bir örnek: Siretü’n-Nebi’yi veya Battal Gazi hikâyelerini okuduğum 
zaman da asker olmak, düşmanlarla savaşmak, zafer kazanmak istiyordum. 
Okuduklarım hayal âlemime böyle yansıyordu. Çorum’a geldiğim zaman 
tanıştığım arkadaşlardan biri dedi ki falan mahallede Rufâî tarikatının 
şeyhi var. Toplanıp zikir yapıyorlar, sen de gelmek ister misin? Giderim, 
dedim. Onlara takıldım oraya gittik. Şeyh efendi sohbet ediyor, müritler 
dinliyor biz de kenarda oturuyoruz. Benim ilk defa gördüğüm şeyh ve 
dervişler bunlardır. Sohbetten sonra oturarak bir halka oluşturdular 
ve zikir yapmaya başladılar. Ortalarında bir zâkirbaşı vardı. Ben zikre 
katılmadım. Bunu tehlikeli bir iş olarak gördüm o tarihlerde. Daha sonra 
ayağa kalkarak devam ettiler zikre. Zikirden sonra çay ikramı falan oldu. 
Böylece o çevreyle bir temasımız oldu. Tasavvufa yönelişimin sebebi 
aslında bu değil ama böyle bir şey de gördüm. İmam Hatip Okulu’nda Millî 



300 /  NESİLLERİN MİRASı 

Eğitimin bastırdığı klâsikler vardı. Meselâ Mesnevi vardı kütüphanede, 
Mantıku’t-Tayr vardı, İbn Arabî’nin Füsûsu’l-Hikem’i vardı, Gülşen-i 
Râz vardı. Bir de köyde iken Konya’dan getirtip okuduğum Şeyh Sadi 
Şirazî’nin Bostan ve Gülistan kitabı da çok hoşuma gitmişti benim. 
Belediye Kütüphanesine gittiğimde de bazı tasavvuf kitapları görürdüm, 
onlar da hoşuma giderdi. Nesi hoşuma giderdi: Yani güzel bir ahlâk 
var, şiir var, nasihatler var, ilgimi çekerdi. Ama bir fıkıh kadar, kelâm, 
hadis, tefsir kadar da ilgimi çekmezdi. Yine de tasavvufla ilgili kitapları 
aldım ve okudum o tarihlerde. Beni bu alana yönlendiren esas unsur da 
o kitaplardır. Benim tasavvufta aradığım iki şeydi: Birisi irfan dediğimiz 
tasavvuf felsefesi, hikmeti. Diğeri de sufilerin menkıbeleri ve ahlâk 
anlayışı. Bu beni başka bir dünyaya götürüyor, bir hikmetler âlemi, bir 
ilim irfan âlemi. Öbür taraftan ben Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirini İmam 
Hatip’te iken baştan sona okumuştum. Böylece Kur’an’da ne var, ne yok 
ana hatlarıyla öğrenmiş oldum. Sonra hadisle ilgilendim. Ali Nasıf diye 
birisinin beş ciltlik el-Cami li-Ehadisi’l-Usul diye bir eseri vardı, Kütüb-i 
Sitte hadislerinin yer aldığı Arapça bir kitaptı. Ben onu da okudum o 
tarihlerde. Fakat hadisi de, tefsiri de bir ilim olarak algılamadım. Hadis 
Hz. Peygamber’in sözlerini aktarıyor. Hâlâ o düşüncedeyim. Buhari var, 
Tirmizi var ... hadisleri aktarıyor. Buhari’nin oraya eklediği bir fikir yok. 
Yaptığı hizmet çok büyük, onu küçümsemiyorum. Hz. Peygamber’in 
hadislerini derleyip toplayıp bir düzene koyup bize ulaştırması güzeldir. 
Ama hadis âlimlerinin ilim olarak fikir olarak ürettikleri bir şey yok. Gerçi 
hadis şerhleri var ayrıca. Oralarda birtakım fikirler var ama yine de bir 
düzen içinde değil, başı sonu belli değil. Belli bir tertip, sistem üzere ya 
kelâm kitabı vardır, ya fıkıh kitabı vardır ilim olarak. Ondan sonra bir de 
tasavvuf var ama tasavvuf da onlar kadar sistemli değil.
İmam Hatip Okulu’nda iken İbn Haldun’u duydum. Kitabını alıp 
okumalıyım diye düşündüm. Ben 19 yaşında İmam Hatip’e başladığım 
için artık yaşım 20’yi geçmiş, bunları kavrayabilecek yaştayım. 
Samsun’dan arkadaşlar vardı. Orada Millî Eğitim Bakanlığının Maarif 
Yayınları varmış. Bana oradan İbn Haldun’un tercümesini getirmelerini 
istedim. Tatil dönüşü bana kitabı getirdiler. Mukaddime’nin tercümesi 
okulun kütüphanesinde de vardı ama ben bu kitabı edinmek istedim. 
İbn Haldun’a olan merakım buradan. Benim temel fikrim şuydu: Ben 
İslâmiyet’i anlamalıyım. Bu sadece hadis ve tefsir okumakla olacak bir şey 
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değil. Kelâma merakım da biraz bununla ilgili. Ortada İslâmi ilimler var, 
bize okulda bu dersleri okutuyorlar ama çocuk seviyesinde, okuttukları 
şey ilim değil. Ben bunların ana kaynaklarına temeline nasıl ulaşırım diye 
düşündüm. Çorum’dayken İzmirli İsmail Hakkı’nın iki ciltlik Yeni İlm-i 
Kelâm kitabını almış okumuştum. Ömer Nasuhi Bilmen’in Muvazzah 
İlm-i Kelâm kitabını almış okumuştum. Bunları birleştirdiğimiz zaman 
İslâmiyet’i daha iyi anlarız diye yola çıktık ama sonradan gördük ki 
esasında İslâmiyet’i anlamak başka İslâm kültür ve medeniyetini anlamak 
başka bir şey. Bunların hepsi iç içe geçmiş. Bir Müslümanın dinî hayatı 
yaşayabilmesi için benim okuduğum şeyleri okumasına gerek yok. Yani 
ilmihal kitabını okur, namazını kılar, orucunu tutar olur biter. Fakat 
ben bundan fazlasını istiyordum. Bu âlimler nerede okumuşlar, nasıl 
yetişmişler falan. Okudukça da insanın merakı artıyor. Kelâm ilmini 
böyle okudum. Fıkıh ilminde de Ömer Nasuhi hocanın altı ciltlik Hukuk-ı 
İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nu okudum. Fıkhın bütün 
bâbları anlatılıyor orada. Ali Haydar beyin Usul-i Fıkıh Dersleri’ni de 
okumuştum o tarihlerde. Yine o tarihlerde Mecelle’nin metni vardı bende. 
Bunlardan yola çıkarak daha fazla ne okuyabilirim, ne öğrenebilirim diye 
bakıyordum. İstanbul’a ben bunları okumuş olarak geldim. Baktım ki 
burada da iyi hocalar var. Hakikaten konunun uzmanı olan hocalar var. Ben 
o tarihlerde daha çok kelâm ve akaid konularına ilgiliydim. Bizim kelâm 
dersine de -Allah rahmet etsin- Ömer Nasuhi Bilmen hoca geliyordu. Ama 
Nasuhi hocadan da öğreneceğim pek bir şey yok. (Geçenlerde İstanbul’dan 
bir arkadaş telefon ediyor bana. Sınıf arkadaşım. Benim bir yazımı okumuş 
da, yahu biz Nasuhi hocadan iki sene okuduk bir kelime öğrenmedik, sen 
ondan daha çok biliyordun diye iltifat ediyor bana.) Hakikaten hocanın 
okuttuğu, öğrettiği bir şey yoktu. Fakat onu küçük görme anlamında 
söylemiyorum bunu. Onun Hukuk-ı İslâmiyye Istılahat-ı Fıkhiyye 
Kamusu sahasında çok önemli bir kitaptır. Onun Büyük İslâm İlmihali 
defalarca basılmış, milyonlarca nüshası okuyucusuna ulaşmış ve çok 
faydalı olmuş bir kitaptır. Hocanın kalemi de güzel, şiirsel ifadeleri var, 
ihlaslı, takvalı çalışkan biri. Ben hocaya hayranım ama kelâm olarak o 
arkadaşın da dediği gibi hocanın öğreteceği bir şey yoktu. Biz hocadan 
nasıl feyz alacağız, ondan nasıl istifade edeceğizin heyecanıyla gittik 
İstanbul’a. Sınıfta oturacak yer yok, herkes sınıfta. Hoca çıkardı cebinden 
Tevhidin Telhisi diye bir kitabı, kendisi yazmış, kürsüde onu okuyor 



302 /  NESİLLERİN MİRASı 

Erzurum şivesiyle. Kimse bir şey anlamıyor. Bütün arkadaşlar büyük bir 
öğrenme hevesiyle doldurmuşlardı sınıfı ama baktılar ki durum bu, ertesi 
ders sınıfın yarısı boşaldı. Daha sonra üçte bire düştü falan. Sonra nöbete 
koyduk, hocaya ayıp olmasın, birkaç kişi derse girsin diye. Bir başka örnek 
daha vermek istiyorum: Öbür taraftan Nihat Sami Banarlı da edebiyat 
derslerimize geliyordu. Onun dersinde ise sınıfı doldururdu talebeler. 
Başka sınıflardan talebeler de gelirdi dersine ve sene sonuna kadar bu böyle 
sürdü. Yani arkadaşlar bir şeyler öğrenmek istiyor ama bunu veren hoca 
çok az, Nihat Sami Banarlı gibi hoca kaç tane? Bizim orada on beş yirmi 
dersimiz varsa bunun ancak beş altı tanesinin hocası işe yarar hocaydı. 
Böyle bir zamanda İslâm kültür ve medeniyetini, İslâm ilimlerinin tarihini, 
gelişimini anlamak için uğraşıyorduk, başka fakültelerdeki konferanslara 
gidiyorduk. Kitapçılara uğruyorduk, yeni kitaplar alıp okuyorduk. Hilmi 
Ziya Ülken diye bir profesör vardı, bana göre o dönemde Türkiye’de 
felsefeyi en iyi bilen adamdı. İslâm felsefesini ve Batı felsefesini ondan 
daha iyi bilen kimse yoktu. Onun tesiri vardı üzerimde. Kitaplarını alıp 
okuyordum. Neticede şuna ulaştım; bu İslâm medeniyetinin de bir kaynağı 
var. Bu kitaplardan onu anlıyorsun, Eflatun’dan bahsediyor, Aristo’dan 
bahsediyor, Pisagor’dan bahsediyor. Bunlar kim, bunlar ne demiş diye 
merak edip antik çağ Yunan felsefesine yöneliyorsun. Felsefe tarihini 
alıyor okuyorsun, Helenistik dönem, İslâm’la temas dönemini okuyorsun. 
Bakıyorsun ki bunları anlamadan İslâm âlimlerini okumak, anlamak, 
değerlendirmek zor. Gazali’yi okuyorsun, Tehâfüt’te diyor ki, filozoflar 
yirmi meselede hata etmişlerdir. Bu meseleleri öğrenmek istiyorsun. 
Bütün bunlara baktığın zaman benim bu hayata girmem sistemli bir şey 
değil, düzenli bir şey değil. Ben onun eksikliğini hep hissederim. Keşke 
12 yaşında ilkokulu bitirseydim, düzenli disiplinli eğitim veren ortaokul 
ve liseyi bitirseydim kültür derslerini ve meslek derslerini tam alarak 
okusaydım. Üniversitede de her ilmin iyi bir hocası olsaydı, onlardan 
ders alsaydım ama yok böyle bir şey. Bunu da anlıyordum tabi, yasaklar, 
tehditler. Bizim o zaman en büyük dertlerimizden biri kitap yokluğuydu. 
Okuyacaksın kitabı bulamıyorsun, sahaflara, oraya buraya soruyorsun. 
Şimdi kitap sorunu yok talebelerin. Hele internet yaygınlaştıktan sonra 
istediğin kitaba ulaşma şansın var. Meselâ 45 ciltlik İslâm Ansiklopedisi’ni 
koydular internete, istediğin zaman oradan ücretsiz faydalanabiliyorsun. 
Bizim zamanımızda böyle bir şey olmadığı için biz uğraşa didine bir şeyler 
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öğrendik. Bazen az bir bilgi için çok zaman harcadık. Bazen işimiz rast 
gitti, az zamanda çok bilgi aldık.

Kitaplarınız içinde ilk okuduğum ve en çok sevdiğim İslâm Düşüncesinin 
Yapısı’dır. En fazla emeği bu kitap için mi harcadınız hocam?
Bir zamanlar doğuda Hizbullah diye bir örgüt vardı, adam öldürüyorlardı, 
faili meçhul cinayetler falan. O örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’na akıl 
hocalığı yapan örgütün arşivini tutan adam Abdülaziz Tunç bir süre 
sonra güvenlik güçlerine teslim oluyor ve örgütten ayrıldığını söylüyor. 
Arşiv bu adamın elinde olduğu için istihbarat örgütü kısa sürede çözüyor. 
Ruşen Çakır bu adamla bir mülakat yapıyor. A. Tunç, Batman’da Hüseyin 
Velioğlu ile tanışmış ve Hizbullah’a katılmış. 12 Mart 1999’da Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş ve elinde örgüte dair bütün arşivi 
verince örgütün büyük bir darbe yemesine sebep olmuş.
Ruşen Çakır soruyor: Siz demokrasiyi tâğûtî olarak görüyordunuz 
değil mi? Cevap: İnsanlık için en uygun yönetim ve yaşama biçimi 
demokrasidir. Bunun geç de olsa farkına vardım. Örgütten kaçışım da 
bu sayededir. Ufkum değişmemiş olsaydı örgütten kaçmazdım. Bir kitap 
beni çok aydınlattı: Prof. Süleyman Uludağ’ın İslâm Düşüncesinin Yapısı. 
Keşke o kitabı çok daha geliştirse. O güne kadar haberdar olmadığım, 
olsam bile kaale almadığım bir şeyi bana hatırlattı o kitap. Hz. Peygamber 
vefat eder etmez Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya 
başlamış. Özellikle yüz yıl geçince fikir adamları ortaya çıkmaya başlamış. 
Yani İslâm âlemindeki mezhepler, ekoller ve düşünce akımlarının tümü 
o zaman oluşmuş. Bizler ve başka cemaatler de o ekollerin günümüzdeki 
uzantılarından başka bir şey değiliz. Bizim mensup olduğumuz düşüncenin 
mutlak vahiy olmadığını anladım. O güne kadar inanmış olduğum davanın 
mutlak vahiy, yani Allah’tan o anda inmiş vahiy olduğuna inanıyordum. 
Ama o kitaptan sonra bizimkinin de bir yorum olduğunu anladım. (bkz. 
Ruşen Çakır, Derin Hizbullah İslâmcı Şiddetin Geleceği, İstanbul, 2001, 
Metis Yayınları.)
Burada anlatılan olay o tarihlerde gazetelerde çıkmıştı. O zaman bunu 
gazetelerden okumuştum. ( A. Tunç’un R. Çakır’a verdiği bu mülakattan 
beni haberdar eden talebem Ayşe Güç’e teşekkür ediyorum.) O vakit 
A. Tunç Prof. Süleyman Uludağ ile Prof. Mehmet Aydın’ın eserlerini 
okuduktan sonra fikrinin değiştiğini anlatıyordu.
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Tuhaftır, İslâm Düşüncesinin Yapısı bazı hoca efendileri de rahatsız 
etmişti. Bunlar tarihî gerçeklerin kilimin altına süpürülmesini isteyen 
tutucu hoca efendilerdir. Kardeşim Mehmet Uludağ Medine’de Emin 
Saraç hoca ile tanışmış, benim kardeşim olduğunu söylemiş. Hoca efendi 
de mezkûr eseri bahis konusu ederek rahatsızlığını, esefini ve sitemini 
Mehmet’e ifade etmiş. Bu tür birtakım sitemler de almadım değil.
Bizim mezunlardan biri kitabı okumuş bana diyor ki, hocam nasıl o kadar 
tarafsız kaldınız?
Başka bir şey anlatayım: İslâm Uleması Birliği diye bir teşkilat kurmuşlar. 
Abdülvehab Ekinci diye bir başkanları var. Benim başka tanıdık 
arkadaşlarım da var orda. Geçenlerde İstanbul’da bir toplantıları vardı. 
Yusuf Kardavi’nin başında bulunduğu teşkilatın da aynı gün İstanbul’da 
toplantısı vardı. Orada bir adam geldi başında bir sarık vardı, sakallı bir 
adam. Benimle tanıştı, çok memnun oldum seni gördüğüme dedi. Kitabını 
okudum, çok etkilendim, bana çok faydalı oldu falan dedi. Benim adım 
Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu, Mahmut Hoca var ya onun ismi ama bu 
adam genç biri. Dedim bu adam benimle dalga geçiyor herhâlde. Çünkü 
onlar aşırı derecede şekilci, benim o kitabı okuyacak adamlar değil yani. 
Orada Abdülhamit Birışık vardı. O bunları tanıyor, ona bu adamın kim 
olduğunu sordum. İsmailağa cemaatinin önde gelen adamlarından biri 
olduğunu söyledi. Bana kitabımla ilgili söylediklerini anlattım. Dedi ki, bu 
cemaatin en akıllı adamıdır, hepsi bunun gibi değildir. Mahmut Efendi’nin 
yeğeni imiş. Kitabın tesirinden bahsediyoruz ya, onu okuyan etkileniyor. 
Kitabı okuyan görür ki ben selefi akıma yabancı değilim, araştırmışım, 
kitaplar okumuşum, orada atıflar yapıyorum hangi kitapta kim ne demiş. 
Kelâma yabancı değilim onu da anlatıyorum lehinde aleyhinde kim ne 
demiş aktarıyorum. Tasavvufu anlatıyorum. Felsefeyi de anlatıyorum. 
Bendeki düşüncenin de önemli bir parçasıdır. Yani bir adam İslâm 
medeniyetinden bahsedecekse, İslâm felsefesi kaynaklarını az çok biliyorsa 
bir mana ifade eder. Eğer felsefe bilmiyorsa o adamın sadece fıkıh, hadis, 
tefsir bilmesi bu medeniyeti anlamasına yetmez. Bu adam insanlığın 
bugün geldiği noktayı da doğru dürüst anlayamaz. Ama bu ihtisaslaşma 
denilen şey dar bir alana hapsediyor insanları, oradan çıkamıyor. Ben 
hadis hocasıyım diyor, kendisini hadis uzmanı olarak kabul ediyor, başka 
ilimlere de ilgi duymuyor. Hâlbuki demin de söyledim, hadis rivayetten 
ibaret, ezberden ibaret. Şimdi senin bu teknolojik aletin Buhari’den daha 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 305

çok hadis biliyor. İstediğin anda hadise, senetlerine vs. ulaşıyorsun. İlim 
bu değil ki. O zaman da bu değildi, şimdi de değil. Yani ilim ezbercilik değil. 
Eskiden derlerdi ki hâmilü’l-fıkh, hâfızu’l-mesâil (fıkhın taşıyıcısı veya 
meselelerin ezberleyicisi) ilim değildir. İlim delilleri bilmek, delillerden 
yeni bilgi üretmektir. Benim felsefe ile ilgilenmem de İslâm medeniyeti,  
İslâm düşüncesi ile ilgili olduğu içindir. Felsefe ile ilgilendik, ilgileniyoruz 
da. Ama konunun uzmanı olduğumuzu söyleyemeyiz elbette.

Hocam, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi dersi daha öncesinde olmayan bir 
alan. Cumhuriyet döneminde ihdas edilmiş üniversitelerde. Bu alanın 
Türkiye’deki öcülerinden biri de zat-ı âliniz. Bunca seneden beri tasavvuf 
tarihi dersi okuttunuz, bununla birlikte mantık dersi okuttuğunuzu da 
biliyoruz. Osmanlı-İslâm tasavvurunun önemli bir ayağının tasavvuf 
olduğunu biliyoruz. Yani dâru’l-hadis, dâru’l-kurra’nın yanında dâru’l-
Mesnevi diye bir şey var. Bununla bağlantılı olarak şunu da sorayım: 
Osmanlı’da tekkeler, musikisiyle diğer sanatlarıyla bir güzel sanatlar 
akademisi gibi bir okul işlevi görmüşler. Fakat bunun karşısında 
olan selefi hareketler var. Maalesef günümüzde de aynı durum söz 
konusu. Bir taraftan tasavvufa bir yöneliş mevcut, diğer taraftan selefi 
hareketler yine bunun karşısında. Şunu sormak istiyorum: Anadolu’nun 
mayası tasavvuf. Mevlanalar, Yunuslar, Niyazi Mısriler Osmanlının son 
dönemine kadar bunlar devam ediyor. Günümüzde şöyle bir şey var, 
“uydurulmuş din” başka, “indirilmiş din” başkadır. Kur’an Müslümanlığı, 
Kur’an’a dönelim, kaynağımız Kur’an’dır gibi söylemler var. Bunlar da 
halkın kulağına zaman zaman hoş geliyor. Bid’at, hurafe gibi kavramlar 
çerçevesinde taraftar da buluyor. Sonra halk bize İslâm’ı bugüne kadar 
yanlış öğretmişler, bizi kandırmışlar diye düşünüp bu hareketlere 
taraftar oluyor. Osmanlı toplumundan, Osmanlı kültüründen günümüze 
kadar tasavvufun yeri nedir? Selefiliğin tasavvufa karşı tutumları nedir?
Bir kere Osmanlı tabiri biraz cazip geldiği için kullanılıyor. Aslında 
bu tabirin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu tabiri şöyle düzeltmek, 
tamamlamak gerekiyor, ben Osmanlı deyince Anadolu ve Balkanların 
İslâm ve Tasavvuf tarihini anlıyorum, bunu da Anadolu Selçukluları ile 
tamamlıyorum. Yani Osmanlı ile Anadolu Selçuklularını birbirinden farklı 
görmüyorum. Biri öbürünün devamıdır. Aynı merhaleler Osmanlının 
kendi içinde de var. Osmanlının ilk dönemi, orta dönemi, sonraki dönemi 
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de birbirinden farklı. Ben Osmanlı kültürünün, Osmanlı ilim anlayışının, 
Osmanlı tasavvufunun geniş ölçüde, yüzde yüz diyebileceğimiz bir şekilde 
Anadolu Selçuklularında var olan bir şeyin devamı olarak görüyorum. 
Osmanlılar devletlerini kurdukları zaman, meselâ Ertuğrul Gazi ve Osman 
Gazi zamanında geniş bir bilgi birikimi olan bir devlet değil. Zaten o zaman 
devlet de demiyorlar, Âl-i Osman diyorlardı, bir sürü de beyler vardı 
Kastamonu’da, Kütahya’da vs. Osmanlı ne zaman bu kültürün temsilcisi 
oldu? Yıldırım zamanında -ki oldukça erken bir dönem- beylikleri Osmanlı 
çatısı altında toplamak ve Balkanlara yayılmak suretiyle mümkün oldu bu. 
Ama Timur geldi, Osmanlı Devleti bir fetret dönemi yaşadı. Bunu tekrar 
eski hâline getirmeyi Çelebi Mehmet, İkinci Murat ve Fatih gerçekleştirdi. 
Tekrar edeyim Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Selçukluların ilim ve 
kültür anlayışını, tasavvufunu, medresesini, askerî tesislerini vs. alarak 
ve Karamanoğullarını da ortadan kaldırarak Osmanlı artık Selçukluları 
da içine alıyor ve bir bütünleşme oluyor. Osmanlıyı böyle anlıyorum. 
1071’den 20. asrın başına kadar bu böyle geliyor. Bir başka şey de şudur: 
Bu manadaki Osmanlı tasavvufu İran’daki tasavvuftan çok farklı bir şey 
midir? Osmanlının ilim irfan ve kültür anlayışı Orta Asya’daki anlayıştan 
çok farklı bir şey midir? Yahut Mısır’da Memlüklüler zamanındaki ilim 
ve fikir anlayışından çok farklı bir şey midir? Bunun farklı olduğunu 
söylemek çok zordur. Niye zordur? Çünkü biz bir İslâm kültüründen, İslâm 
medeniyetinden İslâm coğrafyasındaki bir tasavvuftan, bir kelâmdan, bir 
tefsirden bir hadisten bahsediyorsak bu bir bütündür. Osmanlı sadece 
onun bir parçasıdır.  Endülüs ve Mısır Memlüklüleri onun bir parçasıdır. 
Bakın Orta Asya medeniyeti İbn Sinaların, Birunilerin, Buharilerin, 
Maturidilerin yetiştiği yerdir. Osmanlıda o seviyede bir âlim hiç yetişmedi. 
Osmanlı medeniyetini ne olarak görmek gerekiyor? Ben Süleyman Uludağ 
olarak söylüyorum; İslâm medeniyetini bir bütün olarak selefisiyle, 
Hanbeli’siyle, Hanefi ve Şafi’siyle, hadisçisiyle, filozofuyla sanatıyla 
vesairesiyle bir bütün olarak görmek gerekiyor. Bir coğrafya farklılığı, 
bir de zaman farklılığı sebebi ve başka sebeplerin de eklenmesiyle bütün 
kültürel ve medeni faaliyetlerin zaman zaman yer değiştirdiği olmuştur. 
Meselâ bu medeniyet ilk defa Emeviler zamanında başlasa bile esas bunun 
merkezi Bağdat olmuştur. Basra, Bağdat, Kufe merkezli bir medeniyet 
olarak ortaya çıkmıştır. Sonra çok geçmeden bu Orta Asya’ya, Türkistan’a, 
İran’a, Horasan bölgesine daha sonra Hindistan’a intikal etti. Ve daha 
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evvel de zaten Endülüs’te güzel bir medeniyet kurulmuştu. Osmanlı 
medeniyeti de bu havzalardan bir havzadır. Kendi zamanına ve kendi 
coğrafyasına göre Osmanlıların da böyle bir medeniyeti var. Bu kültürün 
İslâmi manada farklı tarafları da var. Öbürlerinin kopyasıdır, bir özelliği 
yoktur demek istemiyorum. Endülüs medeniyetinin nasıl kendine has 
özellikleri varsa Osmanlı medeniyetinin de böyle özellikleri var. Ama 
son zamanlarda milliyetçiliğin de ağır basması sebebiyle insanlar daha 
çok Osmanlıdan bahseder olmuşlar. Bazen o kadar mübalağa ediyorlar 
ki Osmanlı’yı İslâm medeniyetinin zirvesi kabul ediyorlar. Hâlbuki öyle 
bir şey yok. Osmanlı, İslâm medeniyetinin asla zirvesi değil. Tam tersine 
gerilediği döneme rastlar. Osmanlı medeniyeti ile ilgili olarak meydana 
getirilen bu algıyla uğraşmak, onu düzeltmek çok zordur. Ben meseleye 
şöyle bakıyorum; bu algı Osmanlı’nın askerî başarısını, ilmî başarısı ile 
karıştırmaktan ortaya çıkıyor. Osmanlı’nın askerî ve idari bir başarısı 
var, ta Viyana’ya kadar gitmişler, Balkanları dört beş asır ellerinde 
tutmuşlar. Ama bakınız Osmanlı medreselerinde okutulan kitapların çoğu 
Osmanlı yazarlarına ait değildir. Bunlar ya Türkistan’da ya Horasan’da 
yahut Basra gibi yerlerde yazılan kitaplardır. Osmanlılar hiçbir zaman 
Zemahşeri gibi bir müfessir yetiştiremedi. Hiçbir zaman Fahreddin 
Razi gibi bir kelâmcı yetiştiremedi. Hiçbir zaman Buhari gibi bir hadisçi 
yetiştiremedi. Sen ilâhiyat mezunusun bana bir tane Osmanlı’da yetişmiş 
hadis âlimi söyle desem söyleyemezsin çünkü yok. Yok ki bilesin. Daha 
evvel Abbasiler zamanında Farabi, İbn Sina, İbn Miskevey ve Biruni vardı. 
Osmanlılarda bir tane İslâm filozofu var mı? Yok. Endülüs’te var; İbn 
Tufeyl var, İbn Bacce var, İbn Rüşd var. Osmanlılar bu bakımdan da çok 
geridir. Osmanlıların başarılı olduğu şeyler askerî teşkilat, devlet teşkilatı, 
bir de güzel sanatlar alanı var. Güzel sanatlarda da Osmanlılar ileridir. 
Meselâ mimariyi düşünün, daha önceki mimarileri aşan bir mimarisi var 
Osmanlı’nın. Ama bunu devam ettiremedi. Bir süre sonra Avrupa’nın 
etkisine girdi. Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız gibi saraylarda köşklerde, 
kasırlarda; Nuruosmaniye, Nusretiye ve Laleli gibi camilerde 16. asırda 
Avrupa’da ortaya çıkan barok mimari tarzının etkileri net olarak görünür. 
Edebiyatı da var Osmanlının ama İran edebiyatıyla mukayese edersen onun 
gerisindedir. Osmanlı edebiyatını İran edebiyatını örnek alarak geliştirdi. 
Hafız, Sadi, Cami, Senai gibi İranlı şairler Osmanlı şairlerince ulaşılmaz 
görünen şairlerdi. Ama Osmanlı’da buna rağmen Fuzuli gibi, Baki gibi, 
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Şeyh Galip gibi edebiyatçılar da yetişti. Musiki de Osmanlının iyi olduğu 
alanlardandır. Osmanlının güzel sanatlarda muvaffak olmasının sebebi de 
geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, başkentinin İstanbul, ekonomisinin 
iyi olmasıdır. İbn Haldun şöyle der: Bir toplum var olmak için zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geliri olursa orada güzel sanatlar gelişmez. 
Zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artan bir geliri olursa o zaman 
fazla parayı musikiye, edebiyata, mimariye harcar. Hakikaten musiki 
bakımından da, edebiyat bakımından da, askerî teşkilat bakımından da 
Osmanlı ileridedir. Ama öbür taraftan kabul etmek lâzım ki Osmanlı fikir 
tarihi bakımından hiçbir zaman daha evvel İslâm coğrafyasında olduğu 
kadar ileri seviyede olmadı. 16. Asırdan sonra da ne oldu biliyor musun, 
Avrupa’nın tesirine girdi. Mimaride öyle, edebiyatta öyle, musikide öyledir. 
Ve gide gide toprak kaybetti ve…

Hocam şöyle bir şey söylenebilir mi: Osmanlı ilim ve kültür hayatı, sanat 
hayatı İbn Arabi’nin Gazali’nin ete kemiğe bürünmüş hâlidir.
İbn Arabi aslen Endülüslü olmakla beraber Selçuklular zamanında 
Selçuklu coğrafyasında yaşamıştı. Gazali daha evvel, Nizamülmülk ile aynı 
dönemde yaşamıştır. Ben onu şöyle bir misalle anlatıyorum: Bir davarı 
gütmeye götürürsün yer doyar. Ondan sonra getirirsin sabaha kadar o 
yediğini hazmetmek için geviş getirir. Osmanlı kültürü geviş getirmiştir. 
Yani onları tüketmiştir, onlara fazla bir şey ilave etmemiştir. Benim başka 
bir kanaatim de şudur: İlim ya ilerler ya geriler, duraklama diye bir şey 
yoktur. İlerlemeyen ilim, fikir, sanat geriler. Yani ya ilerliyorsun ya geride 
kalıyorsun; durmak diye bir şey yok, çünkü başka milletler seni geçiyor. 
16. asırdan sonra Osmanlı giderek zayıflamıştır. Tarih-i Gilmani diye 
bir kitap var, Kültür Bakanlığı yayımladı. Enderun’da falan tutulmuş bir 
günlük bu. 1650’li yıllarda diyor ki, 13 senede 11 tane sadrazam değişti, 
o kadar istikrarsızlık var. Yeniçeri ağaları falan her biri milletten haraç 
topluyor, sadrazamları beğenmeyip indiriyorlar, padişahları öldürüyorlar, 
diyor. Halkın bir kısmı can ve mal güvenliği yok diye İstanbul’da yaşamak 
istemiyor, bazıları Acem ülkesine, bazıları Frengistan’a Avrupa’ya 
gitmek istiyorlar, İstanbul’da yaşamaktan bıkmışlar; ne can ne de mal 
emniyeti var, diyor. Osmanlının öyle bir dönemi vardı ki insanlar can 
ve mal güvenlikleri olsun diye başka memleketlerden gelip Osmanlıya 
sığınıyorlardı. O noktadan bu noktaya gelinmişti. Köprülü Mehmet 
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Paşa epey bir adam öldürdükten sonra bir miktar düzene soktu. Bir de 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı yetiştirdi. O da Viyana’da yenilgiye 
uğrayınca daha çok güç kaybetmeye başladı Osmanlı. 

Hocam Osmanlı, İslâm medeniyetinin neresinde?
Osmanlı, İslâm tarihinde en geniş bir coğrafyada en uzun ömürlü bir 
devlet kurmuş. Anadolu ve Balkan merkezli bu devleti kurmak ve altı 
asır yaşatmak büyük bir tarihî hâdisedir. Özellikle Balkanlar, Kafkaslar 
ve Ortadoğu gibi problem bir coğrafyada böyle bir devleti kurmak ve 
yaşatmak kolay değil. Önce bunu bilmek lâzım. 
Sonra Osmanlı, Haçlı seferlerini durdurduğu gibi karşı atağa ve Viyana’ya 
kadar gitmiş tam altı asır Müslüman halkların ve toplumların Avrupa’ya 
karşı kalkanı olmuş ve onları haçlı seferlerine karşı korumuştur. 
Osmanlı, fethettiği ve İslâmlaştırdığı Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslarda 
(Doğu Karadeniz ve Acara’da) Hanefiliği ve Maturidiliği esas alsa da farklı 
bir İslâmi hayat tarzı geliştirmiştir. Farklı bir rengi bulunan bu İslâmi 
hayat tarzı Türkistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Arabistan’daki İslâmi 
hayat tarzından az çok farklıdır. Bu da önemli bir olaydır.
Osmanlıdan önce Bağdat merkezli Irak’ta, Maveraünnehir, Harizm ve 
Horasan gibi bölgelerde, Endülüs’te, Hindistan’da birtakım medeniyet 
havzaları oluşmuş, buralarda ilim, fikir ve sanat hayatıyla ilgili verimli 
ve feyizli kültürel çalışmalar yapılmış, bu bölgelerde büyük ilim ve 
fikir adamları, filozoflar ve sanatkârlar yetişmişti. Osmanlı işte böyle 
parlak bir medeniyetin varisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur. Ancak İslâm 
medeniyetinin en parlak hâli Osmanlı dönemi değil bu dönemin öncesidir. 
Büyük tefsir, hadis, fıkıh âlimleri, tarihçiler, filozoflar, mühendisler, 
tabipler, astronomlar, sanatkârlar o dönemlerde yetişmişlerdir. 

Bu durumda İslâm medeniyetinde bir duraklama (rukûd-vukûf) veya 
gerileme (inhitât-inkırâz) dönemi var mıdır? Varsa ne zaman başlar?
Var tabi. İnsanlığın tarihinde değişik iklimlerde ve coğrafyalarda pek çok 
medeniyetler kuruldu, gelişti, durakladı, geriledi, silinip gitti ve yerini 
başka medeniyetlere bıraktı. Eski Mezopotamya, Mısır, Yunan, İran ve 
Roma medeniyetlerinin kaderi hep böyle olmuştur. Sadece Anadolu bile 
on yedi medeniyete ev sahipliği yaptı.
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Bununla beraber akademik ve bilim adamı kimliğiyle konuşan bazı zevat 
İslâm medeniyetinin duraklamadığını ve gerilemediğini iddia ederler ki hiç 
doğru değildir. Durakladı ve geriledi ama indirâsa ve inkıraza uğramadı. 
Yani büsbütün yok olup gitmedi. Hâlâ İslâm medeniyetinin birikimlerinin 
ve kazanımlarının, diğer bir ifade ile mirasının önemli bir kısmına sahibiz 
ve bu küçümsenecek bir miras değildir.

İslâm medeniyeti ne zaman duraklamaya başladı? Bu duraklama ne 
zaman geri kalmışlığa evrildi?
Öncelikle şunu bilmek lâzım: Gerileyen İslâm dini değil İslâm 
medeniyetidir. Bunun zamanı hakkında farklı görüşler var. Genellikle 
İslâm medeniyetinin 13. asırdan itibaren duraklama döneminin işaretlerini 
verdiği kabul edilmekle beraber bunu Gazali öncesine kadar götürenler 
olduğu gibi bizzat Gazali’ye bağlayanlar bile vardır. Gazali İslâmi ilimlerin 
öldüğü kanaatinde olduğundan İhyâu Ulûmi’d-Din isimli eserinde bu 
ilimleri canlandırmak için çalıştı. Rahmetli Fuat Sezgin iyi bir İslâm 
ilimleri tarihçisidir, ona göre duraklama ve gerileme 16. asırdan sonra 
başlar. Ben ise bu dönemin 14. asır sonlarında başladığını düşünüyorum. 

Gerilemede neyi esas alıyorsunuz? Gerileme neye göredir?
Bunun bazı parametreleri var. Bunların en önemlilerinden ikisi şöyledir: 
Birincisi İslâm medeniyetinin meselâ 10-11. asrını 17-18. asırla her 
bakımdan kıyaslarsınız. Eğer İslâm medeniyeti 10-11. asırda 17-18. 
asırda olduğundan ve her yönden daha iyi derseniz bir gerilemeden 
bahsediyorsunuz demektir. İkinci parametre de yüzyılları Avrupa’nın aynı 
yüzyıllarıyla kıyaslamaktır. Meselâ Avrupa medeniyetinin 18. yüzyılı İslâm 
medeniyetinin 18. yüzyılından daha iyidir derseniz yine bir geri kalmışlık 
hâlini kabul edersiniz. 
Bir başka şey de gerek kronolojik gerekse coğrafya olarak İslâm 
medeniyetinin kendi içinde yaşamış olduğu dalgalanmalardır. Meselâ bir 
dönem Abbasi başkenti Bağdat İslâm medeniyetinde göz kamaştıran bir 
parlaklığa ve yüksekliğe sahipken daha sonra Harizm, Maveraünnehir 
ve Horasan bölgesinin öne geçtiğini görürüz. İbn Haldun mağripte İslâm 
medeniyetinin sönmekte olduğunu söylerken maşrıkta bu medeniyetin 
parlaklığını koruduğunu fark eder.
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Daha açık bir örnek: İspanya/Endülüs 711’de Müslümanlar tarafından 
fethedilmeye başlandı. Sekiz asır sonra İspanya Aragon Kralı V. Ferdinand 
ile eşi Kastilya Kraliçesi İsabella’nın eline geçti. Endülüs İslâm medeniyeti 
çökerken aynı tarihte Osmanlı tahtında Yavuz Sultan Selim’in babası II. 
Bayezid oturuyordu ve devlet zirveye doğru koşuyordu.
İslâm medeniyetini doğru anlamak için Endülüs’e ve Osmanlı’ya bakmak 
yetmez. İslâm dünyasının tamamına ve ayrıca tarihine de bakmak lâzım. 
Bu da yetmez, gerileme döneminde Avrupa’ya ve Rusya’ya da bakmak icap 
eder.
Endülüs İslâm medeniyeti çöktü ama eserleri, Endülüs’ten sürülen 
Müslüman âlimler ve sanatkârlar Kuzey Afrika’daki Merinilere, 
Abdülvâdilere ve Hafsilere yani bu hanedanlıklara canlılık verdiler. İbn 
Rişd, İbn Bacce ve İbn Tufeyl gibi filozofların, tabiplerin, mühendislerin 
ve din âlimlerinin eserleri İslâm medeniyetini beslemeye devam etti. İbn 
Arabi Suriye’ye, daha sonra İbn Haldun Mısır’a oradan geldi. 
Nasri hanedanlığı döneminde 14. asırda Gırnata’da inşa edilen el-Hamra 
Sarayı Endülüs İslâm medeniyetinin son döneminde inşa edilmiş şaheser 
bir mimari eserdir. O dönemde orada ilimler, fenler ve sanatlar oldukça 
gelişmişti. Elde edilen gelirler birlik dirlik ve halkın refahı için değil 
hanedanlığın ve bürokratların refahı için harcanıyordu. Medeniyetlerin 
son zamanlarında güzel sanatlar gelişir ama bu gelişme o medeniyetinin 
zevale erdiğinin de bir habercisidir. Borç içindeki Osmanlıların tonlarca 
altınla süsledikleri Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı Devleti’nin son döneminde 
Abdülmecid zamanında bir gayri müslim mimar tarafından barok tarzında 
inşa edilmiş ve devletin zevale ermekte olduğunun habercisi olmuştur. 
İsraf, refah, konfor, lüks hayat, adaletsizlik, hukuksuzluk, ahlâk zafiyeti, 
bedensel zevkler ve keyifli hayat yaşama devletin mahvolma sebebidir. 
Devletlerin bu dönemini Mehmet Âkif şöyle anlatır:
Üdebâ doğrusu pek çok, kimi görsen: Şair
Yalnız şi’rine mevzu iki şeyden biridir:
Koca millet! Edebiyatı ya oğlan ya karı
Nefs-i emmâre seviyesindedir henüz duyguları.
Mehmet Âkif’in bahsettiği hususları Koçi Bey Risalelerinden izlemek de 
pekâlâ mümkün.
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Osmanlıda ilim ve sanat hayatına dönersek…
Osmanlının ilk dönemleri siyaset, devlet teşkilatı ve askerî düzen iyi ve 
başarılı. İlimlere gelince Selçuklu geleneği devam ediyor, şeriat- hikmet 
birlikteliği var. İlk Osmanlı medresesinin başında İbn Arabi’nin görüşlerini 
benimseyen Davud-ı Kayserî’nin bulunuşu bunu gösteriyor. Felsefe yok 
denecek gibi. Osmanlı uleması Tehafüt benzeri eserler yazamadıklarından 
iki Tehafüt’ü mukayese etmekle meşgul oluyor. Akli ilimler ve 
teknoloji pratik ihtiyaçların zorladığı kadar. Dinî ilimler ise Mısır’daki 
Memlüklülerde olduğu kadar bile değil. Ancak mimari, şiir, musiki, hüsn-i 
hat, tezhip gibi güzel sanatlar iyi. Bunda sufilerin, dervişlerin, tarikat ve 
tekke mensuplarının payı büyük ama sarayın, asker ve sivil bürokratların 
payı da göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Osmanlı sultanlarının çoğu 
şair, içlerinde bestekârlar da var ve halk hükümdarların dini üzere bulunur, 
yani onları örnek alır, onların izinden gider.
Sadece Mevlevîlikteki mesnevî-hânlar ve dâru’l-Mesnevîlerin değil diğer 
tarikatların da benzeri faaliyetleri yaşama tarzları var. Bunlar edep, erkân, 
terbiye ve ahlâk bakımından önemli olduğu kadar ilim, irfan ve maarif 
bakımından da önemli; Ahîlikte ve fütüvvette görüldüğü gibi iş hayatı ve 
zenaatler bakımından da önemli.
Şunu da eklemek isterim: Üçüncü Selim sonrası 19. asırda Osmanlılarda 
akli ilimler, fikir hareketleri oldukça canlı ve verimli. Ama bu durum devleti 
kurtarmaya yetmedi. Osmanlı Devleti 19. asırda dört önemli ve değerli 
sultan tarafından yönetildi. İkinci Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, 
Abdülhamit. Bunların yetenekli ve nitelikli olmaları da devleti kurtarmaya 
kâfi gelmedi. (Ve kâne emrullâhi kaderen makdûrâ.) 
Unutmamak lâzımdır ki Türkiye, Osmanlının küllerinden doğan yeni 
Osmanlı devletidir.

Hocam bir de şu var; 20. asırda bütün dünyanın başına gelen bir 
modernlik durumu var. Bir taraftan da maziden devraldığımız kadim bir 
gelenek. Yahya Kemal gibi şairlerinde şiirlerinde vurguladığı bir irfan, 
ledünni bir hayat tasavvuru. Tasavvufi hayat içerisinde varlık bulan bu 
irfan geleneği bu kadim miras bugünün insanına, bu modern denilen 
hayata bir şey söyler mi? Meselâ Yunus ne söyler bugüne? Söylerse ona 
itibar edilir mi? Bugün görüyoruz ki, modern dünya, kapitalist ilişkiler 
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her gün o kadim irfan geleneğini itibarsızlaştırmak için bütün gücüyle 
çalışıyor.
Ben İslâm kültürüne ve tarihine Anadolu bölgesi olarak bakıyorum, 
Yunus Emre’yi de içine alarak. Mevlana da öyle, aradaki fark biri Farsça 
söylemiş öbürü Türkçe. Bu o kadar çok şey ifade eder ki! Ben olaya şöyle 
bakıyorum bugün canlılık gösteren iki tane hareket var. Biri selefiliktir. 
Öbürü tasavvuftur. Gösterdikleri canlılık, hareketlilik yeterli midir, o 
tartışılabilir. Ama olumlu da olsa olumsuz da olsa bir şeyler yapıyorlar. 
Selefilik el-Kaide, DEAŞ, Nusra, Taliban adı altında sesini duyuruyor. 
Adam öldürüyor, bölgeleri tahrip ediyor vs. ama bir şeyler yapıp adından 
söz ettiriyor. Aksiyon var ortada. Canlılıktan kastettiğim bu. Tekke de 
böyledir. Bazıları hafife alıyorlar tasavvufu ama ben Türkiye’deki dinî 
faaliyetlerin geniş ölçüde tasavvufa dayandığını düşünüyorum. Onun 
da değerlendirmesi ayrıdır. Yeterli midir, doğru mudur, yanlış mıdır, 
tartışılabilir. Ama birçok faaliyetin altında bakıyorsunuz tasavvuf var. 
Tasavvufun selefiyeden farkı şudur, selefiye vuruyor kırıyor, ortada 
yani. Sufiler işi biraz daha gizli yapıyorlar. Tasavvufun mantığında da bu 
vardır zaten. Yani insancıl bir hareket, merhamet, şefkat, sevgi vs. Bir de 
yasakların olması sebebiyle kendilerini çok göstermiyorlar. Oysa İmam 
Hatip okulları, ilâhiyat fakülteleri, hatta politik hayat da dahil olmak üzere 
buralarda geniş ölçüde tasavvufun tesirleri var. Ama burada bir şey daha 
var, bu üçüncü şeydir. Batı’daki felsefeden, ilim ve fikir hareketlerinden 
esinlenerek, onlardan mülhem olarak ortaya çıkan ilâhiyatçılar. Onlar da 
selefilerden de sufilerden de farklı bir yol takip ediyorlar. Eski medresenin 
yerini tutuyorlar. İlâhiyat fakültelerinin hocalarının çoğu böyle bana göre. 
Selefi değil bunlar, sufi de değil. Selefiliğe de karşıdırlar, sufiliğe de. Modern 
dedin ya, modern bir İslâm düşüncesindeler. Ama ne kadar modern bu 
da kişiden kişiye değişir. Bunların içerisinde benim şahsen takdir ettiğim 
insanlar da çok ama herkesin bildiği biri olduğu için söyleyeyim. Meselâ 
Mehmet Âkif, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdi Yazır böyledir. Babanzade 
Ahmet Naim Efendi böyledir. Bunlar Abdülhamit döneminde yaşamış 
ve daha evvelki âlimleri aratmayacak büyük âlimlerdir. Bu seviyede âlim 
Osmanlılarda eskiden çok değildi.  Bunların içerisinde İslâm kültür ve 
medeniyetini güzel anlayanlar var. Anlamak demek şudur, selefi değil 
ama selefiliği anlıyor, ortaya çıkış sebeplerini falan. Sufi değil ama sufiliği 
de anlıyor, faydasını da görebiliyor. Körü körüne ret değil yani. Bunları 
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körü körüne reddedenler de var. İslâm Ansiklopedisi’nde epey zaman 
çalıştım ben. Orada redaksiyonda bir profesör arkadaş vardı. Maddeler 
ona geliyor, o görüş belirtiyor, değerlendirme yapıyor. Ona Mesnevi ile 
ilgili altı sayfalık bir yazı gönderdiler. Değerlendirmesi şöyle: “Mesnevi 
için bu yazı çoktur, Mesnevi bir hikâye kitabıdır.” Profesör olmuş bir 
ilâhiyatçı bunu söylüyor. Ki o zamanlarda da Mesnevi dünyada en çok 
okunan kitaplardan birisi. Başka konularda on on beş sayfa gereksiz yere 
uzatılan yazılara dokunmuyor ama Mesnevi için altı sayfayı uzun buluyor. 
Hâlbuki bırakın başka yerleri yalnızca Türkiye’de Mesnevi’ye yazılan 
şerhler, onunla ilgili kitaplar bir kütüphaneyi dolduracak kadar çoktur. Ve 
tekrar edeyim bugün ilâhiyat hocalarının çoğu bu zihniyettedir. Mülayim 
olanları var, sert olanları var, ortada olanları var ama çoğu böyledir. 
Sen dedin ki biz Yunus Emre’den ne alabiliriz? Modernist dediğimiz o 
hocaların ulaşamadığı yerlere Yunus Emre şiir olarak, musiki olarak 
ulaşıyor. İnsan hiç değilse şöyle düşünür, objektif olmak diye bir şey var. 
O fikre katılmasan bile sosyal realiteyi, fiilî durumu görebilmelisin. Bir de 
şunu düşünmelisin bunlar niye bu kadar tesirli oldu, bunların arkasındaki 
güç nedir. Bakın biz şurada bir yurt yaptırıyoruz üç dört senedir, para 
bulamıyoruz. Ama onu bir Mahmut Efendi’ye ver bir senede yaptırır, 
hiç de zorluk çekmeden. Yani tasavvufun böyle bir gücü var. Demin de 
söyledim ya bu İmam Hatip okullarının, İslâm enstitülerinin, ilâhiyat 
fakültelerinin, Kur’an kurslarının çoğunun altında bu güç vardır, ister 
görün ister görmeyin. Şeyh değilse müridi yaptırmıştır vs. Yunus Emre 
de Mevlana da böyle. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyi Yunus Emre, Allah 
rahmet etsin, söylemiş. Ama o yoldan giderek yeni şeyler üretmek önemli. 
Bunu az çok iki şairin yaptığını düşünüyorum. Birisi Necip Fazıl, birisi 
de Sezai Karakoç. İkisi de tasavvufa yakın şairler. Tasavvufun aleyhinde 
bulunanlar bunların şiirlerini beğenirler. Bakın dinî ve ilmî konularda 
benim örneğim Necip Fazıl değildir. Bu konularda ben Mehmet Âkif’e 
bakarım ve Mehmet Âkif de tasavvufa sıcak bakan birisi değildir. O ayrı 
bir konu. Yalnız şunu da söyleyeyim bu geleneği devam ettirelim demekle 
gelenek devam etmiyor. Vaktiyle de böyle olmamıştır zaten. Selçukluların 
bir Yunus Emre yetiştirelim veya bir Mevlana yetiştirelim diye bir gayeleri 
yok. Ama öyle istikrarlı bir toplum yapısı ve havası var ki o iklimde bunlar 
yetişiyor. Bizde de o iklim oluşursa böyle şahsiyetler yetişebilir. Yoksa 
yetiştirelim demekle olmaz. Onları tekrar etmekle de olmaz. Tekrar güzel 
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şeydir, karşı değilim ama önemli olan öyle kimselerin, farklı kıyafetlere 
bürünseler de, bir zincirin halkası gibi gelişmesine, varlık göstermesine 
müsait bir zeminin olmasıdır. Eksiğimiz bu. Hiç şunu düşündük mü, niye 
bir Yunus Emre o zaman yetişti de bir daha yetişmedi. Bu genel hava 
meselesidir. Yoksa Osmanlılarda da şairlik kabiliyeti çok olan, inancı güçlü 
olan vs. kimseler vardı. Tasavvuf da Osmanlılarda çok yaygındı. Niyazi 
Mısrî yetişti bu topraklarda. Eşrefoğlu Rumî, Şeyh Galip yetişti. Böyle 
epey mutasavvıf şairlerimiz var. Ama bunların kaliteleri gibi sayıları da 
giderek artmadı, azaldı. Şeyh Galip’ten sonra örnek göstereceğimiz bir sufi 
şair neredeyse olmadı. Niye olmadı? Ben bunu şuna bağlıyorum: Genel 
mahiyette bir durgunluk var, bir atalet var, bir yıpranmışlık var toplumda. 
Onun için de ben genel çerçeve içerisinde tabii buluyorum böyle şairlerin 
çıkmamasını. Ama burada şu da var: böyle mi olmalıydı? Olmamalıydı 
elbette ama ben olana bakıyorum. Nasıl olması gerektiği biraz hayali bir 
şey. Sonuçta tarihi değiştiremezsiniz. Tarihi olduğu gibi kabul etmek lâzım 
ama aynı zamanda tarihten faydalanmak da lâzım. Acaba biz o zemini 
nasıl oluştururuz? Şu da var, ben Osmanlı ilim adamlarında üç tanesini 
sık sık zikrediyorum çeşitli vesilelerle. Bir Taşköprüzade; tasavvufa da 
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ilgi duyuyor, felsefeye de medrese hocası kendisi. İkincisi Kâtip Çelebi, 
üçüncüsü Cevdet Paşa. Bunlar birbirinin devamıdır. Ben de kendimi 
onlara benzetiyorum. Onların bir devamı olarak görüyorum. Benim onlara 
benzeme gibi bir gayretim yok, ben şartların gereğine göre düşünüyorum, 
ona göre yazıyorum. Ama sonuç itibariyle onlara da benziyorum galiba. 
Medrese hocalarından aşırı olanlar var bir de. Bunlardan birisi Mustafa 
Sabri, son şeyhülislâmlardan. Sert bir adamdır. Çoğu şeye karşıdır. Öyle 
hocalardan da çok bir fayda gelmez diye düşünüyorum. Ama bir toplumda 
muhaliflerin yahut eleştirmenlerin de olması gerekiyor. Yalnız Cevdet Paşa 
gibi geniş düşünen, gerçekçi düşünen, güzel eserler bırakan kişilerin sayısı 
azdır. Meselâ Musa Carullah gibi Muhammed İkbal gibi Reşit Rıza gibi 
İslâm âlimi çapında olanlar da var tabi. Bu çapta 19. 20. yüzyılda büyük 
âlimler yetişti ama maalesef İslâm âlemi hâlâ yerlerde sürünüyor. Bunun 
vebali siyasetçilerde de var, ulemada da var.

Hayatınızdaki en güzel en büyük eseriniz nedir hocam?
En büyük eserim diye bir şey söylemem çok zor. Şöyle bir şey var onu 
söylemediğim için şimdi söyleyeyim: Musiki ile ilgili yazı yazmışız veya 
faizle ilgili. Bunu sebebi şuydu: İslâm âleminde, tabi ki Türkiye’de de fiilî 
bir problem var faizle ilgili. İstese de istemese de herkesi ilgilendiriyor. 
Bir banka gerçeği var, bir kredi gerçeği var, bir yatırım gerçeği var. Millet 
televizyonu açtığı zaman kurlara bakıyor. O kurları yukarı çıkaran ya 
da aşağı indiren nedir? İki faktör var: Biri enflasyon, öbürü de faiz. Faiz 
yukarı gidince enflasyon da gidiyor, faiz inince enflasyon da düşüyor. Faiz 
konusunda esas mesele Müslümanlar korktukları için ekonomik hayata 
giremiyorlar büyük ölçüde. Çünkü sermayeleri olsa bile birçok işlerini 
bankalara yaptırmak zorundalar. Bakın benim faizle maizle alâkam yok 
ama bankadan kopamıyorum. Neden? Beni emekli ettiler ve dediler ki 
emeklilik ikramiyesini filan bankadan alacaksın. Emeklilik maaşı bankaya 
geliyor, oradan alıyoruz. Bir şekilde herkesin bununla ilgisi var. Hocalar 
buna haram diyorlar. Acaba böyle midir? Bu kadar insanı ilgilendiren bir 
konu. Genel kanaat haram olduğu yönündeydi ve sonunda bir şey ortaya 
attılar, başlangıçta özel finans kurumları Özal zamanında kuruldu. Şimdi 
katılım bankaları diyorlar bunlara. Hocaların bir kısmı bunların yaptıkları 
faiz değil, buradan kredi alabilirsiniz, buraya paranızı yatırıp nemasını 
alabilirsiniz, dediler. Şu andaki durum budur. Bazı hocalar da bunun banka 
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faizlerinden farkı olmadığını söylüyorlar. Geçen sene Bursa’da faiz üzerine 
bir sempozyum düzenlediler. Ben o sırada Kudüs’te idim katılamadım. 
Geçenlerde arkadaşın biri orada tebliğ okuyanları gemi sahibi kimselere 
benzetiyor. Gemileri limana getirmek istediler ama sokmadılar, limanın 
çevresinde dolaştırdılar. Bir tane Süleyman Uludağ gemisi limana girmiş, 
dedi.

Hocam benim en büyük eserim Mustafa Kara’dır demişsiniz bir yerde…
Ben çeşitli vesilelerle her yerde söylüyorum zaten. Mustafa Kara yaşayan, 
konuşan bir eser. Tam da kitab-ı nâtık. En büyük eserim Mustafa Kara’dır. 
Karadeniz’de çok hocalar var, iyileri de çok. Ben iki mübarek Karadenizli 
hoca efendi tanıdım. Biri Hasan Râmi Yavuz, diğeri Mehmet Kara, nam-ı 
diğer Kutuz Hoca. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Kutuz Hoca 
Mustafa Kara ve İsmail Kara’nın pederi. İkisi de hayatlarını İslâm’a 
hizmete vakfettiler. Merhum Kutuz Hoca’nın evladı olmak ne kadar bir 
saadet ise Mustafa Kara ve İsmail Kara gibi evlatların babası olmak da o 
kadar saadettir.

Bu güzel söyleşimizi isterseniz bir rubai ile bitirelim hocam…
Kitaplar çok da rubailerin çok olduğu iki tane kitap var. Birisi Ömer 
Hayyam’ın Rubailer’i, diğeri Ebu Said Ebu’l-Hayr’ın rubaileri. O biraz da 
tasavvufi mahiyette. Mevlana’nın da rubaileri var tabi, Arif Nihat Asya’nın 
da var çok hoşuma giden rubaileri, Yahya Kemal’in Hayyam’ın rubailerini 
nazmen tercümeleri de hoş. Bakın bunun tasavvufla ne alâkası var: 
Hikmet var bunlarda. Ben şiir denince hikmet arıyorum daha çok. Ahmed 
Yesevi’de de Yunus Emre’de de bu hikmet var.

Hocam unutmadığınız bir rubai varsa onu kaydedelim ve bitirelim. 
2000 yılında bize sınıfta okuduğunuz bir rubai vardı. Okudunuz ve dalıp 
gittiniz. Sonra bana, ya Mustafa işte böyle gençlik geldi geçti, demiştiniz.
O, Hayyam’ın rubaisi:
Efsûs ki hâme-i civânî tayy şod
Vi’n tâze bahar-i şadmânî dî-şod
On morg-i tarâb ki nâm-û bod şebâb
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Feryâd! Ne dânem ki key âmed key şod?

(Yazık ki gençlik defterim dürüldü!
 O neşeli taze bahar mazi oldu
O şakıyan kuş ki adı gençlikti
Feryâd! Bilmiyorum nasıl geldi, nasıl geçti?) 

Başka bir rubai var. Orada diyor ki:
Morği dîdem nişeste ber-bâre-i Tûs
Der pîş nihâde kelle-i Keykaûs
Bâ kelle hemi goft ki efsûs! Efsûs!
Kû bank-i cereshâ vu koca nâle-i kûs

(Tus kalesine konmuş bir kuş gördüm
Önünde ünlü kral Keykavus’un kellesi
Kellenin karşısında kuş durmadan diyordu: Yazık! Yazık!
Nerede o zurna? Nerede o davul?)

Keykâvus İran’ın meşhur hükümdarlarındandır. Tus’ta müstahkem ve 
muhteşem bir kale yaptırdı. Davul zurna eşliğinde ve savaş marşlarıyla 
sefere çıkan Keykâvus’un Tus’taki kalesi daha sonraki dönemlerde harap 
olmuştu. Bu viranede sadece bir baykuşun sesi duyuluyordu. Baykuş, 
karşısındaki Keykâvus’un kellesine sesleniyor: Kû! Kû! Kû! Kû! Nerede! 
Nerede! Nerede! Nerede! (Kû, hem nerede anlamına gelir, hem de 
baykuşun çıkardığı sestir.) Nerede muazzam saltanat ve kudret? Nerede o 
müstahkem ve muhteşem kale? İşte dünyanın hâli.



ARTVİNLİ ÜNLÜ TARİHÇİ 
MEHMET GENÇ’LE SÖYLEŞİ

Şehir Üniversitesinde İktisat Tarihi uzmanlarından Arhavili hemşerimiz 
Mehmet Genç’ten Artvin’le ilgili anılarını alacağız. Hocam sizi dinliyoruz.
Artvin’le ilgili anılarım az. Artvin’in bir kasabasında doğdum; ama 
sahilde yaşıyordum. Artvin’e gitmek çok zordu 1930’larda. Artvin’e 
yürüyerek gitmek mümkündü, bir kara vasıtası yoktu. Denizden motorlar 
vardı Rize’ye, Hopa’ya, Trabzon’a gidebiliyorduk; ama Artvin’e gitmek 
için benim gördüğüm ilk kamyon 1947’de filandı. Onun için Artvin’e 
gidemedim. Liseyi okumak için İstanbul’a geldim.
Ankara’ya üniversiteyi okumaya gittim. Artvin’e yolumuz düşmedi. 
Askerlik bizim zamanımızda iki yıldı. Çok uzun bir zamandı. Üniversitede 
araştırma yapıyordum, iki sene ara vermek çok fazla idi. Onun için 
askerî tarihle ilgili müesseslerde çalışabilir miyim diye başvurdum. Pek 
çok destek de aldım etkili paşalardan; fakat olmadı. Şans yaver gitmedi 
kuraya girdim, Artvin çıktı bana. Artvin Hudut Alayı’nda askerlik yaptım. 
O sırada annem Arhavi’deydi. O hep bize hasret, biz ona hasrettik. O 
askerlik dolayısıyla birbirimize kavuşmuş olduk. Her hafta sonu Arhavi’ye 
inip annemle beraber oluyor idik. Meğer annemin hayatının son yılıymış.
Allah’ın bir lütfu oldu. Sonra Artvinlileri tanıdım. Çok beğendim. Enteresan 
bir yer. Benim askerlik 1972, yani 45 sene evvel.  Bekâr evim, handa bir 
oda kiraladım, orda kalıyordum. Yanında işyerleri vardı. Bir hafta sonu 
Arhavi’ye inerken evi kilitlemeyi unuttum. Aman! Dedim arkadaşlarımı 
aradım. Onlar güldüler dediler ki: “Biz Artvin’de kapı kilitlemeyiz ki.”

Biz de Ardanuç merkezde gece ancak kilitliyoruz.
Çok güzel ama. Sonra 70’den sonra terör girdi biraz değişti; ama Artvin’in 
bütün ilçelerinin insanlarının ahlâkı, dürüstlüğü, salabeti devam ediyordur 
sanırım.

Söyleşi: Ülkü Önal
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Evet, Sarp sınır kapısının açılmasıyla biraz değişti; ama devam ediyor.
Çok güvenilir insanlardır.

İlkokulu köyünüzde mi okudunuz?
Evet, üç sınıflı eğitmenli ilkokulu 1940’lı yıllarda Arhavi’de okudum. Hasan 
Ali Yücel’in Millî Eğitim Bakanı olduğu yıllarda açıldı. Açılmasaydı ilkokula 
gidemezdim. Çünkü okul bizden üç dört km. uzakta bir yerdeydi. Ben de 
çok küçük, ufak, naif bir çocuktum. Beni kolay kolay göndermezlerdi. 
Köyde açılınca okudum.

Köyde hangi oyunlar oynardınız? Çocukluğunuz nasıl geçerdi?
Oyun severdik; ama hep tarlada çalışıyorduk. Oyun oynayacak vaktimiz 
hiç olmadı. Tarlada, bahçede çalışırdık. Yaşamak için iki ineğimiz vardı. 
Onlara yem bulurduk. Oyuna bırakmazlardı.
Arhavili yaşlı bir dede ile konuşmuştum o zaman. Çay da yoktu, biz çok 
fakirdik demişti. Para yoktu. Bizim ürettiklerimiz bize yetiyordu, biz çok 
fakir değildik. Ama bir birikimimiz yoktu. İlkokulu bitirdikten sonra 
Hopa’ya ortaokula gittim.

Yatılı mı kaldınız?
Hayır, arkadaşlarla bir oda kiralamıştık. O kadar gücümüz vardı. Liseyi 
okuyacak param yoktu. Geçiniyorduk, yiyeceklerimizi üretiyorduk. Parasız 
yatılı imtihanı açıldı, ona girdim. O sayede Haydar Paşa Lisesine kayıt 
oldum. Yoksa okuyamazdım.

Babanız ufku açık bir insanmış. Sizi ülkemize yararlı bir insan olarak 
yetiştirmiş.
Allah rahmet etsin, hocaydı. Arapça bilir, tefsir yapar, vaaz verirdi.

1914-1915 yıllarındaki savaşlarda Artvinlilerin büyük bir kısmı muhacir 
olmuş. Şavşat muhacirliğe gitmemiş. Muhacirlik Arhavi’de nasıl olmuş? 
Nasıl anlatırlardı?
Korkunç anlatırlardı. Ruslar girdikleri yerlerde insanları pek rahat 
bırakmıyorlardı maalesef. Katlettikleri örnekler çok var. Onun için bütün 
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aile toplanıp gitmişler. Rahmetli anneannem kendi emeğiyle yeni bir ev 
yaptırmış. Göçerken evimizden birkaç kilometre öteden Rusların girip 
evini yaktığını görerek kalp krizinden vefat etmiş.

Sizin köyü hep mi yakmışlar?
Köyün hepsini belki yakmadılar, dedemin evi biraz güzel bir evdi herhalde, 
belki örnek olarak yaktılar.

Köyünüzün adı neydi?
Şimdi adı Kemerköprü. İki derenin arasında olduğu için. Eskiden 
Ciğeryazan derlerdi.

Siz o köye bir yerden mi geldiniz, yerlisi misiniz?
Annemin ailesi Rize tarafından gelmiş. Babamın ailesi oranın yerlisi.

Lazca bilir misiniz?
Bilirim.

İlkokula gittiğinizde Türkçe konuşmakta zorluk çektiniz mi?
Lazca konuşmuyorduk. Benim babam vaiz idi. Bizim evde Osmanlı 
Türkçesi konuşulurdu. O sayede ben eski Türkçeyi çok rahatlıkla okudum.

İlkokulda sınıfınızda kızlar var mıydı?
İlkokulda kızlar ve erkekler birlikte okuyorduk.

Ortaokulda kız var mıydı?
Vardı zannederim.

Eskiden kızları pek okutmuyorlardı bizim oralarda.
Doğru. İlkokulu okutuyorlardı. Fakat ilkokuldan sonra göndermiyorlardı. 
Meselâ benim ablam çok iyi okuyabilirdi. Havası yoktu. Kızı okutan deli 
midir nedir diye bakarlardı.



322 /  NESİLLERİN MİRASı 

Kızlara hâlen daha miras verilmiyor Lazlarda.
Evet, toprak verilmez. Toprak çok az. Osmanlı’da da öyle. Miri Toprak 
rejiminde devlet toprağın tasarruf hakkını insanlara verir. O toprak öldüğü 
zaman otomatik olarak oğluna geçer, kıza geçmez. Kız başkalarının yaptığı 
gibi tapu resmi ödeyerek alabilir. Böyle bir rejim vardı daha evvel. Bu 
İslâmi değil. Osmanlı’nın uyguladığı bir rejim. Doğu Karadeniz’de toprak 
çok az. Kıza da verseler çok parçalanabilirdi. Onun için kız gittiği yerde 
eşinin toprağıyla idare eder diye düşündüler zannederim. Başka şeyleri 
veriyorlardı. Çocuklar arasında ayrım yoktu. Şöyle bir şey vardı. Kaç 
çocuğun var diye sorulduğunda kızları söylemezler erkekleri söylerlerdi.

Eskiden Rusya’da çalışanlar oluyormuş?
Babam rahmetli ve onun arkadaşları, Stalin hududu kapatana kadar 
1930’ların başına dek işçi olarak gidip geliyorlarmış. Bizim köyde erkekler 
Rusça bilirlerdi. Hatıraları, bilgileri vardı; ama 1930’larda kapatıldı. 
Rusya’ya gidip geliyorlardı; ama Rusya’ya dostluk yoktu. Rusya’yla yapılan 
savaşta her aileden birkaç şehit vardı. Bunun hatırası muhafaza edilirdi. 
Hâlen de öyledir zannederim. Çok derin izleri var.

Batum’la gidiş geliş var mıymış?
Yok, benim doğduğum zaman kapanmıştı. Daha evvel gidiyorlarmış. 
Batum bize 30 km. Trabzon 200, Rize 100. Yani çok daha yakın büyük bir 
şehir. Sovyet zamanı beni davet etti Rus İlim Akademisi. Batum’u gördüm, 
çok güzel bir şehir. “Batum’dan izin verin de memleketime gideyim” 
dedim. “Olmaz” dediler.

Anneniz size ne yemekleri yapardı?
Yemeklerimiz güzeldi, sadeydi. Mısır ekmeği yerdik. Babam arı 
meraklısıydı. Yirmi otuz kovan arımız vardı. Çok güzel çiçek balımız 
olurdu. Ben o balı çok severdim.

Onun için bu kadar zeki olmuşsunuz, bal yediğiniz için.
Allah rahmet etsin, babamın sayesinde çok bal yedim. Şimdi arıyorum, 
ara sıra buluyorum; ama o lezzette bal yok. Sonra Karalahana yiyorduk. 
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Bir ineğimiz olurdu, ondan süt, peynir, yoğurt, fasulye ondan farklı bir şey 
aklıma gelmiyor.

Balık?
Bizim köy iki derenin bitiştiği alandaydı. Köyümüz yarımadaydı. Balık 
severdik, tutardık; ama tatlı su balığı. Çok bol ve her zaman olmaz. Martta 
hamsi gelirdi. Bir teneke alır, ayıklar salamura yapar bir sene yerdik. 
Hamsi hep bulunurdu.

Kaç yıldır Arhavi’ye gitmiyorsunuz? Köyde yeriniz var mı?
Annemin vefatı 1974. Ondan önce hep gidiyordum. Ondan sonra pek 
gidemedim. 2006’lı yıllarda gittim. Çocuklarımı da götürdüm köyümü 
gösterdim.

Çok güzel yerlerdir, gidiyorsunuzdur?
Evet,  gidiyorum  çok  güzel bir ilimiz var; ama gariban. Yollar kötü, 
havaalanı yok. Rize havaalanı Fındıklı ilçesine yapılsaydı Artvin’de 
yararlanırdı. Göç nedeniyle köyler boşaldı, buna çözüm bulunmalı.

Dolgu tip evler var Arhavi’de.
Evet, ev yapımında ahşap tahtalar kireçle sıvanır. Yarı kâgir ev tipi. Bir de 
taş evler vardır hep bizde. Taş bol, ağaç da bol. Yontulmuş taşları ahşap 
çerçeve içinde inşaat unsuru olarak kullanırlar.

Laz’lar hakkında fazla bilgi yok. Son zamanlarda Ankara’daki 
Arhavi Vakfı kitaplar çıkardı. Bazı Gürcüler diyor ki “Lazlar bizim alt 
kolumuzdur.” Ne dersiniz?
Lazca, Megrelce, Gürcüce, Çerkezce Kafkas dilleridir. Bu dillerin ayrı 
özelliği var. Yahudilerle Araplar aynı dilden, birbirlerini yiyorlar. 
Ruslarla, Almanların dili de aynı. Yunanistan’ın, İtalya’nın bütün İndi 
Avrupa dilleri Sransisgetreceden gelmiş. Böyle akrabalıktan gelmiş. Bizim 
Türkçemiz de Finlandiya ve Macaristan’la akrabalığımız var. Lazlarınki 
de Gürcülerle akrabalığı bu tip olabilir. Lazlar Türk olmuşlardır. 
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Müslümanlıklarını Osmanlılarla birlikte yaşamışlardır ve hiç ayrılık 
hareketi göstermemişlerdir. Türklerle birliktedirler.

Arşivde ömrünüzü geçirdiğinizi söylüyorlar. Ben de Osmanlı Devlet 
Arşivinde bir hafta araştırma yaptım. Artvin ve çevresindeki 
muhacirlikle ilgili belgeler, Ardanuç’un Tapu Tahrir defterlerini aldım. 
Köylerin çoğunun eski adları aynıydı. Maddi kaynak bulamadığımdan, 
ilgilenecek kimse de çıkmadığından elimde kaldı.
Yazık.

Artvin’le ilgili çalışmanız var mı? Artvin tarihi hakkında ne yapılabilir?
Artvin’le ilgili ayrıca çalışmam yok maalesef. Artvin’le ilgili İstanbul’da 
arşivde Tahrir Defterleri var. Çok bilgi vardır. Arhavi meselâ kaza idi. 
Arhavi’de kadı vardı. Sicilleri vardır. Artvin’de vardır. Ama bunlarla 
ilgili mahallî bir çalışmam yok. Bildiğim kadar yapan da yok maalesef. 
Yapılması lâzım.

Dinlediğiniz muhacirlik hatıralarından aklınızda kalan var mı?
Çok zor şartlarda geçmiş muhacirlik yılları. Ekmek bulamamışlar. Mısırın 
koçanını inek bile yemez. Onu öğütüp ekmek yapmışlar. Sonra Rus harp 
gemilerinin gelip denizden, muhacir giden sivillere bomba yağdırdığını 
söylediler. Meselâ dayım anlattı, “Yanımda iki çocuğuyla yürüyen bir kadın 
var idi. İki eliyle, iki çocuğunu tutmuştu. Rus harp gemisinden atılan top 
bir çocuğun kafasını alıp götürdü. Çocuk düştü. Öbür çocuk elinde. Eyvah! 
Yavrum dedi ve yürüdü. Çünkü öbür çocuğu ve kendisi var. Yapacak bir 
şey yok. Çocuğun gövdesini bırakıp gitti” dedi. Böyle Bir facia anlatıldı. 
Çok vahim şeyler anlatılırdı. Benim bir amcam, 4 dayım savaşa gittiler bir 
daha geri gelmediler.

Hiçbir yerde kaydı yok değil mi?
Yok. Nerde şehit olduklarını bilmiyoruz.
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Osmanlı arşivine nerden merak sardınız ki vaktinizin büyük bölümünü 
orada geçiriyorsunuz?
Tabii çok büyük bir medeniyet değişmesi oldu Türkiye’de. Çok büyük 
medeniyet değişmesi yaşadık, yaşıyoruz. Bunun yarattığı travmayla 
geçmişi anlamak istiyorum. Nerden geldik buraya ve nereye gidiyoruz? O 
merakla Osmanlı tarihine girdim sonunda.

Ben Osmanlı Arşivinde her şeyin kayıt altında olduğunu gördüm. 
15 yıl önceki çalıştığım ildeki kurumumda belgelerimi bulamadım. 
Günümüzdeki arşivcilik Osmanlı’dan geri. Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Evet, doğru. Osmanlıların arşiv konusunda müstesna yerleri var. Bütün 
Osmanlı bir İslâm devletiydi. İslâm’ın birçok devleti oldu; ama hiçbirinin 
Osmanlı gibi arşivi yok. Osmanlı arşivi 15. yüzyılla başlıyor, 500 senelik 
tarihin hemen her konuda ayrıntılı kayıtlarını ihtiva ediyor. Bu tip kaydı 
olan başka İslâm ülkesi yok. Onun için Müslümanlar 500 sene ne yaptılar, 
nasıl problemleri oldu? Onları çözmek için nasıl gayret gösterdiler? Ne 
yaptılar? Neleri yapmadılar? Bunların hepsi Osmanlı arşivinde kayıtlı.

Arşivin yüzde kaçı araştırmacıların hizmetine sunuluyor?
Bu çok büyük arşiv. Türkiye’nin imkânlarıyla orda bütün belgelerin ortaya 
çıkarılması birkaç yüzyıl sürebilirdi. Rahmetli Turgut Özal bu arşivde bir 
reform yaptı. Meselâ orda otuz kırk kişi çalışıyordu. Çalışanların sayısını 
500 kişiye çıkardı. Çok büyük kaynak ayırdı. Şimdiki idarede arşiv binası 
yaptı Haliç’te. Arşivimizin çok büyük bir bölümü araştırmaya açıldı ve 
devam ediyor. İnşallah elli altmış sene daha kısa zamana araştırmacıların 
hizmetine sunulur. Ben 1970’e doğru arşive gittiğimde Osmanlı arşivinin 
% 10’u ancak açılmıştı. Şimdi % 80’i geçti hızla devam ediyor. Bizim arşivin 
hizmeti çok düzgündür. Dünyanın sayılı arşivleri gibi hızlı hizmet veren 
arşivdir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi yüz akıdır.

Osmanlı Devlet arşivinde belge istediğimizde belgenin orijinali geliyordu. 
Kötü niyetli araştırmacılar istismar edebilir.
Şimdi gelmiyor.
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Çok iyi olmuş.
İstediğiniz belgeler elektronik ortamda geliyor. Çok büyük yararları oldu. 
Eskiden fiş doldurup on yirmi belge isteyebiliyorduk. Şimdi elektronik 
ortamda bir günde binlerce belgeye bakabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Çok 
kolayca kopya alabiliyorsunuz.

Arşivimizin Bulgaristan’a gitmesi nasıl olmuş? Geri alabildik mi?
Bunu ben de okuyorum. Tabi yazı değişti, yeni bir devlet kuruldu. Bunlara 
ihtiyaç olmaz diye düşündüler. Arşiv çok büyük. Çok dikkatle her şeyi 
saklıyorlardı. Arşive gitseniz görürsünüz. Çok küçük binlerce makbuzu orda 
saklıyorlardı. Onun için bir kısmını gereksizdir diye atmaya kalkmışlardır. 
Bir kısmını kâğıt fabrikasına giderken Bulgaristan’daki adamlar demiş ki 
bunları bize verin.

Yeni kurulmuş küçücük Bulgaristan bile bizden uyanık.
Maalesef öyle. Biz uyanmaya devam ediyoruz. İnşallah tam uyandığımızı 
görmek nasip olur.

İnşallah. Arşivimiz Bulgaristan’da duruyor mu?
Tabi duruyor. Çok zengin Osmanlı arşivinin belgeleri var. Biz 
faydalanıyoruz. Bulgar âlimleri de faydalanıyor. Üzerinde çalışıyorlar, 
yayın yapıyorlar. Yalnız Bulgarca değil, İngilizce, Fransızca da yapıyorlar. 
Biz onlardan çok faydalanıyoruz.

Bulgaristan’daki arşivi bizim arşive elektronik ortamda alabilmiş miyiz?
Almaya uğraşıyorlardı. Makedonya, Bosna’dakileri büyük ölçüde almaya 
çalıştılar. Suriye’dekileri biraz aldılar. Ama ne kadardır bilemiyorum.

Son olarak bir şey diyecek misiniz Artvin’e.
Çok teşekkür ederim. Geldiniz Artvin’i hatırlattınız. Allah razı olsun.

Sizden de.
(9.5.2017)
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Türk Dünyasına Bakış
Türk kökenli kavimlerin hükümranlık tesis ettikleri her yer bir Türk elidir. 
Lakin aha önceleri ata yurtlarından uzaklaştıkça veya üstünlüklerini 
kaybettikçe dil, kültür ve kimliklerinde ciddi anlamda aşınmalar olmuş. 
Benzer bir şekilde; 9. Asrın sonlarından itibaren İslam’la şerefi taçlanmış 
olan Türkler, İslam dinine girişlerine vesile olan Farsların dilini ve Kur’an-ı 
Kerimin Arapça olması nedeniyle de Arapçayı özümseyerek büyük ölçüde 
soy bağlarından kopmuşlardır. Bu sebeple bazı Türk boyları, Türk kökenli 
oldukları bilinmekle beraber tamamen kimliklerini, kültürlerini ve 
dillerini kaybetmişler; bazıları büyük ölçüde erozyona uğramışlar ama 
bir şekilde Türk olduklarını ifade edebiliyorlar; yüzdelik dilimi bilinmese 
de, dünya ölçeğindeki Türk topluluklarının hatırı sayılır bir kısmı ise net 
bir biçimde her bakımdan varlıklarını temsil edebilme kabiliyetine sahip 
durumdadırlar.

Bu topluluklardan şüphesiz 8 tanesi (Türkiye, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan ve KKTC) 
bağımsız devlet, Türk devletlerinin dışındaki bazı devletlerdeki (Rusya, 
Çin ve Moldova) 11 tanesi özerk cumhuriyet (Rusya: Altay, Başkurt, Çuvaş, 
Hakas, Kabarda Balkar, Karaçay-Çerkez, Saha, Tatar, Tuva. Çin: Sincang-
Uygur Özerk Bölgesi. Moldova: Gagauz Cumhuriyeti.) ve 1945’de özerkliği 
elinden alınan Kırım Özerk Cumhuriyeti ise hak arayışı devam eden 
mağdur bir özerk Türk Cumhuriyeti olarak uluslar arası platformlarda 
dikkate alınabilmektedir. Bu arada dünyanın çeşitli bölgelerinde, siyasi 
statüye sahip olmadan yaşayan Türkler de bulunmaktadır ve bunların 
nüfusları ise100 milyondan fazladır.

Öte yandan, takriben 20 bin yıldan beri dünyanın çeşitli bölgelerinde 
egemenlikler tesis eden, ama bir biçimde güçten düşerek yeni egemen 
güçlerin hâkimiyeti altına girmiş olmaları sebebiyle kimliklerini, 
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kültürlerini ve dillerini unutan on milyonlarca “kayıp” Türk kökenli halk 
bulunmaktadır; Berring Boğazından geçip Amerika kıtasına göç etmiş 
olan Kızıl derililer örneğindeki gibi. Günümüzde bile yapılan çeşitli kurgan 
kazıları, mevcut tarihi eserler ile kültürel gelenekler üzerinde yapılan 
incelemeler neticesinde yeni yeni tespitler yapılabilmektedir.

Şu halde bütün bu söz konusu Türk kökenli toplulukların, özellikle 
“kimlik bilinci” kapsamlı bir şekilde yeniden tesis edilemediği sürece, 
gerçek anlamda Türk Dünyası kavramının tanımı ve kapsamını ortaya 
koymak mümkün olmayacaktır. Çünkü Türklerin, tarihin önemli bir 
kesitinde egemenlikleri altına aldığı Hindistan ve Çin’in günümüzde etki 
alanlarındaki nüfusları bir milyarın çok üstünde olduğuna göre; Türklerin 
gerçek nüfusu da en azından, söz konusu iki devasa büyüklükteki 
devletin nüfuslarına eş değer bir seviyede olması gerekirdi. Hâlbuki tüm 
zorlamalara rağmen bugün, dünyadaki Türk kökenli insanların sayısı 
ancak 250-300 milyon civarında gösterilebiliyor. Bu durumda gerçek Türk 
Dünyasının ortaya çıkartılabilmesi için, uluslararası örgüt niteliğine sahip 
olduğu hususu Birleşmiş Milletler nezdinde de tescil edilmiş bulunan Türk 
Konseyine (Türk Keneşine) büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi; her şeyden önce bir Türk 
Tarih, Coğrafya, Kültür, Dil ve Soy Araştırma Kurumu (Türk Kimlik 
Kurumu) kurarak, dünyadaki gerçek Türk izlerini takip, tespit ve tetkik 
ettirmelidir. Bu meselenin “ırk boyutu” yerine, “stratejik güç boyutu” 
yok sayılamayacak derecede önem ve hassasiyet arz etmektedir. Özellikle 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bağlamında bölgede kullanılmakta olan 
Kürk kartının bir tuzak olduğu gerçeğinin ortaya çıkartılabilmesi, söz 
konusu “stratejik güç” boyutuyla yakından alakalıdır.

Zira tarih, kültür, gelenek görenek, sosyal yaşam, din, aile, kurgan 
kazıları ve diğer arkeolojik bulgular yönünden bakıldığında bir Türk 
boyu olduğu somut bir biçimde ortaya koyulmuş bulunan Kürtlerin; 
bizzat bölgedeki Türklere karşı kullanılmaya çalışılmasının önüne 
geçebilmek için, Türk-Kürt birlikteliğinin binlerce yıllık geçmişinin 
net bir biçimde araştırılarak ortaya koyulması gerekiyor. Benzer bir 
durum Finlandiya’nın, Moğolistan’ın ve Bulgaristan’ın kimliğiyle ilgili 
olarak yaşanmaktadır. Mesela tüm tarihi belgeler ve bilimsel bulgular 
göstermektedir ki Bulgaristan, Slavlaşmış bir Türk devletidir. Öyle ise 
Bulgaristan, Finlandiya ve Moğolistan gibi her bakımdan Turan kimlik 
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köklerine ve ortak tarih bilincine sahip devletleri de Türk Dünyasının içine 
çekebilmek için hiç vakit kaybetmeden gerekli çalışmalara başlanmalıdır. 
Kabul etmek gerekir ki Türk Konseyi’nin gücü ya da “albenisi” ölçüsünde, 
soydaş devletlerin Türk Dünyasına ilgisi daha fazla artacaktır.

Bu arada Türk Konseyi; her ne kadar iktisadi, siyasi, askeri, teknoloji, 
istihbarat, sağlık, eğitim, sivil toplum ve benzeri gibi çok farklı olanlarla 
yakından ilgili olsa da; öncelikli olarak “Türk dünyasının kültürel kimlik 
temelinde bir araya getirilmesi” konusuyla ilgili bir uluslararası örgüttür. 
Dolayısıyla önermekte olduğumuz bu çalışmalar, hiçbir bağımsız devletin 
egemenlik haklarını hedef almamakta ve üstelik ilgili devletler ile Türk 
dünyasının ilişkilerinin daha da sağlamlaşmasına katkı sunacaktır. 
Örneğin; Rusya Federasyonuna bağlı özerk Türk cumhuriyetlerin, Türk 
Konseyinin alt kuruluşlarına gözlemci üye devlet olarak katılıyor olmaları 
Rusya ile Türk Dünyasını daha çok birbirlerine yakınlaştırmaktadır. 

Meselenin kültürel yönü üzerinde açık ve net bir biçimde durularak 
çeşitli proje teklifleri sunulabilirse; hiçbir tepki çekmeden ve hatta 
doğrudan destekler alınarak, Finlandiya yanında, İskoçya gibi diğer 
bazı ülkelerin bulunduğu kuzey Avrupa bölgesindeki Türk varlığının 
araştırılması da rahatlıkla yapılabilir. Kuzey Avrupa, Türk tarihi için 
olmazsa olmaz derecede önemlidir. Başkentleri Turkije (Türkiye) olan 
Keltler, M.Ö. 10. Bin yıllardan itibaren Kuzey Avrupa’ya yerleşmişler ve 
M.Ö. 750’ler de Batı Anadolu’yu işgal ettiklerinde, bu defa da bu bölgeye 
Turkije adını vermişlerdir.

Bu tarihi gerçekten anlaşıldığına göre; Kuzey Avrupalılar ile Türklerin 
kökeni arasında yakın bir ilişki vardır. İrlanda ve İskoçya’da muhafaza 
edildiği söylenen Kelt rahiplerinin yazdıkları ve günümüze kadar da 
muhafaza edilen belgeler, Kuzey Avrupa’daki Türk izlerine kesin bir 
biçimde işaret etmektedir. Öyle ise M.Ö. 7-8. yüzyıllarda Anadolu’ya göç 
etmiş olan İskoçyalıların, burasına TURKİJE diye isim vermiş olmaları 
kesinlikle tesadüfi değildir. Bu durumda Türk Konseyi destekli olarak 
İskoçyalılar, İrlandalılar, Galliler (Galatia), Finlandiyalılar, Letonyalılar, 
Litvanyalılar gibi halkların bulunduğu bölgelerin tarihi ile ilgili olarak 
kapsamlı araştırmalar yaptırılması çok yararlı olabilir.

Türk dünyasının uzantıları ve Türk kökenli halkların tespitiyle ilgili 
çalışmanın uzatılması gereken bir diğer bölge ülkeleri, tıpkı Finlandiya 
gibi, Turan ülküsüyle ilgilenmekte olan Kore ve Japonya’dır. Bunun 
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yanında Berring Boğazından Amerika Kıtasına geçmiş bulunan Türklerin 
tarihiyle ilgili de kapsamlı bir araştırma yaptırılmalıdır. Zira çeşitli 
araştırmacıların bilimsel bulgularına göre; Amerika Kıtasının neredeyse 
tüm bölgelerinde Türk tarih, kültür, dil ve kimliğine ait somut izlere veya 
bulgulara rastlanmaktadır.

Türk Keneşi; Osmanlı Devletinin jeopolitik ve jeo-kültürel etki 
alanında da benzer bir araştırma çalışması yaptırmalıdır. Mısır ve Suriye 
bölgesine hâkim olmuş Fatımi ve Memlûk Türk Devletleri ile onlardan 
sonra tüm bölgeye hâkim olan Osmanlı Türk Devletinin halklarının 
önemli bir kısmı Türk kökenliydi. Aynı şekilde Büyük Selçuklu Devleti, 
Anadolu Selçuklu Devleti ve onlardan önceki bazı Türk devletlerinin 
hâkim olduğu Mezopotamya’dan İndüs Nehrine ve Nil Nehrine doğru 
uzanan bölgelerdeki Türk hâkimiyeti altındaki halkların hâkim unsuru da 
Türklerdi. 

Milattan önceki tarihlerde bu bölgede kurulan Sümerler, Elamlar, 
Akadlar, Asurlar, Babiller ve Medler gibi halkların Türk dil, tarih ve 
kültürleriyle ilgili somut bulgular, Türklerin, en azından 8 bin yıldan beri 
Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hazar Denizi arasındaki 
bölgede çoğunlukla egemen bir güç unsuru olduğunu göstermektedir. O 
bakımdan Sibiryadan İber Yarımadasına ve İskandinav Yarımadasından 
Orta Afrikaya kadar tüm bu geniş coğrafik bölge ile Amerikan kıtasının 
tamamını kapsayan, kapsamlı bir Türk tarih, kültür, dil ve kimlik 
araştırması yaptırılmalıdır.

Bütün bunlar bir tarafa; Türk Konseyi’nin, kendisinden beklentileri 
karşılayabilme kabiliyet ve kapasitesine sahip olup olması hususu 
burada çok büyük önem arz ediyor. Mesela Türk Konseyi’nin; KKTC’nin, 
Konseye gözlemci üye olarak katılması noktasında bile bu zamana kadar 
henüz herhangi bir adım atamamış olması, ne derece zayıf bir pozisyona 
sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Elbette Kıbrıs sorununun henüz 
çözüm masasında müzâkerelere konu olması nedeniyle, Türkiye ve 
Türkiye’nin ikizi Pakistan, KKTC’nin uluslararası ölçekte tanınması 
hususunda gerekli adımları atmaktan kaçınmaktadırlar; ama KKTC’ye, 
Türk Keneşinde gözlemci üye statüsünün tanınması, Yavru Vatanın haklı 
davasını savunmaya çalıştığı pazarlık masasındaki gücünü artıracaktır. 
Zira Kıbrıs Rum Kesimi ve arkasındaki destekçi devletler, Kıbrıs’ın asıl 
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sahibi olan Türklere büyük haksızlıklar yaparak Türk toplumunu mağdur 
etmektedirler.

Gerçekten de Kıbrıs Cumhuriyeti›nin Temel Yapısını belirleyen 11 
Şubat 1959 tarihli Zürih Anlaşması; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin katılımıyla Zürih’te yapılan 11 Şubat 1959 tarihli 
Garanti Antlaşması; 19 Şubat 1959 tarihinde Londra’da oluşturulan 
Kıbrıs sorununun Üzerinde Anlaşmaya Varılan Nihai Çözümün Temelini 
Açıklayıcı Muhtıra; nihâyet 1960 yılında yapılan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma çerçevesinde kurulan iki toplumlu 
(Türk ve Rum) Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963 yılında bizzat Rumlar tarafından 
hiçe sayılarak, Rumların hâkimiyetinde bir Kıbrıs Cumhuriyetine 
dönüştürülmüştür.

Tabi o süreçte binlerce Kıbrıs Türkü şehit edilince, 1974 yılında 
Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirerek Kıbrıslı Türklerin 
yaşadığı bölgeyi Rumlara karşı güvenli hâle getirmiştir. Daha sonraki 
süreçte, Kıbrıslı Rumlar anlaşmaya yanaşmayınca; önce 13 Şubat 1975’de 
Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) kurulmuş; devam eden süreçte Rumlar 
yine uzlaşmaya yanaşmayınca da 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Şimdi ise, son olarak 2018 yılı boyunca 
sürdürülen müzâkerelerde, çeşitli baskılarla KKTC yok edilmeye ve Kıbrıslı 
Türkler ise azınlık statüsüne düşürülmeye çalışılmıştır.

İşte böylesine zorlu koşullarda varlığını sürdürmekte olan KKTC’nin 
elini kuvvetlendirmek için, bu ülkeye, Eylül 2019 yılında yapılacak olan 
Türk Konseyi Zirve görüşmelerinde, mutlaka Türk Konseyi’nin gözlemci 
üyesi statüsü verilmelidir. Ayrıca şayet bundan sonraki zaman diliminde 
Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç çıkmazsa, 
2023 yılında KKTC’nin tanınması için, dünya ölçeğinde gizli diplomasi 
çalışmalarının yürütülmesinde de Türk Konseyi önderlik yapmalıdır. Aksi 
halde yıpratma diplomasisi ve farklı ikna metotlarıyla Kıbrıs’taki Türk 
varlığı sıradan bir azınlık konumuna düşürülebilir.

Sonuç olarak; Türk dünyası diye bahsedilen halklar veya coğrafya, 
bu kavramı tam olarak karşılamamaktadır. O nedenle, ancak yukarıda 
belirtilen çerçevede kapsamlı bilimsel araştırmalar, akılcı tetkikler, 
diplomatik girişimler, siyasi müzâkereler, kültürel çalışmalar, ticari ve 
iktisadi faaliyetler sürdürülmek suretiyle Türk Dünyasının gerçek sınırları 
belirlenebilir. İşte böylesine sistematik, planlı, programlı, derin ve 



334 /  TüRK DÜNYASI 

stratejik çalışmalar neticesinde varılacak olan kesin sonuçlara göre Türk 
Dünyasının tanımı yapılmalıdır. Dolayısıyla hâlihazırda Türk dünyasıyla 
ilgili yapılmakta olan tanımlamalar ve algılamaların hiçbirisi gerçek Türk 
Dünyasını ifade etmemektedir.

Türk Konseyi Örgütlenmesi
Sovyetler Birliği’nin (SSCB) 12 Aralık 1991 tarihinde resmen dağılması 
üzerine; 5 tane bağımsız Türk devleti ve bir düzine civarında da özerk 
ve yarı özerk Türk cumhuriyeti gün yüzüne çıkmıştı. Bu durum; bin 
yıldan beri birbirinden kopuk ve binlerce yıldan beri de birbiriyle 
rekabet halindeki Türk toplulukları arasında yeniden bir birlik tesis etme 
fikriyatının her platformda güçlü bir biçimde seslendirilmesine vesile 
oldu. Gerçi daha 1989 yılında bir ümit ışığı yanmaya başlayınca, öteden 
beri Türk dünyası fikriyatını canlı tutmaya çalışan çevrelerden ileri gelen 
kişiler, o dönem iç karışıklıklara sürüklenmiş olan Türk bölgelerine gidip 
gelmeye başlamışlardı.

İşte 1989-1992 yılları arası dönemde, sivil ve resmi çevrelerle kurulan 
yakın diyaloglar neticesinde, 1992 yılından itibaren, “Türkçe Konuşan 
Devletler Devlet Başkanları Zirveleri” toplanmaya başlamıştı. Ayrıca söz 
konusu sivil ve resmi yakınlıkların sonucunda, çok daha farklı alanlarda 
sivil ve resmi kurultay, konferans ve organizasyonlar aralıksız bir biçimde 
yapıla gelmiştir. Mesela; 21-23 Mart 1993’te, Ankara’da, “Türk Devlet ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı” adı altında geniş 
katılımlı ve her yıl düzenli olarak sürdürülen, sivil inisiyatifli uluslararası 
toplantının düzenlenmesi buna önemli bir örnektir. Diğer yandan Türk 
dünyasıyla ilgili prestijli toplantı ve faaliyetlerin yaydığı pozitif enerjiden de 
etkilenerek vakıf kuran Macar Türklerinin, Macaristan’da, 2008 yılından 
buyana düzenli bir biçimde düzenledikleri Kurultaj (y) organizasyonu ve 
diğer çok sayıda farklı çalışmalar da aynı sağlıklı diyalogların sonucunda 
ortaya çıkan olumlu örneklerdendir.

Türk devletlerinin her bakımdan birbirleriyle uyumlu bir biçimde 
istikbale yürüyebilecekleriyle ilgili net kanaat oluşunca; 2006 yılından 
itibaren, Türk Konseyi (Türk Keneşi) kurma fikri gündemdeki yerini 
almıştır. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde; Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye’nin iştirakiyle, 3 Ekim 2009 tarihli Nahcivan 
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Anlaşması ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kurulmuş ve 16 
Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisiyle birlikte de resmen ilan edilmiştir. 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukukun diğer 
evrensel ilkelerinin benimsendiğinin teyidi çerçevesinde Türk Konseyi, 
resmen bir uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler nezdinde tescil 
ettirilmiştir.

Fakat özel durumları nedeniyle KKTC ve Macaristan hariç tutulacak 
olursa; tüm çabalamalara rağmen 6 tane bağımsız Türk devletinden 
iki tanesi (Özbekistan ve Türkmenistan) Konseyin kuruluşuna iştirak 
etmemişlerdir. Bu durum, daha kuruluş aşamasında, Türk Dünyasının 
zirve kuruluşu olan Türk Keneşine büyük zarar vermiştir. Özellikle 
Özbekistan Devlet Başkanı merhum İslam Kerimov’un sert, uzlaşmaz ve 
dışlayıcı tavırları nedeniyle, kardeş ülke Özbekistan, uzun yıllar boyunca 
Türk dünyasına yeterince yakın durmamıştı.

Aynı şekilde Türkmenistan da, tarafsız ülkelik statüsünü tescillendirmiş 
olmasını gerekçe göstererek Türk Konseyinin kurucuları arasına girmekten 
kaçınmıştı. Hâlbuki aynı tarafsızlık sıfatına rağmen Avusturya, hiçbir 
sorun etmeden Avrupa Birliği’ne üye olabilmiş ve hiçbir güç veya devlet 
tarafından da yadırganmamıştı. Bu da göstermektedir ki, Türkmenistan’ın 
Türk Keneşi ’ne üye olmasının önünde hukuksal ve etik anlamdan ziyade 
başka özel engel ya da engellemeler bulunmaktadır. Buna rağmen yine de 
çeşitli Zirvelerde Türkmenistan temsilcilerinin yer alması, sağlıklı iletişim 
kanallarının açık olduğunu göstermektedir.

Görüldüğü üzere; 1992 yılından beri yapılan gayri resmi Zirve 
toplantıları ve 1993 yılında kurulan TÜRKSOY Daimi Konseyinde birlikte 
hareket eden 6 Türk devletinden 2 tanesi, en üst örgüt konumundaki 
Türk Keneşi’nin kuruluşunda yer almamışlardır. İki olmazsa olmaz Türk 
devletinin eksikliğine rağmen, bu zamana kadar resmi olarak 6 tane Türk 
Konseyi Zirvesi yapılmıştır. Konsey’in 6. Zirve Toplantısı, 3 Eylül 2018 
Pazartesi günü Kırgızistan’da yapılmış; toplantıya Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliye, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
ev sahibi Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üye sıfatıyla, 
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyovev üye adayı ve Onur Konuğu 
olarak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Gözlemci Üye (aday) sıfatıyla 
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katılmışlardır. Konseyin 7. Zirvesi, Eylül 2019’da Türkiye’de yapılacaktır.
KKTC’nin, Türk Konseyi Zirvelerine herhangi bir sıfatla katılamamış 

olması çok büyük bir stratejik eksiklik. Lâkin Kıbrıs sorunuyla ilgili 
müzâkerelerin devam etmesi, büyük güçlerin tepkisini çekmeme niyeti 
ve KKTC’nin Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaması gibi 
nedenlerle, KKTC’nin Zirveye katılma arzusu karşılanamamıştır. Fakat 
hiç olmazsa, Gözlemci Üye Devlet statüsünün verilmesi olağanüstü 
derecede isabetli olabilirdi. Gelecek yıldan itibaren, en azından Gözlemci 
Ülke statüsü ile Zirveye katılması, KKTC’nin dünya ölçeğinde daha itibarlı 
bir imaja sahip olmasına katkı sağlayabilir. Bu arada anlaşmalara ve 
mevzuata aykırı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Devletini 
temsilen Avrupa Birliğine üye olmasını göz önünde bulunduracak olursak; 
KKTC’nin, Türk Konseyi’ne hiç olmazsa “gözlemci üye” olarak katılmasının 
sağlanması tüm tarafların lehine sonuçlar doğurabilir.

Öte yandan Türkmenistan’ın, Türk Konseyi’nin 6. Zirve toplantısına 
katılmamış olması yanında, herhangi bir olumlu kanaat da belirtmemesi 
epeyce düşündürücü niteliktedir. Bu konuda, Zirveye katılan 6 Türk devlet 
yetkilisine de çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü kendileri zaten 
bilmektedirler. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in fikri 
derinliği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
karizması ve diğer Türk Devlet ya da Hükümet Başkanlarının samimi 
destekleri devreye girdirilerek, Türkmenistan’ın, 7. Türk Konseyi Zirvesine 
katılarak üyelik başvurusunda bulunması ve 8. Zirve toplantısına da üye 
ülke olarak katılması mutlaka sağlanmalıdır.

Açıkçası Türk Konseyi çalışmalarının “siyasi bütünleşme” gibi herhangi 
bir açık veya gizli gündemi yoktur. Türk Konseyi; Türk İslam Kültür, 
inanç ve değerlerine büyük önem vermekle beraber; diğer inançlara sahip 
Türk topluluklarının kültürlerini de dikkate alan bir Kültürel Bütünleşme 
temelinde yoluna devam etmektedir. Türk Konseyi; dünya ölçeğinde çok 
farklı dini inançlara sahip Türk topluluklarının varlığının bilincinde ve 
ona göre net bir biçimde tüm ayrımcı uygulamalara kapılarını kapatmış 
bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Konseyi’nin bu yönü, başta 
Türkmenistan olmak üzere, tüm Türk devlet ve topluluklarını cezbetmesi 
için yeter sebeptir.

Türk Konseyi’nin  kurucu üyeleri arasında olmamakla birlikte 
Özbekistan; yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in samimi 
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yaklaşımları, diğer Türk Devlet Başkanlarının ve özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun girişimleri neticesinde, 
Türk Konseyi’ne üyelik müracaatında bulunmuş ve hemen kabul 
görmüştür. Türkiye’den sonra en büyük Türk Devleti olan Özbekistan, 
yaklaşık 33 milyon nüfusuyla Türk dünyasında çok büyük bir ağırlığa 
sahiptir. Özellikle Türk Konseyine üye olmaktan kaçınan Türkmenistan’ın 
6 milyon civarındaki nüfusuyla kıyaslandığında, Özbekistan’ın Türk 
Konseyine ne derece büyük değer katacağı net bir biçimde görülebilir. 
Diğer bir deyişle Türk Konseyi’nin diğer üç üyesi konumundaki Kazakistan, 
Azerbaycan ve Kırgızistan’ın nüfuslarının toplamına neredeyse eşdeğer 
bir nüfusa sahip olması bakımından da Özbekistan’ın Konseye üyeliği çok 
stratejik niteliktedir.

Diğer yandan Türkiye coğrafyasının yarısına yakın bir büyüklüğe 
ve 6 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkmenistan’ın üyeliği de Türk 
Konseyi’nin gücüne abartılı denebilecek ölçüde güç katacaktır. Sadece 
sahip olduğu enerji ve maden kaynakları yönünden değil, uluslararası 
sistemin tarafsız (hakem) bir üyesi olması bakımından da özel bir öneme 
sahiptir. Kaldı ki, KKTC gibi abartılı derecede küçük ve zayıf bir ülkenin 
Türk Konseyine üye olmasının kazandıracağı ve kazanacağı stratejik değer 
ile kıyaslanacak olursa; Türkmenistan’ın Türk Konseyi’ne sunacağı ve 
kendisinin de faydalanacağı katkı olağan üstü derecede olacaktır.

Aynı şekilde, her bakımdan Türk kültür, tarih ve gelenekleriyle özdeş 
bir ülke olan 9 milyon nüfuslu Tacikistan’ın da en azından şimdilik 
“Gözlemci Üye Ülke” statüsünde Zirvelere katılımı sağlanmalıdır. Milli 
tarih bilinç ve şuuruyla çalıştırılan bir uluslararası örgütün çatısı altında 
çalışılması halinde, hem üye ülkelerle hem de Konsey ile daha yakın 
ilişkiler geliştirebilecek bir Tacikistan’la karşılaşması kuvvetli ihtimaldir. 
O yakınlık seviyesine ulaşılabilmesi için, başta Türkiye olmak üzere, 
tüm Türk devletleri ile Türk Konseyi’ne büyük görev ve sorumluluklar 
düşmektedir.

Benzer bir biçimde; Türkiye coğrafyasının neredeyse iki katına yakın 
bir büyüklüğe ve 3,2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Moğolistan’ın 
Türk Konseyi’ne doğrudan dâvet edilmemiş olması oldukça şaşırtıcıdır. 
Moğolistan; tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri, etnik yapısı ve ırk kökeni 
yönünden tam bir Türk ülkesidir. Halkının ırk kökeni ve akrabalıkları 
yönünden de Moğolistan, eksiksiz bir Türk devletidir. Japonya, “Turan 
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ülküsü” bağlantılarını göz önünde bulundurarak Moğolistan’da abartılı 
yapılanmalara ve yerleşim yerleri inşa etmeye yoğunlaşırken, Türk 
dünyasının ihmalkâr davranışını sürdürüyor gibi bir izlenim vermesi 
hiçbir şekilde kabul edilemez.

Zaten Türk tarihiyle ilgili görünen, bilinen ve kurgan kazılarıyla yeni 
yeni tespiti süren arkeolojik bulguların ağırlıklı çoğunluğu Moğolistan 
coğrafyasında bulunurken, Türk dünyasıyla ilgili örgütlenmelere 
gidilirken bu ülkenin görmezden gelinmesi büyük bir eksikliktir. Öyle ise 
Türk tarihinin olmazsa olmazı konumundaki Moğol halkı ve coğrafyasının 
temsilcisi konumundaki Moğolistan’ın da üyeliğe katılmasıyla Türk 
Konseyi’nin kimliği ve gücü, “arzu edilen hedef yaklaşma” bağlamında 
daha çok belirginleşecektir. Madem öyle, Özbekistan’ın tam üye olarak 
katılmasıyla 5 üyeli bir yapıya kavuşacak olan Türk Konseyi’nin 7. Zirve 
Toplantısı’na, şimdilik Gözlemci Ülke olarak davet edilmeli ve mümkünse 
en geç 9. Zirve Toplantısında da Macaristan ile birlikte tam üyeliğe kabul 
edilmelidir.

Bu arada Özbekistan’ın Konseye üyeliğiyle birlikte, 2019 yılında 
yapılacak Zirvede, 150 milyonluk nüfusa sahip bir resmi kültürel 
birlikten bahsedilecektir. Pek tabii olarak, resmi kayıtlara geçmiş gibi 
değerlendirilen 300 milyonluk Türk Dünyasının 150 milyonluk kısmının 
bir araya gelebilmiş olması çok büyük bir başarı değildir, ama binlerce 
yıldan beri ilk defa tam bir birlik sinyalinin veriliyor olması hiçbir şekilde 
hafife alınamaz. Ancak İran sınırları içerisinde bulunan Güney Azerbaycan 
civarındaki 45 milyon Türk ile Çin sınırları içerisindeki Uygur Özerk 
Bölgesi civarındaki 45 milyon Türkün de bu Konseye dâhil edilmeleri 
söz konusu olsaydı; 250 milyon civarında devasa bir kültürel güç ortaya 
çıkmış olacaktı.

Tüm bu kısıtlı durumlara rağmen yine de merhum İsmail Gaspıralı’nın 
ifade ettiği gibi; “dilde, fikirde ve işte birlik” düşüncesinin yaygınlaşıp 
kökleşmesi halinde, dünyanın neresinde olursa olsunlar, Türk Dünyasının 
kültür birliği tüm dünya Türklüğünü şemsiyesi altına alacaktır. Özellikle 
İslami değerlerin Türk kültürüne yaptığı muazzam katkıların tüm 
Türk dünyası halkalarına yayılması, bu ruhu daha sarsılmaz bir evrime 
yönelterek, dünya medeniyetinin yeniden şekillendirilmesi sürecinde aktif 
rol almasını sağlayacaktır.
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) 6. 
Zirve Toplantısına Macaristan’ın dâvet edilmesi ve bu ülkenin öncelikle 
Gözlemci Üye Ülke statüsü için başvuruda bulunması ve başvurusunun 
hemen kabul edilmesi, Türk dünyasının aslına dönme yönünde epeyce 
kararlı ve gayretli olduğunu göstermektedir. Neredeyse 10 milyondan 
fazla bir nüfusa sahip olan Macaristan’ın Türk Konseyi’ne dâvet edilmesi, 
Türk tarihini bilmeyenler için epeyce şaşırtıcı gelebilir. Hâlbuki sadece 
Bizans tarihine bakıldığında bile Macarların Türk olduğu net bir biçimde 
görülebilir.

Mesela; Bizans İmparatorluğunun 950’li yıllara ait resmi tarih ve diğer 
yazılı kaynaklarında, Macarların yaşadığı ülkeye Tourkia ve Macar halkına 
da Türk denilmektedir. Hatta M.S. 1000’li yıllarda, Papa’nın teklifini 
stratejik nedenlerle kabul ederek Hıristiyanlığı benimseyen Macar Kralı’nı 
tebrik amacıyla, Bizans İmparatoru tarafından gönderilen Taç’ın üzerinde 
“Türklerin ülkesinin inançlı Kralı Geobitzas’a (Geza’ya)” yazılı olması 
tesadüfi değildir. Tarihte Macar gençlerinin, Rus-Osmanlı savaşlarında, 
Osmanlıya destek olmak için yoğun talepte bulunmaları da aynı kökten 
gelmiş olmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Zaten Macarlar, hâlihazırda 
kendilerini Kıpçak Türkü (Hunlar) olarak tanımlamakta ve 2008 yılından 
beri de Macar Turan Vakfı vasıtasıyla kapsamlı çalışmalar, kurultaylar, 
organizasyonlar ve çeşitli faaliyetler yapmaktadırlar.

Maalesef Macarların, Bulgarların, Finlandiyalıların, Ermenilerin 
ve Gürcülerin Hıristiyanlık dinini asırlarca önce benimsemiş olmaları 
nedeniyle, Türk tarihiyle olan bağları ciddi anlamda kopmuştur. Bunların 
içerisinde Macarlar tam manasıyla, Finlandiyalılar epeyce ve Bulgarlar 
ise birazcık Türklük bağlarını koruyabilmişlerken; Ermeniler ile Gürcüler 
neredeyse tamamen din temelli olarak Türk tarihinden kopartılmışlardır. 
Macaristan, ait olduğu tarihine dönme sinyali vermişken; bunu fırsat 
bilerek Finlandiya, Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan’ın da Türk 
Konseyi çalışmalarına dâvet edilmeleri çok isabetli olabilir. Bundan 
sonraki Zirvede Türkmenistan’a, daha sonraki Zirvelerde ise Macaristan 
ve Moğolistan’a tam üyelik başvurusu yaptırılabilir.

Bu bağlamda bir takvim oluşturularak, âzâmi 10 yıl içerisinde bu 
ülkelerin tümü Türk Konseyi’ne üye yapılmalıdırlar. Böylece, en geç 2029 
yılında, “Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan, 
Bulgaristan, Türkmenistan, Tacikistan, Finlandiya, Kırgızistan, 
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Gürcistan, Moğolistan, Ermenistan ve KKTC” kapsamlı, 14 üyeli bir Türk 
Konseyi ortaya çıkartılmalıdır. Ayrıca Turancılıkla yakından ilgilenen Kore 
ve Japonya ile de Gözlemci Üye ülkeler konusu müzakere edilebilmelidir. 
Bu arada Türkiye’nin “İKİZ KARDEŞİ” konumundaki Pakistan, en kısa 
sürede Türk Konseyi’ne Gözlemci  Onur Üye yapılmalıdır. Bu bağlamda 
tüm Kuzey Avrupa ülkeleri ile Irak, Suriye, Mısır, İran gibi bazı Osmanlı 
ülkeleriyle de yakın ilişkiler sürdürülmelidir.

 Diğer yandan, nasıl ki Rusya Federasyonuna bağlı Özerk Türk 
Cumhuriyetleri, Türk Konseyi’nin alt kuruluşlarının çeşitli faaliyetlerine 
katılabiliyorlarsa; Kuzey Irak Özerk Kürt Yönetimi de Türk Konseyi’nin alt 
kuruluşları konumundaki “Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İş Konseyi, Türk Kültür ve Miras 
Vakfı” gibi yapıların faaliyetlerine katılabilmelidir. Çünkü en az Macarlar 
kadar Türk kökenli oldukları kurgan kazıları ve bilimsel araştırmalarla 
ispatlanmış bulunan Kürt topluluklarının Türk Dünyasından kopartılarak 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gibi kanlı oyunların baş silahşoru olarak 
kullanılmalarına fırsat verilmemelidir.

Aynı şekilde Türk Konseyi’nin alt kuruluşlarının faaliyetleri, sadece 
Türk Dünyasının jeo-kültürel etki alanına giren coğrafyalarda değil, 
Osmanlı Devleti’nin jeo-kültürel etki alanına dâhil olan ülkelere de 
yaygınlaştırılmalıdır. Çünkü bu politika, Türk dünyasına, küresel ölçekli 
politikalarda önemli avantaj ve fırsatlar sunacaktır. Zira bugünün 
uluslararası sistemi, belli ölçüde de olsa devletlerarası bloklaşma ve güç 
birlikteliklerine dayanmaktadır. Söz konusu Türk dünyası kuruluşlarının 
hâlihazırdaki faaliyetleri, bu zamana kadar kazanmış oldukları deneyimlerin 
bir sonucu olarak, zaman ilerledikçe daha başarılı bir hal almaktadır. 
Türk dünyasının bu tepe ve bağlı örgütlerinin, 2018 yılı içerisinde çok 
çeşitli, yaygın ve yoğun bir biçimde sürdürdükleri çalışmalarını, daha 
nitelikli ve nicelikle bir biçimde 2019 yılında ve sonrasında aynen devam 
ettireceklerine inanıyorum. 

Türk Dünyasının Kritik İki Kurumu: TİKA ve TÜRKSOY
Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 12 Aralık 1991 tarihinde 
dağılması ve soğuk savaş döneminin bitmesi üzerine çok sayıda Türk 
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devleti bağımsızlığına kavuşmuştu. Yeni bağımsızlığına kavuşan 5 
tane Türk devleti, çok farklı alanlarda, ciddi boyutlarda desteğe ihtiyaç 
duymaktaydılar. Bölgeye yoğun ilgi duyan sivil toplum kuruluşları vardı, 
ama bölge ülke ve halklarının beklentilerini karşılayabilecek boyutlarda 
imkânlara sahip değillerdi. Böylesine devasa bir yükü taşıyabilecek ve icra 
edilecek destekleri sürdürülebilir hâle getirecek resmi bir kuruluşa olan 
ihtiyaç daha ilk zamanlarda kendisini hissettirmişti.

Bunun üzerine Türkiye; öncelikli olarak Orta Asya ve Kafkaslar olmak 
üzere, aşamalı olarak tüm Osmanlı jeo-kültürel coğrafyasındaki devletlere 
ekonomik, sosyal, akademik, teknik, kültürel ve muhtemel diğer alanlarda 
destek sağlamak ve bu destekleri bizzat yerinde gerçekleştirerek koordine 
edecek bir kurum olarak TİKA’yı kurdu. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 
1992 yılında kurulan ve başarılı hizmetleriyle büyük takdir toplayan TİKA; 
28 Mayıs 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlandı. 
TİKA’nın Başbakanlığa bağlanması yoluyla; bürokratik hantallıklar, 
kaynak yetersizlikleri, personel ihtiyaçları başta olmak üzere, çok farklı 
yönlerden yaşanan zorlukların daha kolaylık bir şekilde üstesinden 
gelinmiş oldu.

Başbakanlığa bağlanmanın bir esprisi de şuydu: TİKA, elde ettiği 
deneyimlerle, Türk dünyası kapsamının ötesine geçerek tüm dünya 
ülkelerine hizmet götürecekti. Ancak öncelikli olarak Türk dünyası 
ve Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki kardeş ülke halklarının acil 
beklentilerinin karşılanmasına çaba gösterildi. Bu bağlamda TİKA; köklü 
devlet geleneği ve deneyimli Türkiye bürokrasisinin başarılı çalışmalarıyla, 
bir taraftan çeşitli Türk coğrafyalarında ofisler açarken, diğer taraftan 
da Türkiye’den giden sivil toplum örgütleri temsilcileriyle koordineli bir 
biçimde hareket edip, Türk dünyasının her bölgesine Türkiye’nin çok 
yönlü yardımlarını götürmeyi başardı. Bu yardımların en önemli başlıkları 
şunlardı: İktisadi yeniden yapılanmalar, restorasyonlar, kültür ve sanat, 
sağlık, eğitim, sivil toplum, tarım ve hayvancılık, altyapı ve üstyapı, idari, 
teknik ve benzeri gibi.

Tüm bu başarılı hizmet sunumlarının neticesinde TİKA; 
kurulduğundan bu zamana kadar Türk devlet ve topluluklarının yaşadığı 
bölgelere, tıpkı tüm Türk dünyasının bir resmi kurumu gibi, olağan üstü 
derecede fedakârlıklar göstererek, her türlü destekte bulunmuş ve bu 
arada demokratik örgütlenmelere uygun bir yapının gerektirdiği şartlar 
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noktasındaki önemli eksiklikleri de gidermiştir. Türk kimlik bilincinin 
daha diri bir şekilde hatırlanması noktasında yapılan çalışma ve faaliyetleri 
ise saymakla bitiremeyiz.

Özellikle arkeolojik kazılar, bu bağlamda yapılan kurgan kazıları 
vasıtasıyla Türk tarihiyle ilgili çok değerli bulgulara rastlanması (mesela 
bir Türk boyu olan Kürtlerle ilgili Batılıların yapmakta oldukları 
propagandaları tamamen çürütebilecek nitelikte çok sayıda tarihi 
gömütlerin çıkartılması) hususları başta olmak üzere; müze restorasyonları, 
yeni müzelerin yapılması, tarihi eserlerle ilgili restorasyonlar, bu bağlamda 
yapılan çeşitli etkinlikler, şölenler, organizasyonlar, kurultaylar, paneller, 
eğitim öğretim projeleri, kitaplar, çok çeşitli alanlarla ilgili kapsamlı 
tanıtım çalışmaları, filmler, dil kursları, tarihi seyahat organizasyonlarının 
desteklenmesi, el sanatları başta olmak üzere çok farklı sanat dallarının 
desteklenmesi, turizm destekleri, araştırma geliştirme çalışmalarının 
bizzat yönlendirilmesi, belgesel çekimleri, kamu ve sivil kesimlerin çeşitli 
ihtiyaçlarının karşılanması, alt yapı çalışmaları ve diğer pek çok konuyla 
ilgili projelerin finanse edilmeleri gerçekleştirilmektedir.

Bütün bu çalışmalar göstermektedir ki; TİKA ve eş zamanlı olarak 
Türkiye’den o bölgelere giden sivil inisiyatiflerinin gayretli, fedakâr 
ve samimi destekleri olmasaydı, Türk dünyasıyla ilgili bugün gelinen 
sevindirici aşamaya belki de çeyrek asır sonra ancak gelinebilirdi. Zaten 
TİKA, o coğrafyalarda kazanmış olduğu ciddi bilgi, birikim, deneyim, 
tecrübe ve saygınlıkla bugün, 160 civarında devlette benzer yardımlarını 
sürdürerek “Türkiye Markasının oluşmasına” öncülük etmektedir.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY)
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan 5 tane bağımsız 
Türk devleti ve bir düzineye yakın özer Türk Cumhuriyeti, Türkiye’de 
büyük heyecan oluşmasına vesile olmuştu. Türkiye, bağımsızlığına 
kavuşan yeni Türk devletlerinin bağımsızlığını derhal tanıdı ve her türlü 
maddi veya manevi desteği kendilerine sağladı. Her bakımdan birbirleriyle 
kucaklaşıp dayanışma içerisine giren 6 Türk devleti; dostluk, kardeşlik 
ve birliktelik ilişkilerine resmi bir hüviyet kazandırabilmek maksadıyla, 
1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye 
ve Türkmenistan’dan müteşekkil 6 Türk devletinin kültür bakanlarının 
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imzaladıkları anlaşmayla, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
hızlı bir şekilde resmen kuruldu ve hızlıca heyecanla faaliyetlerine başladı.

Açıkçası Sovyet boyunduruğundan yeni kurtulmuş olan söz konusu 
5 devlet için kültürel birlikteliği öne alan bir örgüte üyeliğin ürkütücü 
olabilecek herhangi bir yönü yoktu. Ancak o dönem için, bunun ötesine 
geçen, mesela siyasi niteliğe haiz ya da bunun daha ötesinde bir anlaşmaya 
imza atmaları söz konusu bile olamazdı. Dolayısıyla on binlerce yıllık 
Türk tarihinin acılı, dertli, ürkek, şaşkın ve bir o kadar da hevesli mirasçı 
devletleri, onlarca asırlık ayrılık, terslik ve uzaklıklarının sebep olduğu 
kopuklukları tamir edebilmek için, çalışmalarına “en kolay alan olan” 
kültür temelinde bir başlangıç yapmışlardı. Zamanla Rusya federasyonuna 
bağlı özerk Türk Cumhuriyetlerinin tamamına yakını, Moldova’ya bağlı 
Gagavuz Yeri özerk cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu 
teşkilata gözlemci üye olmuşlardır.

Dikkat edilecek olursa; “kültür temelli bir uluslararası örgütlenme” 
fazla tepki çekmediğinden, özerk cumhuriyetler bile gözlemci üye ve belki 
de zamanla tam üye olabileceklerdi. Hakikaten doğrudan ya da dolaylı 
olarak Türk dünyasının tamamına bir şekilde dokunabilme noktasında 
TÜRKSOY, bu zamana kadar beklentilerin çok ötesinde hizmetler yapmış 
ve Türk azınlık veya özerk bölgelere sahip çok sayıda devletin de dikkatini 
çekmiştir. Aslında bu durum çok daha “dikkatli, hassasiyetli, ölçülü, 
diplomatik ve ince ayarlı” bir biçimde değerlendirilebilirse; Çin, Irak, İran, 
Suriye, Afganistan, Mısır  ve diğer bazı Afrika Devletlerindeki özerk niteliğe 
yakın Türk bölgeleri ile Kürt bölgeleri, Balkanlardaki özerk bölge niteliğine 
yakın bölgeler ve hatta Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ 
ve Makedonya bile gözlemci üye niteliğinde TÜRKSOY’a katılabilirler. 
Kültür, işte böylesine sıcak çehreli bir yapıya sahip olduğundan rahatlıkla 
istifade edilebiliyor.

Bu arada TÜRKSOY; 2012 yılından itibaren “Kültür Başkenti” diye 
bir uygulama başlatarak bütünleşme için güzel bir hizmete daha öncülük 
yapmaya başladı. Böylece özerk cumhuriyetlerdeki şehirler de dâhil olmak 
üzere, her yıl bir Türk kentini Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan 
ediyor ve o yılki TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantılarını da ilgili kültür 
başkentinde yapıyor. Bu projenin güzel bir başka yanı da; başkent ilan 
edilen yıl boyunca, kültür başkenti olan şehirde kapsamlı kültür, tanıtım, 
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kaynaşma, bilinçlenme ve kenetlenme faaliyetleri yapılarak TÜRKSOY 
Daimi Konsey toplantılarına hazır hale gelinmesidir.

Bu proje bağlamında bir kurgu yapılacak olursa; örneğin Doğu 
Türkistan’ın Başkenti Urumçi’nin, 2023 yılı için, Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ilan edilse ve Türk dünyasının genelinden gelecek binlerce 
katılımcının eşliğinde, bir yıl boyunca TÜRKSOY Daimi Konsey 
toplantısının orada yapılmasına yönelik kapsamlı kültürel faaliyetler 
yürütülse ne muhteşem bir olay olur ve dünya ölçeğinde ne büyük 
ses getirir!.. İşte özellikle TÜRKSOY vitrine çıkartılabilse… Bu arada 
Türk dünyası örgütlenmeleri bağlamında sadece kültür temelinde bir 
bütünleşme çalışması yürütüldüğü ve siyasi birliktelik niyetinin söz 
konusu bile olmadığı net bir biçimde dünya kamuoyuna gösterilebilirse… 
İşte öyle bir olumlu atmosfer ve konjonktürde, Urumçi ile ilgili olarak 
yapmış olduğumuz kurgunun fiiliyata geçmesinin çok kolay olabileceği 
rahatlıkla söylenebilir.

 Hakikaten bu kurgusal Urumçi Projesi; Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 
bölgede yapmış olduğu asimilasyon nedeniyle dünya kamuoyunda 
lekelenen imajının düzeltilmesi için de çok faydalı olabilir. Yani “kazan 
kazan politikası” uygulanmış olur. Ek olarak Türk Dünyası ile girişebileceği 
iktisadi, siyasi, askeri ve stratejik ortaklıkların altyapısını oluşturmak 
için de Çin, kurgusal Urumçi Projesine sıcak bakabilir. O bakımdan Türk 
Dünyası ile ilgili diğer tüm çalışmalara daha da hız ve çeşit katılarak sessiz 
bir şekilde devam edilirken, TÜRKSOY üzerinden yapılan kültür temelli 
çalışmalar vitrine çıkartılabilirse muhtemel fitne, iftira ve düşmanlıkların 
savuşturulması daha kolay olur.

Kültür temelli çalışmaların bir diğer somut faydası da şudur: Asırlarca 
birbirlerinden kopuk yaşamış ve çeşitli takma isimlerle birbirlerine 
yabancılaştırılmış bulunan Türk topluluklarının yeniden tanışıp 
kaynaşabilmeleri ve ulvi hedeflere yeniden kilitlenebilmeleri için “ortak 
kültürel miras, değerler ve gelenekler” üzerinden geçmişi yeniden 
özümsemeleri gerekmektedir. Bunu sağlamak için de TÜRKSOY, yeri 
doldurulamayacak nitelik ve nicelikte hizmetler sunabilecek potansiyele 
sahiptir. Bu nedenle de TÜRKSOY ve TÜRKSOY’UN kültür temelli 
çalışmaları, Türk Dünyasının bundan sonraki tüm aktivitelerinde vitrine 
yerleştirilmelidir.
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Öte yandan Türk Dünyasının birlikteliğine yönelik çalışmaların Pan-
Türkist veya Pan-Turanist çerçevede değerlendirilmemesi ve küresel 
sisteme yön veren bilinen veya bilinmeyen güçlerin yanlış kanaatlere sahip 
olmamaları için TÜRKSOY, belirleyici bir rol oynayabilir. Bu bağlamda 
“Türk kimliğinin yeniden inşası sürecinde, elbette çok doğru söylemler 
kullanılıyor” ama uygulamalarda da bunun gösterilmesi gerekiyor. 
Bu noktada TÜRKSOY, alışılagelmişin ötesinde bir temsil kabiliyetine 
kavuşturulmalıdır. Öyle ise her ne kadar Türk Keneşi, Türk Dünyası ile 
ilgili en üst düzey bir uluslararası örgüt olsa da; yanlış değerlendirmelere 
fırsat vermemek ve beklenmedik “örtülü” dış müdahalelere açık kapı 
bırakmamak için TÜRKSOY, hem her bakımdan en güçlü örgütmüş gibi 
ileri çıkartılmalı hem de Zirve toplantılarına da sıklıkla konu edilmelidir.

Bu hassas hususla ilgili olarak ABD güdümündeki (!) Almanya ve 
Japonya’nın, hatta Avrupa Birliği’nin bile kullanmakta oldukları dikkatli, 
ölçülü ve stratejik söylemler Türk Dünyası (TD) için de ders niteliğinde 
olmalıdır. Çünkü “küresel ölçekli güç” politika ve stratejilerini dikkate 
almadan ya da hesaba katmadan yürünen yol ya da alınan mesafe hiç 
alınmamış gibidir. Bu konuyla ilgili olarak verilebilecek en dikkat çekici 
örneklerden biri, 2010 yılında Ürdün, Türkiye, Suriye ve Lübnan arasında 
yapılan dörtlü Konsey Anlaşmasının akıbetidir. Hakikaten 2010 yılında 
Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında yapılan Konsey Anlaşması, çok 
görkemli çıkışlarla dünyaya duyurulmuştu. Hatta söz konusu anlaşmanın, 
o dönem için, “tıpkı Avrupa Birliği’nin çekirdeğini oluşturan altı ülkeli 
Anlaşmalar gibi, belki de tüm Osmanlı coğrafyasını içine alacak ölçüde 
genişleyebilecek bir birliğe dönüşebileceği” yönünde iddialı sözler bile 
birileri tarafından dillendirilebiliyordu.

Ancak ilgili söylemler ve eylemler; stratejik oyunlar, ince ayar hesapları, 
güç ilişkileri, Pax Americana (Amerikan barışı/sistemi/düzeni), bölge ve 
dünya dengeleri yeterince göz önünde bulundurulmadan gerçekleştirilmişti. 
Fakat 2010 yılı sonunda ateşlenen Arap Baharı sürecinde, imha edilecek 
hedefler arasına konulunca; dörtlü konsey dağılmakla kalmadı, aynı 
zamanda Suriye iç savaşının çıkartılması sürecinde, Suriye muhalefetinin 
örgütlenmesiyle ilgili çeşitli toplantılar bizzat Türkiye’de organize edildi.

Nereden nereye savruldu dörtlü konsey anlaşması… Bu meselenin perde 
gerisi ileriki on yıllarda resmen ifşa edildiğinde (Irak’ın işgali sürecinde 
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var olduğu iddia edilen kitle imha silahlarının gerçekte olmadığı 
gerçeğinin bizzat Amerikalılar tarafından itiraf edildiği gibi) pek işimize 
yaramayabilir… Onun için şimdiden gereken dersler çıkartılmalı ve Türk 
dünyasıyla ilgili tüm çalışmalarda daha dikkatli, stratejik, diplomatik, 
istihbarı, hassas, ince ayarlı, dengeli, bilgili, bilinçli, hazırlıklı davranış 
ve söylemlerle hareket edilmelidir. İşte tam da bu noktada TÜRKSOY 
ve TÜRKSOY’UN kültür temelli misyonunun önemi bir kere daha ortaya 
çıkmış oluyor.

Sonuç
Türk dünyasının derlenip toparlanmasına yönelik çalışmaların başladığı 
1989 yılından buyana geçen 30 yıl boyunca, Türk dünyasını ilgilendiren 
neredeyse tüm alanlarda çok sayıda başarılı çalışmalar yapıldı. 
Çalışmalarda öylesine dikkat çekici bir aşamaya gelindi ki; her yeni yılda 
yapılan çalışmalar neticesinde, bir önceki yıla göre Türk dünyasının 
birlikteliğinde daha üst basamaklara çıkıldığı artık daha somut bir biçimde 
görülebilmektedir. Yakalanmış bulunan bu ivme ve gerçeklikte, kurulmuş 
çok sayıda kurumsal yapının belirleyici bir rolü var.

Bu bağlamda Türk dünyasına uluslararası örgütler, küresel ölçekli 
çeşitli yapılar ve dünya devletleri nazarında itibarlı bir kimlik, hukuki 
kişilik ve temsil kabiliyeti kazandıran en önemli uluslararası örgüt Türk 
Konseyidir (Türk Keneşidir). Bu örgütün nihai hedefi, özellikle dünya 
ölçeğinde etkiye sahip olan güç odakları tarafından her zaman mercek 
altına tutularak en ince ayrıntıya kadar sorgulanacaktır. O nedenle, 
her ne kadar bu zirve örgütün güçlenerek her tarafa kök salması için 
gayretli çalışmalar sürdürülecekse de; Türk dünyasının dışarıya vereceği 
görüntünün vitrinine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
koyulmalıdır.

Çünkü kültürel temelli çalışmalar, siyasi nitelik taşımadığı sürece, tüm 
güç odakları tarafından daima hoşgörü ve müsamahayla karşılanır. Öyle 
ise Türk Konseyi, hızını daha da artırarak yoluna devam ederken; Türk 
Konseyine bağlı bir alt kuruluş olan TÜRKSOY, hem Türk Konseyini, hem 
Türk Konseyine bağlı diğer alt kuruluşları ve hem de mümkün olduğu 
ölçüde Türk dünyasıyla ilgili ortak çalışmalar yapıyormuş gibi bir görüntü 
veren diğer tüm kuruluşları vitrinde temsil etmelidir. Bütün bu görüntü 
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farklılıklarına rağmen tüm üye devletlere ait özel ve resmi kuruluşlar ile 
Türk dünyası adına hareket eden tüm kurum ve kuruluşlar daha sistematik, 
azimli, istekli, bilgili, bilinçli, örgütlü, disiplinli, koordineli, hızlı, dinamik, 
dengeli, gerçekçi ve idealist bir biçimde çalışmalarını sürdürmelidir.

Bu anlamda 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalara bakıldığında; hem 
Türk Konseyi’nin, hem Konseyin alt kuruluşları konumundaki “Türk 
Akademisi Uluslararası Teşkilatı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 
Türk İş Konseyi, Türk Kültür ve Miras Vakfı” gibi kuruluşların, hem üye 
devletlerin TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve benzeri gibi kuruluşlarının, 
hem farklı üye devletlerin birlikteliğinde kurulan Ahmet Yesevi Türk 
Kazak Üniversitesi, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve benzeri 
kuruluşların, hem de Türk Dünyası araştırmalar Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşlarının epeyce dikkatli ve başarılı çalışmalar yürüttükleri 
görülmektedir. Ancak bütün bu olumlu ilerleyişlere rağmen, yukarıda 
arz edildiği anlamda iddialı bir düzeye henüz ulaşılamadığını özellikle 
belirtmekte fayda var.





olaylar ve 
insanlar

İbrahim Ulvi Yavuz





Ocak
1- TYB’nin 2017 Yılının “Yazar, Fikir Ada-

mı ve Sanatçıları Ödülleri” açıklandı. 
Buna göre Hikâye dalında, Naime Er-
kovan, Olay Berlin’de Geçiyor kitabıyla, 
Şiirde, Cevdet Karal, Uzun Sürdü Ha-
zırlığım kitabıyla, Romanda, Ali Emre, 
Nureddin Zengi romanıyla, Denemede, 
Gökhan Özcan, Göz Ağrısı kitabıyla, 
Fikirde, Mete Gündoğan, Narkoz ese-
riyle, Araştırmada, Ejder Okumuş, Din 
ve Toplumsal Çatışma kitabıyla, İncele-
mede, Yusuf Turan Günaydın, Akif kita-
bıyla, Edebi Tenkitte, İbrahim Demirci, 
Ahmet Haşim’in Nesirleri kitabıyla, 
Hatırada, Rasim Cinisli, Bir Devrin Ha-
fızası kitabıyla, Gezide, Hacı İbrahim 
Mutlu, İyilik Yolunda Uzaklar Yakın 
kitabıyla, Tercümede, Hicabi Kırlangıç, 
Mesnevi Manzum Çeviri kitabıyla, Bi-
yografide, Dursun Gürlek, İbnülemin 
Mahmut Kemal İnal kitabıyla, Çocuk 
Yayınlarında, Uçan At Yayınları, Basın 
Fıkrada, Elif Sönmezışık, Basın Fikir-
de, Kenan Alpay, Dergi Yayıncılığın-
da, Edebiyat Ortamı, Türk Müziğinde, 
Mehmet Kemiksiz Akif İklimi albümü, 
Şehir Kitaplarında, Bolu Belediyesi, TV 
Programında, Şule Kala sunuculuğunda 
Eksen İnsan, TRT Diyanet, Radyo Prog-
ramında, Levent Dönmez Dil Yaresi, 
NTV, Kitap Yayıncılığı; Kamu yayıncılı-
ğında, Bilgi Üniversitesi

 Özel yayıncılıkta, Eski-Yeni, Yayıncı-
lık Özel Ödülüne, İslam Düşünce At-

lası (Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
İLEM). Üstün Hizmet dalında ise kültür 
ve sanat hayatımıza yaptıkları uzun sü-
reli katkılarından dolayı, Mehmet Genç, 
Metin Önal Mengüşoğlu ve M. Recai 
Kutan’a verildiği açıklandı. 

-Kosta Rika’da özel bir yolcu uçağı düştü. 
Kazada 2 mürettebat, 10 yabancı turist 
olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kay-
betti.

-Irak’ın Kerkük şehrinde Irak Türkmen 
Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaed-
din Abdülmaksut silah bir saldırı sonu-
cu hayatını kaybetti.

-İsrail, ülkeye sığınmak isteyen Eritleli 
ve Sudanlı 40 bin Afrikalıya 3 ay içinde 
ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz 
olarak hapse atılacakları yolunda uyarı-
da bulundu.

-Nijerya’da bir kilisede yeni yıl kutlama-
ları sırasında yapılan silahlı saldırıda da 
21 kişi öldü.

-İran’da polisle çatışan göstericilerden 13 
kişi öldü.

2-Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Ars-
lan öldü.

-Kenya’nın başkenti Noirobi’den İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na inen uçaktaki 
bir yolcunun valizinden 239 gram khat 
çıktı.

-Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, 
“uyuşturucu madde üretimi ve satışı” 

OLAYLAR VE İNSANLAR/2018
İbrahim Ulvi Yavuz
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yöneticilik yapan 67 kişi hakkında gö-
zaltı karar verildi.

-Mardin’in Midyat ilçesinde 2 bin 201 pa-
ket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

-Denizli’de yapılan operasyonda 300 şişe 
sahte içki, rakı ve votka ele geçirildi. 
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

-Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazne-
deroğlu ile Meclis Üyesi Hüseyin Avni 
Sipahi İçişleri Bakanlığınca görevden 
alındı.

-“Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” 
suçu ile 1 yıl 3a hapis cezasına mahkûm 
olan Mustafa Armağan ve Süleyman 
Yeşilyurt’un cezaları temyizde tasdik 
oldu.

-Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu ile 
tutuklu olarak yargılanan HDP Diyarba-
kır Milletvekili İdris Bayülken, 16 yıl 8 
ay hapse mahkûm oldu.

-TRT eski Spiker Turgut Usul, FETÖ üye-
si iddiası ile tutuklandı.

5-ABD, İran’ın uluslararası balistik füze 
programını desteledikleri gerekçesi ile 5 
kuruluşu yaptırım listesine aldı.

-Mimar, gazeteci Aydın Baysal İstanbul’da 
öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
resmi bir ziyaret için Fransa’ya gitti.

-Sinema sanatçısı Münir Özkul 
İstanbul’da öldü.

-Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Daya-
nışma Derneği kurucusu, Şahver Çeli-
koğlu Eskişehir’de öldü.

-Tiflis Şehir Mahkemesi, eski Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Saakaşviliye’yi bir cina-
yet davasında görevini kötüyü kullandı-
ğı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkûm etti.

6-Suudi Arabistan, 11 Emir’i Hükümet sa-
rayında gözaltına aldı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde Os-

suçu ile yargılandığı davada 11 yıl 8 ay 
hapse mahkûm oldu.

-İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 
gösterilerle 200 kişi gözaltına alındı.

-Meksika’da bir futbolcu kendisine kır-
mızı kart gösteren hakemi öldürdü.

-İsrail Meclisi Kudüs statüsünü değişti-
ren yasayı onayladı.

-Brezilya’da bir cezaevinde çıkan olaylar-
da 9 kişi öldü.

3-Gazeteci Engin Kösebay İstanbul’da 
öldü.

-Bank Asya’nın 68 hissedarları hakkında 
yakalama kararı verildi.

-Peru’nun başkenti Lima’da bir kamyon 
ile yolcu otobüsünün uçuruma yuvar-
lanması sonucu 48 kişi hayatını kaybet-
ti.

-TMSF’ye devredilen TEM yolunda-
ki Türkiye’nin en büyük otoyol tesisi 
Hinghway Qutlet AVM, Polis Bakım ve 
Yardım Sandığı (POLSAN)’a satıldı.

-Hindistan hükümeti, İsrail’in Rafael Sa-
vunma Şirketi ile yaptığı silah anlaşma-
sını iptal ettiğini açıkladı.

-ABD’de yargılanan Halk Bank eski Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan 
Atilla

Jüri tarafından 5 ayrı suçtan suçlu bulun-
du.

-Filistinlilere idam cezası öngören yasa 
tasarısı İsrail Parlamentosu’nda kabul 
edildi.

-İran’da devam eden gösterilerde 3 İran 
istihbarat görevlisi öldürüldü.

4-İstanbul Metropoliten Plânlama ve 
Kentsel Tasarım Merkezi kurucusu Hü-
seyin Kaptan öldü.

-Müzisyen Doğan Olguner İstanbul’da 
öldü.

-KHK ile kapatılan Aksiyon İş 
Konfederasyonu’na bağlı 7 sendikada 
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9-Yargıtay Metro Holding patronu Galip 
Öztürk’e verilen 7 yıl 11 hapis cezasını 
onayladı.

-Uluslararası Göç Örgütü, Libya’dan 
Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmaya 
çalışan 15 kaçak göçmeni taşıyan botun 
batması sonucu 64 göçmenin hayatını 
kaybettiğini açıkladı.

-Siirt merkezli 20 ilde FETÖ/PDY’ye yö-
nelik düzenlenen operasyonlarda 4 bin-
başı,2 yüzbaşı,1 üsteğmen, 2 teğmen,15 
astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına 
alındı. 

10-Yazar, yönetmen ve çevirmen Yılmaz 
Onay öldü.

-Bank Asya A Grubu hissedarlarına yöne-
lik düzenlenen operasyonlarda gözaltı-
na alının 49 kişiden 24’ü tutuklandı. 15’i 
adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

-Kayseri’nin tanınmış iş adamlarından 
Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet 
Beğendik öldü.

-Batı Afrika ülkelerinden Senegal’ın 
önemli dini topluluklarından Müridilik 
tarikatının temsilcisi Şeyh Mbacke öldü.

11-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol gereği askerlik hiz-
meti yapmamış yargı mensuplarının as-
kere sevkleri 35 yaşına kadar ertelendi.

-Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın TBMM 
Genel Kurulu’nda 2012 gün devamsızlık 
yaptığı gerekçesi ile milletvekilliği düşü-
rüldü.

-Görevden alınan Beşiktaş Belediye Baş-
kanının yerine Tahir Togaç seçildi.

12-Şirnak’ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu 
yolcuları taşıyan otobüs devrildi. Kaza-
da 9 kişi öldü. 28 kişi de yaralandı.

-ABD yurtdışına seyahat edecek vatan-
daşlarını Türkiye, Sudan ve Venezüella 
gibi güvenlik açıdan riskli ülkeler ara-
sında sayarak uyarıda bulundu.

manlı hanedanından Fransa’da ikamet 
eden üyeleri ile bir araya geldi.

-Bartın eski Belediye Başkanı Ahmet Al-
tınel öldü.

-Gazeteci Ayşenur Arslan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettiği iddiası ile yargılandığı davada 1 
yıl 2 ay hapse mahkûm oldu. Mahkeme 
hapis cezasını erteledi.

7-Suriye’nin İdlib şehrinde meydana ge-
len 4 ayrı patlamada 30 kişi öldü. 70 
kişi de yaralandı.

-Ankara’da düzenlenen Türkiye Artistik 
Buz Pateni Şampiyonası’nda 12 yaşın-
daki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak al-
tın madalya sahibi oldu.

-1972’de ayda yürüyüş yapan ABD Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 
astronotu John Young öldü.

-İstanbul Balat’ta restore edilen “Demir 
Kilisesi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 
Bulgaristan Başbakanı Boyka Borisav’ın 
katılımı ile açıldı.

-Gazeteci Yücel Hacaloğlu Ankara’da 
öldü.

8-Konya eski Milletvekili Mehmet Yücel 
Akıncı Ankara’da öldü.

-Afyon’da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 as-
kerin şehit olduğu patlama nedeniyle 
yargılanan Emekli Albay Veysel Özbay, 
Binbaşı Ali Duran, 13 yıl 4 ay,eski üsteğ-
men Tuncay Aydın ile 6 yıl 8 ay hapse 
mahkûm oldu.

-ABD Savunma Bakanlığı, Pakistan’a 
operasyon karşılığında yapılacak olan 
yardımı askıya aldığını açıkladı.

-ABD, 2001 yılında deprem nedeniyle 
ABD’ne gelerek izinsiz yerleşen 200 bin 
Salvadorluyu ülkelerine dönmesi için 
ihtarda bulundu.

-KKTC’de yapılan erken genel seçimlerde 
iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Par-
tisi %36.05 oy aldı.
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-Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamad Al 
San resmi bir ziyaret için Ankara’ya gel-
di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile görüştü.

-Çad İslam Konseyi Başkanı Şeyh Ha-
san Hüseyin Abakar tedavi gördüğü 
Fransa’da öldü.

-Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
ABD’nin Suriye’ye ordu kurma çabaları 
ülkenin toprak bütünlüğüne zara vere-
bilir” dedi.

-Bağdat’ta meydana gelen intihar saldırı-
sında 25 kişi öldü.90 kişi de yaralandı.

-ABD’nin Kaliforniya eyaletinde şiddet-
li yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 
ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

-Pakistan ile Hindistan askerleri arasında 
Keşmiş sınırında çıkan çatışmada 4 Pa-
kistan askeri öldü.

-Kırklareli’nde kaçak olarak yurt dışına 
gitmeye çalışan Pakistan ve Afganistan 
uyruklu 26 kişi yakalandı.

-İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operas-
yonu hakkında yakalama kararı verilen 
84 kişiden 45’i gözaltına alındı.

-Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin YPG kararı-
na tepki göstererek “Bu hatalı yaklaşım-
da ısrar edilmesini kınıyoruz” denildi. 

16-Kolombiya’da bir köprünün çökmesi 
sonucu 10 kişi öldü. 8 kişi de yaralandı.

-Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano, tüm 
ülkelere Kuzey Kore ile diplomatik iliş-
kilerini kesmeye çağırdı.

-Savaş suçlusu olarak yargılanan Sırp po-
litikacı Oliver İvanovic, silahlı saldırıda 
öldü.

-Romanya Başbakanı Mihai Tudose göre-
vinden istifa etti.

-Terör örgütü PKK’nın sözde bölge komu-
tanı “Sefkan” kod adlı Reşat Karabalık 
Bursa’da yakalandı.

-Kapatılan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi eski dekanı Prof. Dr. Murat Öz-
demir tutuklandı.

-ABD’nin seyahat uyarısına karşı 
Türkiye’de ABD’ne yapılacak seyahatler 
için vatandaşları uyardı.

-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ana-
yasa Mahkemesi’nin “hak ihlali yapıl-
dığı” gerekçesi ile tutuklu gazeteciler 
Şahin Alpay ile Mehmet Altan’ın tahliye 
kararını reddetti.

-Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa bir 
futbol karşılaşmasını stüdyodan izledi.

13-TRT İstanbul Radyosu eski solistle-
rinden Memduh Cumhur İstanbul’da 
öldü.

-KHK ile Özel Kuvvetler eski Tugay Ko-
mutanı Tuğ. Mehmet Cengiz Doğan’ın 
rütbesi alındı.

-İstanbul Beylikdüzü’nde kağıt toplayıcı-
ların kaldığı konteynırda çıkan yangın-
da 2 Afganistanlı 1 Pakistanlı hayatını 
kaybetti.

-Vezirköprü’de yapılan operasyonda 
uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile 
11 kişi tutuklandı.

14-Peru’da 703 büyüklüğünde meydana 
gelen depremde 2 kişi öldü. 17 kişi de 
yaralandı.

-İsrail Başbakanı Netalyahu, resmi bir zi-
yaret için Hindistan’a gitti.

-BirGün gazetesi yazarı Kürşat Karama-
noğlu öldü.

-Portekiz’de bir apartmanda meydana 
gelen patlamada 8 kişi öldü. 50 kişi de 
yaralandı.

-Sözcü gazetesi haber müdürü, gazeteci 
Baki Avcı öldü.

-Hindistan’da meydana gelen helikopter 
kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

-Kanada’da yaşayan Türk hekim Dr. 
Fuad Şahin, ülkede Müslüman Türk 
toplumuna yaptığı katkılardan dolayı 
“Kanada Şeref Madalyası” ile ödüllen-
dirildi.

15-Sinema oyuncusu Turan Özdemir 
İstanbul’da öldü.
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17 kişi hakkında müebbet hapis cezası 
verdi.

-Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD), Türk Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği” ismini aldı.

-İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen siber 
dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 
22 şüpheli tutuklandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yasa-
ma, yürütme ve yargı organlarının tem-
silcileri ile yemekte biraya geldi.

19-Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan 
uyuşturucu operasyonunda gözaltına 
alının 15 şüpheli tutuklandı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile 
kapatılan Aksiyon-İş Federasyonu’nda 
yöneticilik yapan 68 kişi hakkında gö-
zaltı kararı verdi.

-Akıncı Üssü Davası’nda ara kararı veren 
mahkeme 29 sanığın tahliyesine karar 
verdi.

-15 Temmuz darbe girişiminde TRT’in 
Ulus’taki yerleşkesi ve Digiturk binası-
nın işgaline ilişkin 57’i tutuklu 93 sanı-
ğın yargılandığı davada,23 sanık ağırlaş-
tırılmış müebbet,35 sanık da müebbet 
hapis cezasına çarptırıldı.

-IŞİD üyesi Alman Rapçı Cuspert, Suri-
ye’deki hava saldırısında öldürüldü.

-Muş’ta yolcu otobüsü kar nedeniyle de-
reye uçtu. Kazada 6 kişi öldü. 24 kişi de 
yaralandı.

20-Eskişehir Bursa karayolunda meyda-
na gelen trafik kazasında 13 kişi öldü. 42 
kişi de yaralandı.

-Birleşmiş Milletler (BM),sözcüsü Stefan 
Dujarric “Türkiye’nin Afrin’e yönelik 
operasyon hazırlığının endişe verici” ol-
duğunu söyledi.

-TSK, Zeytin Dalı Harekâtı ile havadan 
operasyona başladı. ÖSO, YPG bölgesi-
ne girdi.

-15 Temmuz gecesi sala okunmasına 
tepki gösterdiği iddiası ile yargılanan 
Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Ay-
han Ödübek yargılandığı davada 3 yıl 9 
ay 14 gün hapse mahkûm oldu.

-ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin tekrar 
gözden geçirmek üzere Filistin’e verile-
cek olan 65 milyon dolarlık yardımı as-
kıya aldığını açıkladı, 

17-Kolombiya’da askeri bir helikopterin 
düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kay-
betti.

-TSK, Afrin’e yapılacak operasyonun ilk 
adımı olarak tepki ölçme atışları yapıl-
dığını ve PYD/YPG hedeflerinin yok 
edilerek 30 teröristin etkisiz hale geti-
rildiği açıkladı.

-Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsal kesimin-
de PKK’ya ait 18 sığınak ve doğal ma-
ğara Jandarma tarafından imha edildi.

-Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Baş-
savcılığı, KHK iye kapatılan eğitim ku-
rumlarında görev yapan yönetici ve öğ-
retmenlerden 34 kişi hakkında gözaltı 
kararı verildi.

-Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir askeri 
eğitim uçağı düştü. Kazada 2 pilot ve bir 
teknisyen şehit oldu.

18-HDP Adıyaman Milletvekili Behçet 
Yıldırım, “Terör Örgütüne yardım ve 
terör örgütünün propagandasını yap-
mak” suçu ili yargılandığı davada 5 yıl 
hapse mahkûm oldu.

-Suudi Arabistanlı alim Abdülaziz bin 
Salih, Afrika’nın batısındaki Gine’ye 
yaptığı ziyaret sırasında kimliği belirsiz 
kişiler tarafından açılan ateş sonucu ha-
yatını kaybetti.

-Kazakistan’da bir yolcu otobüsün yan-
ması sonucu 52 kişi öldü. 5 yolcu da 
yaralandı.

-Mısır askeri mahkemesi; Dünya Müslü-
man Alimleri Birliği Başkanı Yusuf el-
Kardavi’nin de aralarında bulunduğu 
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-Balıkesir eski Milletvekili Dr. Hüsnü Sı-
valıoğlu Ankara’da öldü.

-Ukrayna ‘da “Kırım Tatar Halk Oyunla-
rı ve Müzik Topluluğu kurucusu sanatçı 
Ali Alimov öldü.

-TSK, Zeytin Dalı Harekâtı”nda Afrin 
bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ’a men-
sup 260 kişinin etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı.

-Ankara’da gözaltına alınan Demokratik 
Modernite Dergisi editörü Haydar Ergül 
ile Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda 
Taşkın tutuklandı.

24-Almanya’da uçak ile helikopterin çar-
pışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

-Eserleri 40 dile çevrilen ABD’li ünlü ro-
man yazarı Ursula K. Le Guin öldü.

-Nijer Başbakanı Brigi Rafini resmi bir 
ziyaret için Ankara’ya geldi. Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından karşılandı.

-Kilis’e atılan roketlerin Çalık Camisine 
isabet etmesi sonucu2 kişi hayatını kay-
betti. 11 kişi de yaralandı.

25-Almanya Başbakanı Angela Merkel 
Türkiye’ye Leopard tank satışını dur-
durduğunu açıkladı.

26-Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi ve 
Nablus eski Belediye Başkanı Gassan eş-
şeka öldü.

-Güney Kore’de bir hastanede çıkan yan-
gında 41 kişi öldü. 77 kişi de yaralandı.

-Cezayir’in Saide şehrinde meydana gelen 
trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

-Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyo-
nunda 70 eski öğretmen hakkında gö-
zaltı kararı verildi.

-Venezüella, iç işlerine müdahale edildiği 
gerekçesiyle İspanya Caracas Büyükelçi-
sini sınır dışı etme kararı aldı.

27-Hindistan’da bir yolcu otobüsünün 
nehre uçması sonucu 13 kişi hayatını 
kaybetti.

-Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin’de bu-
lunan Rus askerlerinin farklı bir bölge-
ye çekildiğini duyurdu.

21-Film yapımcısı Burak Örnek öldü.
-Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy’de-

ki Vahdettin Köşkü’nde medya kuruluş-
larının temsilcileri ile bir araya geldi.

-Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Harekâtı”nın 
zaferle sonuçlanması için ülke genelin-
de tüm camilerde sabaha namazında 
“zafer duası” edildi.

-Spor yazarlarından Korkut Göze 
İstanbul’da öldü.

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulu-
si Akar ve Kuvvet Komutanları “Zeytin 
Dalı Harekâtını” nı yerinde izlemek ve 
bilgi almak için Suriye sınırına gitti.

-Bitlis’in Hizan ilçesi Kolludere bölgesin-
de operasyon yapan askeri timinin üze-
rine çığ düşmesi sonucu 5 asken şehit 
oldu. 12 askerde yaralandı. 

-Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin sosyal 
medyada paylaşım üzerine PKK/PYD 
propagandası yaptıkları tespit edilen 57 
kişi hakkında yakalama ve gözaltı kara-
rı verildi.

-Belçika’nın başkenti Brüksel’de Kuzey 
Tren İstasyonu’nda sığınmacıları des-
tek amacıyla 3 bin kişi eylem yaptı.

22-Varlık Dergisi’nin yayın yönetmeni 
Enver Ercan İstanbul’da öldü.

-İstanbul Kadıköy’de Afrin 
Operasyonu’nu protesto etmek isteyen 
12 kişi gözaltına alındı.

-“Sadece Diktatör” isimli tiyatro oyunu 
Ankara’da süresiz olarak yasaklandı.

-Devlet eski Bakanı ve Diyanet İşleri Baş-
kanı Dr. Lütfi Doğan Ankara’da öldü. 

23-Ankara’da “Zeytin Dalı Harekâtı” 
aleyhinde sosyal medya üzerinden pay-
laşım yapan çok sayıda kişi gözaltına 
alındı.
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-Kur’an-ı Kerim’i Uygur Türkçesi’ne çe-
viren adamı M.Salip Çin’in Urumiçi ha-
pishanesinde hayatını kaybetti.

-Furkan Vakfı kurucu Başkanı Alparslan 
Kuytul’un da aralarında bulunduğu 20 
kişi gözaltına alındı.

-Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda KHK ile 
görevden ihraç edilen ve “Bylock” kul-
landıkları tespit edelin 27 kişi hakkında 
gözaltı kararı verildi.

-Yazar Rüstem Kocadurmuşoğlu 
Adana’da öldü. 

-İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Ko-
loğlu öldü.

31-ABD’nin meşhur komedi dizisi aktörü 
Mark Salling Los Angelos’te intihar etti.

Şubat
1-Gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği 

(TTB)’nin Başkanı Raşit Tükel ve Taner 
Gören İstanbul Üniversitesi’ndeki göre-
vinden uzaklaştırıldı.

-İzmir eski Milletvekili Timur Demir öldü.
-Beşiktaş Kulüpleri Başkanı Fikret Or-

man Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu.
-Kütahya eski Milletvekili Mehmet Kesen 

öldü.
-Japonya’da bir yaşlı bakımevinde çıkan 

yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
-Türk Halk Müziği sanatçısı Aliye Akkılıç 

Ankara’da öldü.
-Pakistan’ın Sind Eyaleti Planlama ve 

Kalkınma Bakanı Mir Hazar Han ile eşi 
Feriha Razak evinde ölü bulundu.

-Anayasa Mahkemesi (AYM), Sosyal med-
yada görüş paylaşmanın ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerekti-
ğini hükme bağladı. Bununla ilgili karar 
Resmi Gazete’de yayınlandı.

2-Küba Devrimi efsanevi lideri Fidel 
Castro’nun oğlu Angel Castro Diaz inti-
har etti.

-Atatürk Havalimanı’nda kaçak yollarla 
yurda sokulmak istenen 45 bin lira de-
ğerindeki 200 porsuk kürk ele geçirildi.

-ABD yönetimi, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı-
nı destekledikleri gerekçesi ile 21 kişi ve 
9 kurumu daha yaptırım listesine aldı.

-Konya’da bir otomobilde yapılan ara-
mada 596 tüp kobra zehri ele geçirildi. 
Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

-Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail 
Saakaşvili Ukrayna Mahkemesi kararı 
ile ev hapsi cezasına çarptırıldı.

-ABD Enbar’da DEAŞ’a mensuplarına 
düzenlediği hava saldırısında araların-
da Irak güvenlik güçlerinin de bulundu-
ğu 7 kişi öldü. 

-Afganistan’ın başkenti Kabil’de elçilik ve 
hükümet binalarının yakının yakınında 
bulunan mekana bombalı araç ile yapı-
lan intihar saldırısında 95 kişi öldü.158 
kişi de yaralandı.

-Brezilya’da bir eğlence mekanına yapı-
lan silahlı saldırıda 14 kişi öldü.

28-Zeytin Dalı Harekâtı’nda 2 asker şe-
hit oldu.

-İstanbul Kasımpaşa-Hasköy Tüneli 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açıldı.

-Ağrılı Molla Nusret Kocabay Hoca, 
Erzurum’da öldü.

29-TBMM eski Danışma Meclisi Üyesi 
Ali Dikmen Denizli’de öldü.

-Afrin Harekâtı ile ilgili sosyal medya 
üzerinden terör propagandası yaptıkla-
rı gerekçesiyle 311 kişi gözaltına alındı.

30-Çorum Belediye Başkanı Muzaffer 
Küleci, görevinden istifa etti.

-Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Kon-
seyi üyeleri ve başkanı gözaltına alındı.

-Yemen’de bomba yüklü araç ile düzenle-
nen intihar saldırısında 15 asker hayatı-
nı kaybetti.
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5-Çorum Belediye Başkanlığına Zeki Gül 
seçildi.

-Başbakan Binali Yıldırım, Bugüne kadar, 
Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 
roket füze saldırısı yapıldığını 7 sivilin 
şehit olduğunu ve 113 kişinin yaralandı-
ğını açıkladı.

-ABD Merkez Bankası (FED) Başkanlığı-
na Jerome Powell atandı.

-Almanya’nın Esslingen şehrinde 4 kişilik 
Türk ailesi evde ölü bulundu.

6-Ünlü İngiliz aktör Joıhn Mahoney öldü.
-İstanbul Bağcılar’da bir iş yerine baskın 

düzenleyen polis, 1 milyon lira değerin-
de sahte parfüm ve parfüm yapımında 
kullanılan malzemeler ele geçirdi.

7-Kanaat önderlerinden Şeyh Maşuk’un 
halifesi Molla Hüseyin el-Buti öldü.

-Kerkük Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Ali Elmas, merkezinde uğradığı silahlı 
saldırıda da hayatını kaybetti.

-İstanbul merkezli düzenlenen terör ope-
rasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 
6’ı tutuklandı.

-Kırklareli eski Milletvekili ve Devlet Ba-
kanı Hasan Korkut Ankara’da öldü.

-Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi 
Nabi Şensoy öldü. 

-15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara 
Harp Okulu’ndaki eylem ile ilgili 4 sanık 
ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müeb-
bet hapis cezasına çarptırıldı. 100 sanık-
ta beraat etti. 

8-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ara-
larında meslekten ihraç edilmiş 17 Gazi 
Üniversitesi personeli hakkında gözaltı 
kararı verdi.

-Çin’de metro inşaatı sırasında yolun çök-
mesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

-Şam’da Esat rejiminin abluka altında 
tuttuğu bölgeye düzenlenen hava saldı-
rısında 54 sivil hayatını kaybetti.

-Libya açıklarında 90 kişiyi taşıyan bot 
battı. Kazada 87 kişi öldü. 3 kişi de kay-
boldu.

-İran’da zorunlu başörtüsünü protesto 
etmek için eşarplarını çıkaran 29 kişi 
tutuklandı.

-KKTC’de 4 partili koalisyon hükümeti 
kuruldu.

-Adana Asliye Hukuk Mahkemesi,” Fur-
kan Eğitim ve Hizmet Vakfı”na kayyum 
atadı.

-Halep şehrinde Esat rejimi tarafından 
düzenlenen hava saldırısında 10 kişi 
hayatını kaybetti.

-Ankara Valiliği, Çukurambar Anadolu 
İhtisas Vergi Dairesi’nde meydana ge-
len patlama ile ilgili olarak 8 kişinin gö-
zaltına alındığı açıkladı.

3-Yeşilçam’da “Bitirim Zeki” tiplemesi 
ile tanınan Zeki Keskin öldü.

-Prof. Dr. Gürbüz Barlas İstanbul’da 
öldü.

-Fransa’da iki helikopterin havada çar-
pışması sonucu beş kişi hayatını kay-
betti.

-Uzun yıllar uluslararası habercilik ya-
pan, gazeteci Hüseyin Hami Sami Coşar 
öldü. 

4-Mersin eski Milletvekili Av. Ramazan 
Çalışkan Tarsus’da öldü.

-ABD’de dört ayda 53 kişinin gripten öl-
düğü anlaşıldı.

-Şiddet içermeyen direniş teknikleri ile 
tanınan AB’li siyaset bilimcisi Gene 
Sharp öldü.

-TSK, 935 teröristin etkisiz hale getirildi-
ğini açıkladı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Papa Franciscus’un davetlisi olarak 
Vatikan’a gitti.

-Pakistan’da meydana gelen intihar sal-
dırısında 11 asker hayatını kaybetti. 13 
askerde yaralandı.
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-İdari ve adli yargı hakimlikleri soruları-
nı Kur’an-ı Kerim’e el bastırarak yemin 
ettirerek dağıttığı iddiası ile yargılanan 
Erzurum Pasinler ilçesi eski hakimi Fa-
tih Hüseyin İnal, 7.5 yıl hapse mahkûm 
oldu.

-Rusya’nın Moskova şehrinde kalkan 65 
yolcu ile 4 mürettebatı ile 71 kişinin bu-
lunduğu uçak düştü. Kazada kurtulan 
olmadı.

-Tekirdağ eski Milletvekili Ömer kahra-
man Malkara’da öldü.

12-Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt 
muhabiri Deniz Yücel tahliye oldu.

-Hollanda Parlamentosu 1915 olaylarını 
“Ermeni Soykırımı” olarak tanıyan tasa-
rıyı kabul etti.

-Başbakan Yardımcılığı yapan Arnavut si-
yaset adamı Abdilakim Ademi öldü.

-Söz yazarı Aysel Gürel İstanbul’da öldü.
13-“Kolsuz Agop” diye tanınan Prof. Dr. 

Agop Katoğyan, İstanbul’da öldü.
14-Türk halk müziği sanatçısı Nuray Ha-

fiftaş tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti.

-Ankara’da ABD Büyükelçiliği’nin bulun-
duğu caddeye “Zeytin Dalı” ismi verildi.

-Danimarka Kraliçesi Margrethe’nin eşi 
Prens Henrik öldü.

-TRT spikeri Tuna Huş öldü.
-Avrasya Uluslararası Yüksek Öğretim 

Zirvesi İstanbul’da başladı.
-Erbil’de tutuklu bulunan Vasat Cemaati 

lideri Şahmerdan Sarı Türkiye’ye iade 
edildi.

15-Nepal Başbakanı Shen Bahadur, par-
tisinin seçimlerde çoğunluğunu kaybet-
mesi üzerine görevinden istifa etti.

-ABD’de bir liseye düzenlenen silahlı sal-
dırıda 17 kişi öldü. 50 kişi de yaralandı.

-TRT eski sanatçısı Hamit Çine Burdur’da 
öldü.

9-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Genel Müdürü Besim Şişman 
görevden alındı.

-Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı 
Alparslan Kuytul tutuklandı.

-Tayvan’da meydana gelen depremde 10 
kişi hayatını kaybetti.

-İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu, tutuklu olarak yargılandığı davada 
3 yıl 1 ay, eski İstanbul Emniyet Müdü-
rü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse 
mahkûm oldu.

10-Şişli eski Belediye Başkanı ve İstan-
bul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
öldü.

-Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda 
meydana gelen trafik kazasında 8 kişi 
hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı.

-Sultan II. Abdülhamid’in vefatının 
100’ncü yılı nedeniyle Osmanlı ailesin-
den 7 ülkeden 40 torun İstanbul’a geldi. 

-Spor yazarı Cemalettin Alkan 
İstanbul’da öldü.

-TSK’nin ATAK tipi helikopteri Hatay’ın 
Kırıkhan ilçenin karşı tarafına düşmesi 
sonucu Pilot Üsteğmen Erdem Mut ve 
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker şehit 
oldu.

-Ankara’da eylem hazırlığında oldukları 
tespit edilen DEAŞ mensubu 17 kişi ya-
kalandı.

-Endonezya’nın Java Adası’nda bir oto-
büsünün devrilmesi sonucu 25 turist 
öldü. 

11-TSK, 23 gününde devam eden “Zeytin 
Dalı Harekâtı”nda etkisiz hale getirilen 
terörist sayısının 1266’ya yükseldiğini 
açıkladı.

-İsrail’de 15 Ocaktan beri askeri cezae-
vinde tutulan İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Cemil Teke-
li serbest bırakıldı.
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-Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akça-
kale ilçesinde nöbet değişimine giden 
zırhlı personel taşıyıcının dere suyuna 
kapılarak devrilmesi sonucu 2 asker şe-
hit oldu.

19-Beşşar Esad rejiminin abluka altında 
tuttuğu Doğu Guta bölgesinde düzenle-
diği saldırı da 4’ü çocuk, 9 sivil hayatını 
kaybetti. 

20-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzha-
noğlu öldü.

-KHK ile kapatılan İzmir Üniversite-
si ve Fatih Koleji sahibi İsmail Selim 
Doğanata’nın aralarında bulunduğu 5 
kişi gözaltına alındı.

-Psikoloji uzmanı Prof. Dr. Engin Genç-
tan öldü.

-Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akad 
tutuklandı.

-Çin’den kaçarak Türkiye’ye sığınan ve 
Hatay Göç İdaresi’nde tutulan 82 Uygur 
Türk’ü açlık grevine başladı.

-Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge 
İvanov resmi bir ziyaret için Ankara’ya 
geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından kabul edildi.

-Geçtiğimiz yıl FETÖ soruşturması kap-
samında tutuklanan Yeni Asya gazetesi 
muhabiri Nur Ener Kılıç tahliye edildi.

21-Ankara merkezli 13 ilde KHK ile ka-
patılan cemaat okullarında görev yapan 
kişilere yönelik eş zamanlı yapılan ope-
rasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

-Eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özan-
lı, sosyal medya üzerinden terör örgütü 
PKK lehinde paylaşım yaptığı gerekçesi 
ile tutuklandı.

-Jandarma tarafından İstanbul Silivri ve 
5 ilçede yapılan eş zamanlı uyuşturucu 
operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi 
tutuklandı.

-Tutuklu bulunan Dicle Üniversitesi eski 
Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile 

-ABD’de yaşayan ressam, şeyh Tosun 
Bayrak, 92 yaşında öldü.

16-Gazeteci, fotoğraf sanatçısı Ergun Ça-
ğatay İstanbul’da öldü.

-Bir grup sanatçı “Zeytin Dalı Harekâtı”na 
destek vermek üzere Hatay’a geldi.

-TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği 
sanatçısı Gönül Akın Ankara’da öldü.

17-Ankara merkezli 33 ilde polis aka-
demisi sınav öncesi soruları çalmakla 
suçlanan 54 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi.

-İzmir’de askeri eğitim uçağı düştü. Ka-
zada 2 asker şehit oldu.

-15 Temmuz darbe girişimini önceden 
bildikleri iddiası ile İstanbul 26.Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ga-
zeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan, 
Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek 
ve Şükrü Tuğrul Özşengün ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Hatay’da Cuma namazında “Cihad 
Hutbesi” okudu.

-Meksika’da 7.2 büyüklüğünde meydana 
gelen deprem sonucunda hasar çalış-
malarına katılmak üzere havalanan as-
keri bir helikopter düştü. Kazada 13 kişi 
hayatını kaybetti.

18-İran’a ait 60 kişiyi taşıyan bir yolcu 
uçağı İsfahan yakınlarında düştü. Kaza-
dan kurtulan olmadı.

-İzmir il Müftüsü Prof. Dr. Ramazan 
Mutlu ile Diyarbakır Müftüsü Burhan 
İşleyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
sı olarak atandı.

-Erzurum’da Afganistan ve Pakistan uy-
ruklu 367 kaçak göçmen yakalandı.

-Dağıstan’da bir festivalde kalabalığa 
ateş açılması sonucu 4 kişi öldü.5 kişi 
de yaralandı.

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı başlangıcın-
dan bu yana 1614 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini açıkladı.
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terör örgütü mensubunun etkisi hale ge-
tirildiğini açıkladı.

-İçişleri Bakanlığı, terör örgütü propa-
gandası yapan 845 kişinin gözaltına 
alındığı açıkladı.

-Afganistan’da bulunan cemaat okulları 
“Maarif Vakfı’na devredildi.

27-TBMM’de HDP Muş Mv. Ahmet Yıldı-
rım ile Şanlıurfa Mv. İbrahim Ayhan’ın 
vekilliği düşürüldü.

-Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin karşısın-
daki Irak topraklarından yasadışı yollar-
la Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı 
uyruklu 5 kişi soğuktan donarak hayatı-
nı kaybetti.

28- Bylock kullandıkları gerekçesiyle 4’ü 
kadın 17 kişi gözaltına alındı.

-Kocaeli merkezli 72 ilde yapılan akar-
yakıt kaçakçılığı operasyonunda 35 kişi 
tutuklandı.

-Polonya’da şiddetli soğuklar nedeniyle 
Hipertermi’den 53 kişi hayatını kaybet-
ti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Afrika turundaki ilk durağı 
Cezayir oldu.

-Avrupa Sibirya’dan gelen soğuk hava ne-
deniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

Mart
1-HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öca-

lan “terör örgütü propagandası yapmak 
suçu ile yargılandığı davada 2 yıl 6 ay 
hapse mahkûm oldu.

-Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan ara-
sında 2009 Zürih’te imzalanan protoko-
lü iptal ettiğini açıkladı.

-Karadeniz’i Doğu Anadolu üzerinden 
İran’a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan 
karayolundaki Cankurtaran Geçidine 
inşa edilen tünel hizmete girdi

-Eğitimci, din adamı Halit Berkala 
Konya’da öldü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır 
tahliye oldu.

-Peru’da bir yolcu otobüsünün uçuruma 
yuvarlanması sonucu 30 kişi hayatını 
kaybetti.

-Mazlum-Der eski Genel Başkanı Dr. 
Ömer Faruk Gergeroğlu “terör propa-
gandası yaptığı” gerekçesi ile yargılan-
dığı davada 2.5 yıl hapse mahkûm oldu. 

22-Görevden alınan TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in yerine 
Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Hasan Mandal atandı.

23-Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi ve Eğitim-
Bir-Sen’in birlikte düzenledikleri “Sul-
tan 11. Abdülhamid ve Dönemi” Ulusla-
rarası İlmi Toplantısı İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesinde yapıldı.

-Yemen Sağlık Bakanlığı, difteri salgını 
nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybetti-
ğini açıkladı.

-Akdeniz Basın Vakfı kurucularından ga-
zeteci Haluk Üncel öldü.

-Ünlü heykeltıraş Ali Teoman Germaner 
öldü.

-Kütahya’da çini sanatının ustalarından 
Ahmet Kerkük öldü.

24-Müzisyen, siyasi hiciv ustası Celal Şa-
hin öldü.

-Kıbrıs Türk Halk müziği sanatçısı Tür-
kay Altay öldü.

25-Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a üye ol-
dukları gerekçesi ile 16 kişi idama 
mahkûm oldu.

-Yemen’de bomba yüklü araçla yapılan 
saldırı da 14 kişi öldü. 40 kişi de yara-
landı.

-PYD/PKK eski eş başkanı Salih Müslüm 
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 
yakalandı.

26-TSK, Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı 
Harekâtı”nın 38’nci gününde 2 bin 59 
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larda 20 kişi hakkında gözaltı kararı ve-
rildi.

-Deniz Selin Üstündağ eskirimde Avrupa 
şampiyonu oldu.

-Kerkük’te bir karakola saldıran 8 DEAŞ 
militanı öldürüldü.

-Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yürütülen soruşturma kapsamında 12 
rütbeli asker hakkında gözaltı kararı ve-
rildi.

-Esat rejimi ve destekçilerin Doğu Guta’ya 
düzenledikleri saldırılarda 38 sivil haya-
tını kaybetti. 

-Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek 
Birliği(MESAM)’a kayyum atandı.

6-Yardımcı Doçent kadrosu yerine “dok-
tor öğretim üyesi” kadrosu ihdas edil-
mesine dair kanun değişikliği Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda darbe 
girişimi eylemlerine ilişkin görülen da-
vada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi.

-Oyuncu, gazeteci ve yazar Yeşim Soydan 
İstanbul’da öldü.

-Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gerek-
çesi ile Hindistan’a ait insansız hava ara-
cını düşürdü.

-Caz müziğinin önemli isimlerinden Cü-
neyt Sermet Didim’de öldü.

-Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 
Rusya’ya ait bir askeri nakliye uçağının 
düştüğünü ve uçakta bulunan 33 yolcu 
ve mürettebatın hayatını kaybettiğini 
açıkladı.

-Arkeoloji alanında yaptığı çalışmala-
rı ile tanınan Prof. Dr. Muhibbe Darga 
İstanbul’da öldü.

7-Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık 
‘ta çalışan 60 şüpheli hakkında yakala-
ma kararı verildi. 

-Bylock kullandıkları gerekçesi 8 avukat 
hakkında gözaltı kararı verildi.

-Azerbaycan’da bir rehabilitasyon mer-
kezinde çıkan yangında 30 kişi hayatını 
kaybetti.

2-Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin kırsa-
lında güvenlik güçleri ile YPG’ler ara-
sında çıkan çatışmada 8 asker şehit 
oldu. 26 asker ve poliste yaralandı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, An-
kara ile ve ilçelerinde KHK ile ihraç 
edilen 66 öğretmen ile Aksiyon İş 
Federasyonu’na bağlı 5 farklı sendika 
da yöneticilik yapan 72 kişi hakkında 
gözaltı kararı verdi.

-OHAL Komisyonu, 4 bin 416 dosyayı in-
celeyerek 100 kişiyi göreve iade etti. 4 
bin 316 kişinin dosyasına da ret kararı 
verdi.

-Rus yazarı Larisa Nikolayevna Vasileva 
Moskova’da öldü.

-Savunma Bakanlığı, Afrin’de bugüne ka-
dar TSK’den 41 ÖSO mensubu 157 şehit 
olduğunu açıkladı.

-Yunanistan sınırındaki Kastanies 
Karakolu’ndan Türkiye tarafına geçen 
iki Yunan askeri “Askeri yasak bölgeye 
girmek suçu “ ile tutuklandı.

-Nevşehir’de İŞİD’e yönelik düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alınan Irak’lı 
6 kişi tutuklandı.

-GAMA Holding onursal başkanı Erol 
Üçer Ankara’da öldü. 

3-Ünlü dans sanatçısı Ümit İriş 
İstanbul’da öldü.

-Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz,” si-
lahlı terör örgütüne yardım etme” suçu 
ile 4 yıl 2 ay hapse mahkûm oldu.

4-Suudi Arabistan’ın El Ahsa şehrinde 
ilk defa kadınların katıldığı bir maraton 
düzenlendi.

-“Aşık İsmeti” mahlası ile tanına halk şai-
ri Abdülkadir Namlı Sivas’ta öldü.

5-Ankara’da DEAŞ’a yönelik operasyon-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 363

-Gazeteci, yazar Hasan Uysal Balıkesir’in 
Ayvalık ilçesinde öldü.

12-Ünlü iş adamı İÇDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Necati Aslan öldü.

-Bangladeş Havayollarının ait yolcu uçağı 
düştü. Kazada 51 kişi hayatını kaybetti.

-TSK, yapılan açıklamada Zeytin Dalı 
Harekâtı kapsamında Cinderes Böl-
gesinde arama faaliyetleri sırasında el 
yapımı patlayıcının infilak etmesi sonu-
cunda bir asker ile Doğubayazıt’da PKK 
teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman 
çavuşun şehit olduğunu açıkladı.

13-Çorum Osmancık’ta yolcu otobüsü-
nün TIR’a çarpması sonucu 13 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Erzincan merkezli 4 ilde yapılan FETÖ 
soruşturmasında gözaltına alınan 40 ki-
şiden 14’ü tutuklandı.

-TSK, Zeytin Dalı Harekâtı’ndan bugüne 
3393 teröristin etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı. 

-Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin 
kanun teklifi TBMM genel kurulunda 
kabul edildi.

-TRT’nin usta kemençe sanatçısı Nihat 
Doğu öldü.

-Türkiye Nahçıvan sınır kapısı olan Dilu-
cu Gümrük Kapısı’na düzenlenen rüşvet 
ve hayli ihracat operasyonunda 40 kişi 
gözaltına alındı. 

-ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ta-
rihi öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Asla-
noğlu öldü.

-Şair Selman Cahit Öztaş İstanbul’da 
öldü.

-ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gö-
revden alındı.Yerine CIA Başkanı Mike 
Pompeo atandı. CIA Direktörlüğüne ise 
Gina Haspel getirildi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
81 ilin müftüsünü Külliyesinde kabul 
etti.

-Çeçenistan’da bir Rus helikopteri düştü. 
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

8-Batı Afrika ülkesi Nijerya’da son iki 
hafta içinde teşhis edilemeyen bir has-
talıktan 30 kişi hayatını kaybetti,

-5 medya kuruluşu Tasarrufu Mevduatı 
Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa 
çıkarıldı.

-İstanbul Başsavcılığı, FETÖ soruştur-
ması kapsamında 121 kişi hakkında gö-
zaltı kararı verdi.

9-“Bizimkiler” dizisinde Kapıcı Cafer 
rolü ile tanınan oyuncu Ercan Yazgan 
İstanbul’da öldü.

-Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Belediye 
Başkanı Mustafa Ergin öldü.

-Tutuklu bulunan gazeteci Murat Sabun-
cu ile Ahmet Şık tahliye oldu.

-Türk asıllı Türkolog, yazar Murat Acıyev 
Moskova’da öldü.

10-Oyuncu, seslendirme sanatçısı Nur 
Subaşı İstanbul’da öldü.

11-Önemli davalara bakan emekli DGM 
Hakimi Mehmet Orhan Karademir, 
Antalya’da trafik kazasında hayatını 
kaybetti.

-Çin’de devlet başkanlığı ve başkan yar-
dımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev 
süresinin kaldırılmasına dair anayasa 
değişikliği yapıldı.

-Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a 
gitmekte olan Başaran Holding’e ait 
özel uçak İran’da düştü. Kazada üçü 
mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, “Herkes İslam hakkında konuşur-
ken hak ve hakikate karşı sorumluluğu 
gereği dikkatli olmak zorundadır” dedi.

-İstanbul’da 3 yıl ve üzeri hapis cezası bu-
lunanların yakalanması amacıyla 3 bin 
ekip 6 bin personelin katılımı ile “Kan-
gal Pençesi Operasyonu” yapıldı. 287 
kişi gözaltına alındı.
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17-Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Mey-
dan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” ola-
rak belirlendiğine dair Bakanlar Kurulu 
Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

-Kahramanmaraş’ta FETÖ soruşturması 
kapsamında gözaltına alınan 19 subay-
dan 6’ı tutuklandı.

-Suriye rejimi tarafından 5 yıldır muha-
sara altında tutulan Doğu Guta’da 7 bin 
kişi tahliye edildiği açıklandı.

-Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 diplomatı 
sınır dışı etti.

-Ege Denizi’nde kaçak göçmenleri taşıyan 
bot battı. Kazada 5’i çocuk 15 kişi haya-
tını kaybetti.

18-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Çanakkale 18 Mart Stadında düzen-
lenen “18 Mart Şehitlerini Anma Günü” 
açılış konuşmasında “Şu anda ÖSO ve 
Türk bayrağı dalgalanıyor” dedi.

-Microsolf ve Yahoo’nun sistemlerine sı-
zan dünyaca ünlü hacker evinde ölü bu-
lundu.

-Gaziantep eski Milletvekili ve Senatörü 
Mehmet Kılıç Ankara’da öldü.

19-Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor eski Bakanı Hasan Celal Güzel 
Ankara’da öldü. 

-Afrin merkezinde 4 katlı binada meyda-
na gelen patlamada 7 sivil ile 4 Özgür 
Suriye Ordusu’na mensup 11 kişi haya-
tını kaybetti.

-Muş’un Varto ilçesinde terör örgütü 
PKK’ya yapılan operasyon sırasında ka-
yalıklar arasına gizlenmiş 2 bidon içinde 
90 adet el bombası ele geçirildi.

20-Kayseri merkezli 18 ilde yapılan ope-
rasyonlarda 37’i muvazzaf askeri per-
sonel ve meslekten ihraç edilmiş öğret-
menlere yönelik operasyon başlatıldı.

-İmam Buhari Vakfı kurucusu Hasan Ka-
rakaya İstanbul’da öldü.

14-Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde operas-
yon sırasında PKK tarafından önceden 
araziye döşenen el yapımı patlayıcının 
infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu. 
4 askerde yaralandı.

-Suriye’nin İdlib şehrinde Rus savaş 
uçakları tarafından düzenlenen hava 
saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 11 
kişide yaralandı.

-Rus muhalif iş adamı Nikolay Gluşkov 
Londra’daki evinde ölü bulundu.

-İran Devrim Muhafızları Ordusu’na 
mensup 5 kişi Suriye çatışmasında öldü.

-Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu 
Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinde 
ölü bulundu.

-Dünyanın önde gelen astronomların-
dan biri sayılan Prof. Stephen Hawking 
öldü.

-“Çiftlik Bank” yönetim kurulu üyesi Ce-
mal Çolak ve şirket sahibi Mehmet Ay-
dın tutuklandı.

15-Suudi Arabistan Prensi Ban-
der bin Khalid Londra Uluslararası 
Havaalanı’nda intihar etti.

16-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
Kuzey Kore’ye uygulanacak yaptırım-
larla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ya-
yınlandı.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası eski Başkanı Atıl Akkan öldü.

-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüsnü Paşacıoğlu 
İstanbul’da öldü.

-Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez “hak 
ihlali kararı” vermesi üzerine İstanbul 
13.Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi kararı 
ile gazeteci Şahin Alpay’ı tahliye etti.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 
Polis Koleji Sınavı’nda usulsüzlük yap-
tıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında 
yakalama kararı verdi.
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-HDP Van Milletvekili Zengin Batan, “suç 
işlemeye alenen tahrik, devletin birliği-
ne ve ülkenin bütünlüğünü bozma” iddi-
ası ile 18 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkûm 
oldu.

24-Sinema ve dizi oyuncusu Ercüment 
Balakoğlu öldü.

-İstanbul eski Milletvekili ve sosyolog 
Prof. Dr. Haluk Ülman İstanbul’da öldü.

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Develi bir 
soruşturma nedeniyle YÖK tarafından 
görevden alındı.

-Terör örgütü DEAŞ, Bağdat-Kerkük oto-
yolunda pusu kurarak 8 polisi öldürdü.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit dü-
şen askerleri anma için program düzen-
leyen öğrencilere saldırı ile ilgili olan 12 
kişi gözaltına alındı.

25-Almanya’da gözaltına alnın eski Kata-
lonya lideri Carles tutuklandı.

- İzmir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Osman Eskicioğlu 
öldü.

26-Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
“Antartika’da kalıcı bir üs kurulacağını 
açıkladı.

-Rusya’nın Kemerovo’da bir alışveriş 
merkezinde çıkan yangında 53 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Mardin ve ilçelerinde PKK’ya yönelik 
operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
emekli öğretim üyesi Prof. Yahya Zabu-
noğlu öldü.

27-Suriye’nin Afrin şehrinde mayın pat-
laması sonucu aynı aileden 7 kişi öldü.

-İstanbul’daki Nevruz kutlamaları sıra-
sında PKK propagandası yaptıkları iddi-
ası ile gözaltına alınan 73 zanlıdan 18’i 
tutuklandı.

-Esat rejimi ve destekçilerinin Doğu 
Guta’ya saldırmaları sonucu 59 sivil ha-
yatını kaybetti. 

21-Eski Büyükelçi ve Ankara Milletvekili 
Deniz Bölükbaşı Ankara’da öldü.

-Kerkük’te DEAŞ militanlarının halka 
saldırması sonucu 5 kişi öldü. 15 kişi de 
yaralandı.

-Afganistan’ın Kabil şehrinde meydana 
gelen patlamada 26 kişi öldü. 18 kişi de 
yaralandı.

-İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılında 
24 bin 545 kişinin Türkiye vatandaşlı-
ğından çıkarıldığını, vatandaşlığa geçen 
yabancı sayısının ise 14 bin 194 olduğu-
nu açıklandı.

22-Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Pos-
ta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk 
kanalları bulunan “Doğan Medya” gru-
bu Demirözen Grubu’na satıldı.

-Türk basketbol unun önemli isimlerin-
den Cavit Altunay öldü.

-THK bağlı askeri uçak Nevşehir yakın-
larında düştü. Kazada bir asker şehit 
oldu.

-Somali’nin başkenti Mogadişu’da bom-
ba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 
kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yara-
landı.

23-Sanatçı Zühal Olcay, Cumhurbaş-
kanına hakaret ettiği gerekçesi ile yar-
gılandığı davada 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

-İstanbul’da yapılan uyuşturucu operas-
yonunda oyuncu Adnan Koç tutuklandı.

-ABD Suudi Arabistan’a 1 milyar dolarlık 
yeni silah satışı yaptı.

-İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı 
TBMM’de kabul edildi.

-Bestekar Göksel Sönmezışık İstanbul’da 
öldü.
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31-Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem 
Kemertaş İstanbul’da öldü.

-Yazar, TYB İzmir Üyesi, eski yöneticisi 
Naci Gümüş İzmir’de öldü.

Nisan
1-Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında 5 

asker öldürüldü.
-Hindistan’da otel olarak kullanılan 100 

yıllık tarihi ev yıkıldı. Kazada 10 kişi ha-
yatını kaybetti. 

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır birlikle-
rini ve Hatay Reyhanlı ilçesindeki Oğul-
pınar Hudut Karakolu’nu ziyaret etti.

-Şair Ülkü Tamer öldü.
2-Orta Amerika ülkesi Guatemala’da gö-

rev yapan diktdatör Efrain Rios Mont 
öldü.

-FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan HSK 
1. Dairesi eski üyesi, Teoman Gökçe, 
Sincan Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti. 

-Sinema sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu 
öldü.

-Emekli Vali Kadir Aydoğan Amasya’da 
öldü.

3-Suudi Krallığını muhalefeti ile bilinen 
ilim adamı Selman el Avde öldü.

-Rusya’da 64 kişinin hayatını kaybettiği 
AVM yangını sonrası Kemerova Bölgesi 
Valisi Aman Tureyav görevinden istifa 
etti.

-Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın temeli 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafın-
dan atıldı.

-Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin şehitleri-
ni anmak için stant açan öğrencilere sal-
dıran ve gözaltına alınan 15 öğrenciden 
9’u tutuklandı.

-Mardin’in Ömerli ve Dargeçit Belediye-
lerine kayyım olarak atanan Kaymakam 

28-Dicle Üniversitesi eski öğretim üyesi 
Doç. Dr. Orhan Tokgöz anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile 13 
yıl 4 ay hapse mahkûm oldu.

29-Venezuela’nın Canaboba eyaletinde 
bir cezaevinde çıkan isyan sırasında 
meydana gelen yangında 68 kişi du-
mandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

-Bilecik’te kaçak yollarla sokulan 253 
gram ağırlığında iki tüp kobra yılan 
zehri ele geçirildi. Bununla ilgili olarak 
3 kişi gözaltına alındı.

-TPAO Genel Müdürlüğüne Melihan Bil-
gin atandı.

-Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük 
öldü.

-Gazeteci, yazar Oktay Veral İstanbul’da 
öldü.

30-Siirt’te terör örgütü PKK tarafından 
düzenlenen saldırı da 6 güvenlik koru-
yucusu şehit oldu. 3 güvenlik görevlisi 
ile 4 askerde yaralandı.

-Iğdır’da kaçak yollarla ülkeye girmeye 
çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 
mültecileri taşıyan aracın kaza yapması 
sonucu 17 kişi öldü. 30 kişi de yaralan-
dı.

-İstanbul Fatih’te tarihi Kapalıçarşı’da 
bir antika dükkanına yapılan aramada 
18. yüzyıla ait 8 metre 30 santim bü-
yüklüğünde el yazması hat secere ele 
geçirildi.

-Sivas’ta darbe girişimi soruşturması 
kapsamında tutuklu olarak yargılanan 
Sivas eski Garnizon Komitanı Fatih Ce-
lalettin Sağır 12 yıl hapse mahkûm oldu.

-2012 yılında yapılan Polis Akademisi 
sınavlarına ilişkin 14 ilde yapılan ope-
rasyonlarda 46 kişi hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı.

-İsrail askerleri “Toprak günü” nedeniyle 
toplanan Filistinlilere ateş açması so-
nucu 12 kişi öldü.
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askerleri tarafından öldürüldü.
-İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen 

arpa yüklü bir gemi Hekimbaşı Salih 
Efendi yalısına çarptı. Kazada yalı bü-
yük hasar gördü.

8-Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmen-
lerinden 601’i Erzurum’da uçakla sınır 
dışı edildi.

-Isparta eski Valisi ve Milletvekili Ali 
Haydar Öner Ankara’da öldü.

-Aksaray’da polis kontrol noktasında dur-
durulan bir araçta deri üzerine işlenmiş 
tarihi özelliği olan bir İncil ele geçirildi.

-Suriye’de Esad rejiminin ablukası altında 
bulunan Doğu Guta bölgesindeki Duma 
ilçesine düzenlenen kimyasal saldırıda 
75 sivil hayatını kaybetti.

-ABD Başkanı Donald, “Kimyasal saldırı 
üzerine “Esad büyük bedel ödeyecek” 
dedi.

-Somali’de ülkeye yasa dışı yollardan 9 
milyon dolarlık yakıt sokmaya çalıştığı 
iddiası ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
ait uçağa havalimanında el koyuldu.

-Erciyes Üniversitesi eski Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Palamutoğlu 
Kayseri’de öldü.

9-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör-
lüğüne, Prof. Dr. Saffet Köse atandı.

-Kırgızistan Cumhurbaşkanı resmi bir zi-
yaret için Ankara’ya geldi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
ağırlandı.

10-Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
Ali Fidan görevden alındı.

-İsrail savaş uçakları Suriye’de bir hava 
üssüne düzenlediği saldırıda aralarında 
Devrim Muhafızları Ordu’sundan bir al-
bayın bulunduğu 7 İran askeri öldü.

-2015’de öldürüldüğü ilan edilen Saddam 
Hüseyin’in sağ kolu İzzet el Duri, bir vi-
deo ile hayatta olduğunu açıkladı.

Erol Korkmaz ile Mehmet Yaşar Yeşil-
taş, İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.

4-Afganistan Hava Kuvvetleri Kunduz 
şehrinde hafızların mezuniyet törenine 
yaptığı hava saldırısında 100 kişi haya-
tını kaybetti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran 
Cumhurbaşkanı Ruhani bir araya geldi 
ve “Suriye” konulu Türkiye-Rusya-İran 
Zirvesi yaptılar.

-TRT eski Haber ve Spor Dairesi Başkan 
Yardımcısı Ali Ahmet Böke “silahlı te-
rör örgütüne üye olmak suçu ile 9 yıl 9 
ay hapse mahkûm oldu.

-Çiftlik Bank soruşturması ile kapsamın-
da kırmızı bülteni ile aranan Düzgün 
Genç Bulgaristan’da yakalandı.

-Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen “Of-
sayt” adı verilen yasadışı bahis operas-
yonunda 67 kişi gözaltına alındı.

-Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal 
Yılmaz FETÖ soruşturması kapsamın-
da açığa alındı.

5-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi araştırma görevlisi Vol-
kan Bayar, fakülte sekreteri Fatih Öz-
mutlu, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın 
ile araştırma görevlileri Yasir Armağan 
ve Serdar Çağlak’ı öldürdü.

-Katar Emiri Temin bin Hamed Ali Sani, 
zorunlu askerlik süresini bir yıla çıkara-
rak kadınların da gönüllü askerlik yap-
malarına fırsat tanıyan kararı imzaladı.

6-Niğde Bor Şeker Fabrikası Doğuş Yiye-
cek AŞ’ne satıldı.

-Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. 
Dr. Sevda Ayhan İzmir’de öldü.

-Fenerbahçe milli takım eski oyuncusu 
spor yazarı Selçuk Yula öldü.

7-Filistin’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” 
sırasında gazeteci Yasin Murteca İsrail 
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14-Dünyaca ünlü, Oscar Ödüllü sanatçı 
Milos Forman öldü. 

-Türk Sanat Müziği sanatçısı Tülin Kor-
man öldü.

-ABD Başkanı Donald, İngiltere ve Fransa 
ile birlikte Suriye’ye yönelik operasyona 
başladıklarını açıkladı.

15-Halep’in güneyindeki Azam Dağı’nda 
bulunan İran askeri üssünde meydana 
gelen patlamada 20 İranlı subay hayatı-
nı kaybetti.

-Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin 
şehit edilmesi üzerine yapılan operas-
yonda 14 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

 16-Şırnak Bestler-Dereler-Kuyutepe üst 
bölgelerine saldırı düzenlenen PKK, 3 
askeri şehit etti.

-NATO Genel Sekreteri Jens Stltenberg 
resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi.

-ABD’nin ünlü avukatlarından David 
Buckel, iklim değişikliğini protesto et-
mek amacı ile New York’ta bulunan bir 
parkta kendini ateşe vererek intihar etti.

17-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Baş-
kanlığına, Ali Fuat Teşkesenlioğlu atan-
dı.

-Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
DEAŞ’a yönelik operasyonda İrak’ta fa-
aliyet gösteren “infaz timi” üyesi 4 kişiyi 
yakaladı.

-İstanbul 26. Ağır ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan yazar İhsan Eliaçık, “silah-
lı terör örgütü propagandası yapmak” 
suçu ile 6 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.

-Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ay-
han Akduman Yomra ilçesinde geçirdiği 
trafik kazasında hayatını kaybetti.

-Şair Cemal Safi Ankara’da öldü.
-İzmir’deki askeri casusluk davası savcısı 

Zafer Kılınç Edirne’nin İpsala ilçesinde 
Yunanistan’a kaçarken yakalandı.

-Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri 

-Elazığ merkezli 21 ilde yapılan operas-
yonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 
27’i tutuklandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ile 5 ilden 50 muh-
tar İspanya’ya gitti.

-FETÖ soruşturması kapsamında yar-
gılanan Anayasa Mahkemesi rapor-
törü Mustafa Çağatay 7 yıl 6 ay hapse 
mahkûm oldu. Adli kontrol şartı ile ser-
best bırakıldı.

-Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, 
siyasi tutukluların serbest bırakılması 
için talimat verdi.

-BBP kurucu Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun ölümüme ilişkin savcı-
lığın vermiş olduğu takipsizlik kararı 
bazı şüpheleri oluşturduğu gerekçesi ile 
kaldırıldı.

11-Rusya’da eğitim uçuşu yapan bir he-
likopter düştü. Kazada 6 kişi hayatını 
kaybetti.

-Brezilya’nın Para eyaletinde firar etmeye 
çalışan mahkûmlar ile güvenlik güçleri 
arasında çıkan çatışmada 21 kişi öldü.

-Cezayir’de askeri bir uçak düştü. Kazada 
100 kişi hayatını kaybetti.

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hasan Gönen üniversi-
tede meydana gelen olaylar nedeniyle 
görevinden istifa etti.

12-Türkiye Yazarlar Birliği ile Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlik-
te düzenledikleri” Türk Düşüncesinde 
Yerlilik ve Millilik Sempozyumu Ça-
nakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde 
yapıldı.

13-Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen 28 Şubat Davası’nda Çe-
tin Doğan, Çevik Bir, İsmail Hakkı 
Karadayı’nda aralarında bulunduğu 21 
sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis 
ceza verildi. 68 kişi de beraat etti.
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-Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde 
100 ülkeden 250 davetlinin katılımı ile 
“Dünya Müslümanları Azınlık Zirvesi” 
İstanbul’da yapıldı.

-2008’den beri görevde olan Küba Dev-
let Başkanı Costra’nın yerine yardımcısı 
Miguel Diaz Canel seçildi.

20-Astsubay Ömer Hasdemir’in şehit 
edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi görülen davada 18 sanığa 
ikişer kez ağırlaştırmış hapis cezası ve-
rildi.

-Çanakkale Askeri Hastanesi’nde görev 
yapan Dr. Binbaşı Dilek Vural evinde 
intihar etti.

-Japonya’da 1768 yılında bu yana aktif ol-
mayan bir volkan 250 yıl sonra faaliyete 
geçti.

-İsveç’te sosyal medya hesabından Müs-
lümanlara hakaret eden bir kişiye mah-
keme 7.500 Kron para cezası verdi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çalışma ofislerine dinleme 
cihazı konulmasını ilişkin 10 sanığa 54 
yıl 6 ay hapis cezası verildi.

-Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimle-
rinin 24 Haziranda yapılmasına ilişkin 
TBMM kararı Resmi Gazete’de yayın-
landı.

-ABD’li 66 senatör Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a mektup yaza-
rak Türkiye’de tutuklu bulunan papaz 
Andrew’in serbest bırakılmasını talep 
etti.

21-Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş 
Malezya’da iki kişi tarafından silahla öl-
dürüldü.

22-Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 
gazeteci Angel Gahano vurularak öldü-
rüldü.

-Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 
İsrail ile nihai bir çözüm yapılmadan 
önce ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşımasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Mehmet Oğuz Kaya “silahlı terör örgü-
tüne üye olmak” suçu ile 10 yıl hapse 
mahkûm oldu.

18-Afrika ülkesi Benin’in Türkiye Koto-
nu Büyükelçisi Turgut Kural kalp kri-
zinden hayatını kaybetti.

-Siirt, Erzurum, Adana ve Gaziantep eski 
Valisi Recep Birsin Özel öldü.

-İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Orhan Kuntay öldü.

-Ödemiş ilçesinde açığa alınan Yüzba-
şı Fatih Uğur Koştan, askerlik şubesi 
önünde silahla intihar etti.

-Sabah gazetesi Yurt Haber Müdürü Ay-
dın Şentürk öldü.

-Tarihçi, yazar Ayşe Hür’e Twitter pay-
laşımları nedeniyle 1 yıl 3 ay hapse 
mahkûm oldu.

-Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 
Sabri Çolak “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçundan 7.5 yıl hapse mahkûm 
oldu.

-Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan 
İstanbul’da bir kişi tarafından bıçakla-
narak öldürüldü.

-Gözaltına alınan Mardin Ömerli Kayma-
kamı Erol Korkmaz tutuklandı.

19-Eski Cumhuriyet Senatosu Ankara 
üyesi İsmail Yetiş öldü.

-HDP Mardin Milletvekili Güler Yıldırım, 
tutuklu olarak yargılandığı davada “si-
lahlı terör örgütüne üye olmak” suçu ile 
7 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu. 

-Sosyal Medya hesaplarında yaptığı pay-
laşımlarda FETÖ propagandası yaptığı 
iddiası ile yargılanan Doç. Dr. Koray 
Çalışkan 1 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

-TBMM; HDP milletvekili Osman Bayde-
mir ve Selma Irmak’ın milletvekillikleri 
düşürüldü.

-Suudi Arabistan’da 35 yıllık yasağında 
ardından başkent Riyad’da ilk sinema 
salonu açıldı.
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mazını kıldıktan sonra “Vefa Yürüyüşü” 
yaptı.

-Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 
her yıl yayınladığı “Dünya Basın Özgür-
lüğü Endeksi” ne göre Türkiye 2018’de 
180 ülke arasında 157’ncı sırada olduğu 
açıklandı.

26- TYB ve Kırşehir Belediyesi işbirliği ile 
düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Milli 
Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör” 
uluslar arası Sempozyum Kırşehir’de 
yapıldı.

-Keman sanatçısı Yaşar Okyay öldü.
27-Devlet sanatçısı Tenesup Onad Öncel 

öldü.
-Kenya’da aşırı yağışlar sonucunda 72 kişi 

hayatını kaybetti. 211 kişi de evsiz kaldı.
-Esat rejimi tarafından Şam’a yapılan sal-

dırılarda 36 kişi hayatını kaybetti.
28-Konya’nın Akşehir ilçesinde meyda-

na gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını 
kaybetti.

-İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 
yapılan operasyonlarda 41 kişi gözaltına 
alındı.

-Kuzey Kore lideri Kim Song ile Güney 
Kore Devlet Başkanı Moon Je sınırdaki 
Ateşkes Köyü’nde bir araya geldi.

-Peru’da 500 yıl önce kurban edilen 140 
çocuğun mezarları bulundu.

-İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ so-
ruşturması kapsamında 103 kişi hakkın-
da yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi de 
gözaltına alındı.

-Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Halil Akkanat atandı.

29-Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Orge-
neral Özden Örnek öldü.

-Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hak-
kı Şengül silahlı bir saldırıda hayatını 
kaybetti.

-Galatasaraylılar Cemiyeti Başkanı Prof. 
Dr. Oğuz İmregün İstanbul’da öldü.

-Afganistan’ın başkenti Kabil’de Kali-i 
Nazır bölgesinde bulunan seçim merke-
zine yapılan intihar saldırısında 31 kişi 
hayatını kaybetti. 54 kişi de yaralandı.

23-Erzurum eski Milletvekili Mustafa 
Nihat Diler Ankara’da öldü.

-İlim Yayma Cemiyeti kurucularından 
Emekli Tuğgeneral M. Mehdi Sungur 
Yalova’da öldü.

-Kanada’nın Toronto şehrinde bir aracın 
yayalar arasına dalması sonucu 9 kişi 
öldü.

-Avusturya ve Hollanda’dan sonra 
Almanya’da Türk siyasetçilerine seçim 
kampanyası yapmasına izin verilmeye-
ceğini açıkladı.

-S. Arabistan öncülüğünde Arap koalis-
yonu Yemen’e düzenlediği saldırıda 13 
kişi öldü.

24-İsrail askerleri, işgal altındaki Batı 
Şeria’nın Cenin şehrinde tutuklu bulu-
nan Filistinli Ahmet Cemal Kanba’nın 
evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

-Çin’de bir eğlence salonunda çıkan yan-
gında 18 kişi öldü.5 kişi de yaralandı.

-Aydın eski Emniyet Müdürü Ahmet Tu-
ran Temel tutuklandı.

25-Boyner Holding eski yönetim kurulu 
üyesi Fuat Boyner İstanbul’da öldü.

-Aksaray merkezli 25 ilde FETÖ’ye yö-
nelik soruşturma kapsamında 41 asker 
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

-Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı anmak ve yaşatmak için iki 
yıldır düzenlenen “2018 Erbakan Ödül-
leri” açılandı.

-Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’ncü 
yıldönümünü anma törenleri kapsa-
mında üniversitesi, askeri lise ve harp 
okulu öğrenciler ile vatandaşlardan 
meydana gelen 10 bin kişi sabah na-
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Tevrat ele geçirildi. Bununla ilgili 5 kişi 
gözaltına alındı.

-Tiyatro, sinema sanatçı ve yönetmen 
Selahattin Bilal, Makedonya’nın Üsküp 
şehrinde öldü.

-TRT Spor spikeri Hüseyin Başaran Öldü.
-Romancı, yazar Mehmet Niyazi Özdemir 

İstanbul’da öldü.
-Polis Akademisi sınav sorularını çalan 21 

kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
-Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şa-

hin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 
seçildi.

-Samsun’un Salıpazarı Kaymakamı iken 
Bylock kullandığı gerekçesi ile meslek-
ten ihraç edilen ve yargılanan İskender 
Çalak 7 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

12-Söz yazarı Ahmet Kaçar Görele’de 
öldü.

-Myanmar Ordusu ile Ta’ang Ulusal Kur-
tuluş Ordusu arasında çıkan çatışmada 
19 kişi öldü.

-KKTC Başbakan Yardımcısı,Kudret 
Özersoy 175 istisnai vatandaşlığın iptal 
edildiğini açıkladı.

-Ermenistan’da Armen Saksiyan başkan-
lığında yeni hükümet kuruldu.

13-Emekli Büyükelçi Şefik Fenmen öldü.
-Sultan 2. Abdülhamid’in kara kutusu 

olarak bilinen İzzet Holo Paşa (Arap 
İzzet Paşa)’nın günlükleri İsviçre’de bir 
bankanın kasasından çıktı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
resmi bir ziyaret için İngiltere’ye gitti.

-İran’ın Tahran Belediye Başkanlığına 
Seyyid Muhammed Ali Efşani seçildi.

-Endonezya’da 3 kiliseye yapılan bombalı 
saldırı da 9 kişi öldü. 40 kişi de yaralan-
dı.

-Ürdün Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller 
sebebiyle İsrail’e protesto notası verdi.

-Filistin Vakıfları ve Dini İşler Bakanı 
Şeyh Yusuf Edis; “Yahudilerin Mescid-i 

Mayıs
1-Milli güreşçi Rıza Kayaalp 8 kez Avru-

pa şampiyonu oldu.
2-İran’da meydana gelen 5.2 büyüklü-

ğündeki depremde 105 kişi yaralandı.
-Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-

Safadi, İran ile diplomatik ilişkileri ke-
sen Fas’a destek verdiklerini açıkladı.

3-Yeşilçam oyuncularından Cemal Gon-
cagül İstanbul’da öldü.

5-Gazeteci Ergun Kaftancı Sakarya’da 
öldü.

-Gazze’de meydana gelen patlamada 5 
Filistinli öldü. 3 kişi de yaralandı.

7-Suriye’de Rus savaş uçağı düştü. Kaza-
da 2 pilot hayatını kaybetti.

8-Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat 
Ayhan tedavi gördüğü hastanede haya-
tını kaybetti.

-İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Seyfettin Uludağ 
öldü.

9-Ankara Milli Eğitim eski Müdürü, eği-
timci yazar Kamil Aydoğan Ankara’da 
öldü.

10-Eşkıya Hamido (Hamid Aydemir) 
104 yaşında öldü.

-İsviçre’de bir ötenazi merkezi, İngiliz 
bilim adamı Davit Goodoll’in ötenazi 
isteğini kabul etti.

-Malezya’da yapılan seçimlerde eski baş-
bakan Mahathir Muhammed’in partisi 
kazandı.

-Gençlik ve Spor Bakanlığı, eski Müsteşar 
Yardımcısı Aslan Karanfil Samsun’da 
gözaltına alındı.

-Kenya’da bir barajın taşması sonucu 32 
kişi hayatını kaybetti. 2000 kişi de evsiz 
aldı.

11-Bilecik’te Jandarma ekipleri tarafın-
dan düzenlenen operasyonda ceylan 
derisi üzerine işlenmiş altın varaklı ve 
yakutlarla süslü 8 milyon değerinde 2 
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Kraliçe 11 Elizabeth ile görüştü.
-Avukat Sibel Sevinç Deveci Bylock kul-

landığı ve 15 Temmuz 2016’da Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımlar nede-
niyle tutuklandı.

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh 
ülkesine döndü.

-ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açması-
nın ardından Guatemala’da elçilik açtı-
ğını ilan etti.

-Hindistan’da bir üst geçidin çökmesi so-
nucu 18 kişi hayatını kaybetti.

-Süpermen serisi ile tanınan Kanadalı sa-
natçı Margot Kidder ABD’de öldü.

-Ünlü oyuncuların bulunduğu 34 sanıklı 
davada uyuşturucu madde ticareti yap-
mak, iddiası ile yargılanan Çağatay Ulu-
soy ve Gizem Karaca’ya 4 yıl 2 ay, Cenk 
Eren’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

-ABD’de yargılanan Halkbank Genel Mü-
dür Yardımcısı Mehmet Atilla Hakan’a 
32 ay hapis cezası verildi. 

17-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
FETÖ Soruşturmasında Hava Kuvvetle-
rinde 1 Tuğgeneral 5 albay 101 kişi hak-
kında gözaltı kararıverdi.33 şüpheliyi 
gözaltına aldı.

-Arap Birliği ABD’nin Kudüs’e Büyükelçi-
liği taşıması ve sonradan yaşanan olay-
lar üzerine Kahire’de toplandı.

-“Yeni Gazeteciler” akımını başlatan 
ABD’li yazar Tom Wolfe öldü.

18- OHAL Komisyonu, 17 bin başvuru 
içinde 660 müracaat için mesleğe iade, 
14 bin 350 kişiyi reddetti.

-Dünya Kupası’nda görev alan ilk Türk 
hakem Doğan Babacan öldü.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
2011’deki polislikten komiserliğe geçiş 
sınavı sorularını önceden sızdırma iddi-
ası ile 21 şüpheliye gözaltına aldı.

-Ticaret Borsaları eski Başkanı Nejat Ek-
rem Basmacı İstanbul’da öldü.

Aksa’ya yönelik ihlallere karşı Arap ve 
İslam dünyasını acilen harekete geçme-
ye çağırdı.

-Büyükler Avrupa Tekvando 
Şampiyonası’nda 62 kiloda İrem Ya-
man Avrupa Şampiyonu oldu.

14-Tel Aviv’de bulunan ABD Büyükelçili-
ği Kudüs’te açıldı. Açılışa ABD Başkanı 
Donald Trump’un kızı ve damadı katıl-
dı.

-Ege Üniversitesi emekli öğretim üyele-
rinden arkeolog Prof. Dr. Güven Bakır 
öldü.

-ABD’nin Kudüs’te Büyükelçilik açması-
na karşı Gazze’de düzenlenen protesto-
culara İsrail gerçek mermi kullanması 
üzerine 55 Filistinli hayatını kaybetti. 
1750 kişi de yaralandı. Tekerlekli san-
dalyesi ile direnişe katılan 29 yaşındaki 
Fadi Abu Salah’da öldürüldü.

-Bakanlar Kurulu, “Filistin ile dayanış-
ma içerisinde olma, şehitleri saygı ile 
anmak maksadıyla 3 gün yas ilan edil-
mesine ve bayrakların yarıya indirilme-
sine” karar verdi.

-Türkiye Tel-Aviv ve Washington Büyü-
kelçilerini Ankara’ya çağırdı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda yürüttüğü 
soruşturma kapmasında 25’i muvazzaf, 
72 albay hakkında gözaltı kararı verdi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
İngiltere’de Düşünce Kuruluşu Chathan 
House’ya katılarak konuşma yaptı.

-Silivri ilçe Jandarma Komutanı Mustafa 
Yoldaş gözaltına alındı. 

15-İstanbul’da IŞİD’e yönelik yapılan 
operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı.

-Beşiktaş ve milli takım eski basketbolcu 
Ünal Büyükcan öldü.

16-Salih Mirzabeyoğlu olarak tanına ya-
zar Salih İzzet Erdiş İstanbul’da öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
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-Pakistan’da son üç günde içinde aşırı sı-
caklardan 65 kişi hayatını kaybetti

-İran’da yabanı mantar zehirlenmesin-
den 11 kişi öldü. 230 kişi de tedavi altına 
alındı.

-Hakkari eski Milletvekili Abdülmelik Öz-
dinç Ankara’da öldü.

23-Konya’da 43’ü muvazzaf 70 asker hak-
kında yakalama kararı çıkarıldı.

-İstanbul Kağıthane’de bir eve yapılan 
baskında 40 kilo Bonzai ele geçirildi.

-Adıyaman’da yıldırım düşmesi sonucu 
23 koyun telef oldu.

-Macaristan’da bir şoförün sosyal payla-
şım sitesi üzerinden canlı yayın yapması 
üzerine meydana gelen kazada 9 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Mukt-
lubaş İstanbul’da öldü.

24-İzmirli iş adamı Yunus Esmen Lond-
ra’daki evinde ölü bulundu.

-Yunanistan’da Danıştay, “15 Temmuz 
Darbe” girimi sonrası bu ülkeye kaçan 
darbecilere iltica hakkı verilmesini ka-
bul etti.

-AİHM, Roj TV’nin terör örgütü propa-
gandası yaptığı gerekçesi ile yayın li-
sansı iptal edilen Danimarka aleyhinde 
yaptığı başvurulu reddetti.

-Sakaryalı gazeteci Ferruh Bulut öldü.
-Endonezya İsrail’in Gazze sınırında ger-

çekleştirdiği katliam sebebiyle İsraillile-
rin topraklarına girmesini yasakladı.

-ABD,İran’daki havayolları şirketlerin-
den Mahan Air, Caspion Air,Meraz 
Air,Pouya Air ile iş yapan şirketlere yap-
tırım kararı aldı.

25-Antalya Eğitim ve Kültür Vakfı Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş 
görevden alındı.

-Spor yazarı Ali Abalı Ankara’da öldü.

-Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kon-
seyi, İsrail’in Gazze olaylarının nedeni-
ni araştırmak için bağımsız bir soruş-
turma komisyonu kurulmasına karar 
verdi.

-İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri li-
derleri İsrail karşı atılacak adım için 
İstanbul’da bir araya geldi.

-Küba’nın başkenti Havana 
Havaalanı’ndan kalkan bir yolcu uçağı 
düştü. Kazada 100 kişi hayatını kaybet-
ti.

-İstanbul Yenikapı’da Filistin halkına 
destek amacıyla “Zulme Lanet, Kudüs 
Destek” mitingi düzenlendi.

-Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğ-
lu atandı.

19-Afganistan’da bir stadyuma düzen-
lenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını 
kaybetti.

20-Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Re-
fahiye’deki evindeki çıkan yangında ha-
yatını kaybetti.

-Atatürk Uluslararası Barış Ödülü sahibi, 
ünlü tarihçi Prof. Bernard Levis öldü.

-Afganistan’da şiddetli yağışların meyda-
na getirdiği selde 9 kişi hayatını kaybet-
ti. 

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
resmi bir ziyaret için Bosna Hersek’e 
gitti.

21-Hababam Sınıf oyuncusu Dinçay Çe-
tindamar öldü.

-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.Seçkin Oza-
noğlu öldü.

-Trabzon’un Araklı ilçesi Kaymakamı İb-
rahim Halil Şıvgan gözaltına alındı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Saraybosna Üniversitesi ta-
rafından fahri doktor unvanı verildi.

22-Afiş tasarımında Hollywoord’da çığır 
açan Bill Gold öldü.
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30-“Dertli Şinasi” mahlaslı halk ozanı Şi-
nasi Erdoğan Bursa’da öldü.

Haziran
1-ABD, Filistin halkı için koruma talep 

eden Birleşmiş Milletler Güvenlik tasa-
rısını veto etti.

2-Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yol gü-
venliği sağlayan askerlere Irak’ın kuzey 
bölgesinden tanksavar ile saldırı düzen-
leyen PKK, 3 askeri şehit etti.

3-Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri 
taşıyan tekne Antalya’da battı. 5 çocuk 
hayatını kaybetti.

4-Ürdün Başbakanı Hanı el-Mulki,vergi 
yasasını protesto edenlerin baskısı üze-
rine görevinden istifa etti.

5-Romanya’nın Demokrat Türk Birliği ve 
TİKA’nın desteği ile “Türk Dili Günü” 
kutlandı. 

6-Milli Güreşçi Kerem Kamal İstanbul’da 
düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

7-Uluslararası Kredi Değerlendirme Ku-
ruluşu Moody’s, 17.Türk bankasının 
notunu düşürdü. 19 finans kurumu hak-
kında da not izleme kararı aldı.

8-Bakanlar Kurulu Kararı ile doğrudan 
merkeze bağlı taşra teşkilatın olarak An-
kara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü 
kuruldu.

9-Şırnak’ta yapılan operasyonlarda 14 te-
rörist etkisiz hale getirildi.

-Gürcistan’da okul gezisine çıkan minibü-
sün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü. 16 kişi 
de yaralandı.

-Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’a 
da 32 kişi aynı anda kendini ateşe vere-
rek “Guinness Rekorlar Kitabı”na gir-
meyi başardı.

10-Irak Meclis Başkanı Selim el Cuburi 
ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Al-
lavi Bağdat’ta seçim sandıklarının bu-

-Nijerya’da çiftçi ve çobanlar arasında çı-
kan silahlı çatışmada 86 kişi öldü. 

-Hindistan’da meyve yarasaların taşıdı-
ğı Nipah Virüs’ünden ölenlerin sayısı 
12’ye yükseldi.

-KKTC Lefkoşa’da TC. Büyükelçiliği ve 
Şehitler Abidesi’ndeki Türkiye ve KKTC 
bayraklarını indirmeye çalışan 2 kişi ya-
kalanarak tutuklandı.

-İstanbul Teknik Üniversitesi’nde(İTÜ)
akademik yapılanma ile ilgili 7’i tutuklu 
35 sanığın yargılandığı davada 16 sanı-
ğa “silahlı terör örgütüne üye olmak” 
suçu ile 3 yıl ile 7 yıl arasında hapis ce-
zaya çarptırıldı.

-Mescid-i Aksa’da 200 bin kişi Cuma na-
mazı kıldı.

-İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 
operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gö-
zaltına alındı.

-15 Temmuz darbe girişimi sırasında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işga-
li ve burada meydana gelen olaylarda 
Prof. Dr. İlhan Varank’nda aralarında 
bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine 
ilgili dava da 10 sanığa “anayasayı ih-
lal” suçu ile ağırlaştırılmış müebbet, 31 
sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

-İstanbul Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. 
Alaattin Duran YÖK tarafından göre-
vinden alındı.

26-Denizli Kale ilçesi Belediye Başkanı 
Erkan Hayla İçişleri Bakanlığı’nca gö-
revden alındı.

-Narkotik polisi Van’da bir kamyonda 
yaptığı aramada 105 kilo eroin ele ge-
çirdi.

27-Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bö-
lümü kurucusu Prof. Dr. Çetin Özhan 
Ulutan öldü.

29-Vakıflar eski Genel Müdürü Prof. Dr. 
Osman Çataklı İstanbul’da öldü.
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Nijerya’da Boko Haram Örgütü tarafın-
dan düzenlenen intihar saldırısında 31 
kişi öldü.

-Yazar, şair İskender Savaşır İstanbul’da 
öldü.

-Muğla eski Senatörü Devlet ve Tarım Ba-
kanı İlyas Karagöz Muğla’da öldü.

18-Bayram tatilinde yurtiçinde meydana 
gelen trafik kazasında 67 kişi öldü.341 
kişi de yaralandı.

-Yıllardır Vatikan Kütüphanesi’nde sakla-
nan ve yerine sahtesi konularak çalınan 
Kristof Kolomba ait mektup ABD’nin 
Atlantic şehrinde bulundu.

19-ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da 
siyasi ve dini sebeplerle yapılan tutuk-
lamalardan derin kaygı duyduklarını 
açıkladı.

-Kırgızistan Milletvekili Nurbanberk Ka-
dıkeyev, İstanbul’da öldü.

-Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK 
tarafından yola döşenen patlayıcının in-
filak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. 2 
askerde yaralandı.

-Konya merkezli 31 ilde yapılan FETÖ’nün 
TSK’da “mahrem imamlık” yaptıkları id-
diası ile 124 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi.

-Endonezya’nın Sumatra Adası’nda yolcu 
teknesinin batması sonucu 178 kişi kay-
boldu. 

-Bozlak ustası Muammer Öztaş öldü. 
20-Dil Derneği kurucusu şair, hukukçu 

Berin Taşan İzmir’de öldü.
- Din adamı Abdülmetin Balkanoğlu 

İstanbul’da öldü.
-15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ 

lehinde paylaşımda bulunduğu gerekçe-
si ile gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim 
Öztürk tutuklandı.

-Amerika’nın ünlü rap müzik şarkıcısı 
Jansay Dwayne silahlı bir saldırı da ha-
yatını kaybetti.

lunduğu deponun yanması nedeniyle 
seçimlerin yenilmesini istedi.

11-İzmir Manisa arasını 15 dakikaya in-
diren Sabuncubeli Tüneli Başbakan Bi-
nali Yıldırım tarafından törenle ulaşıma 
açıldı.

12-Yunanistan Başbakanı Çipras, Ma-
kedonya hükümeti ile yapılan müzake-
reler sonucu Makedonya’nın isminin 
“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ola-
rak değişeceğini söyledi. 

14-Şanlıurfa Suruç’ta AK Partililere yapı-
lan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 9 
kişi de yaralandı.

-Milli Savunma Bakanlığı eski Hukuk 
Müşaviri, yazar Uğur Mumcu’nun avu-
katı Emin Değer öldü.

15-Afganistan Savunma Bakanlığı, Tali-
ban lideri Molla Fazlullah’ın ABD hava 
saldırısında öldüğünü açıkladı.

-ABD’nin Chicago şehrinde 25 bin kişi-
nin katılımı ile bayram namazı kılındı.

16-Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Ha-
yat Karabekir Feyzioğlu 90 yaşında 
İstanbul’da öldü.

-Almanya’da yolsuzluk nedeniyle Göç 
Dairesi Bakanı görevden alındı.

-Afganistan’ın Nangarhan şehrinde Af-
gan güvenlik güçleri ile Taliban militan-
larının bayramlaşmak için biraya geldi-
ği sırada meydana gelen patlamada 20 
kişi hayatını kaybetti.

17-Şırnak’ta 11 Haziranda PKK ile çı-
kan çatışmada yaralanan Jandarma 
Yüzbaşısı Yusuf Çelebi tedavi gördüğü 
GATA’da şehit oldu.

-Sudan Merkez Bankası Başkanı Hazem 
Abdelgader Türkiye’ye yaptığı resmi zi-
yaret sırasında kalp krizi geçirerek ha-
yatını kaybetti.

-Mısırlı aktör Mahir Essam maç izlerken 
beyin kanaması geçirerek hayatını kay-
betti.
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25-Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
%52.6 oy alarak Recep Tayyip Erdoğan 
Devlet Başkanı seçildi. Balkon konuş-
ması yapan Erdoğan; “Hangi partiden 
olursa olsun sandığa giden herkese te-
şekkür ederim” dedi.

26-TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan 
Kaçalin görevinden alındı. Yerine Ege 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gü-
rer Gülsevin atandı.

-Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yap-
rak, tütün, binek otomobiller malzeme-
leri bulunan ABD menşeli ürünlere itha-
lat ek mali yükümlülük getirildi.

-ABD’nin Arizona Senatörü John Mc Cain 
öldü.

-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yazar 
Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verdi.

27-Edirne’de PKK propagandası yaptığı 
iddiası ile gözaltına alınan Alman vatan-
daşı Saide İnanç tutuklandı.

-Dominik Cumhuriyeti’nde Survior eki-
binde görev yapan kameraman Alper 
Boycın sokakta yürürken çantasını gasp 
etmek isteyen kişilerle öldürüldü.

-Adıyaman’ın Besni ilçesinde eğitim uça-
ğı düştü. Kazada uçağın pilotu hayatını 
kaybetti.

-Marmarabank’ın eski sahibi, iş adamı 
Atilla Uras Bodrum’da öldü.

28-Yemen Ordusu ile Husiler arasında 
meydana gelen çatışmada 25 Husi haya-
tını kaybetti.

-Bursa’da sahte ehliyet düzenledikleri id-
diası ile 14 Suriye vatandaşı gözaltına 
alındı.

-Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı 
Lütfullah Göktaş’a İtalya’da devlet nişa-
nı verildi.

-ENKA Holding’in fahri başkanı Şarık 
Tara İstanbul’da öldü.

-Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail 
Saakaşvili “görevini kötüye kullanmak” 

-Hakkari’nin Çukurca ilçesi Uzundere 
köyünde askeri araca PKK tarafından 
yapılan roketli saldırıda 2 asker şehit 
oldu. 1 askerde yaraladı.

21-Kırgızistan eski Başbakanı Satıbaldi-
yev yolsuzluk yaptığı iddiası ile tutuk-
landı.

-İstifa eden Gürcistan Başbakanının ye-
rine Maliye Bakanı Mamuka Bahtadze 
seçildi.

22-Mardin eski Milletvekili Nurettin Yıl-
maz Ankara’da öldü.

-Ankara’da seçim öncesi eylem hazırlı-
ğında oldukları belirlenen terör örgütü 
DEAŞ’a yapılan operasyonda 14 kişi gö-
zaltına alındı.

23-Demirören Holding’e satılan “Do-
ğan Haber Ajansı” isminin “Demirören 
Medya Ajansı” olarak değiştirildi.

-İzmir’de Cumhurbaşkanına hakaret et-
tikleri iddiası ile 6 kişi tutuklandı. 

-Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı 
Adnan Ertürk Ankara’da öldü.

-Bolu eski Milletvekili Ahmet Şamil Ko-
zakoğlu öldü.

-Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mus-
tafa Akış, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği-
ne atandı.

24-Ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimleri yapıldı.

 -Erzurum’un Karakoçan ilçesinde oy 
kullanma sırasında çıkan silahlı kavga-
da İYİ Parti ilçe Başkanı Mehmet Sıdık 
Durmaz ve 2 iki kişi hayatını kaybetti. 

-Karadeniz oyunlarının önemli isimlerin-
den eğitimci Şenol Şentürk İstanbul’da 
öldü.

-Suudi Arabistan’da kadınların araç kul-
lanmasına izin veren kanun yürürlüğe 
girdi.

-İran Devrim Muhafızları Ordusu men-
subu Tuğgeneral Şahrah Dayipur, 
Suriye’nin Deyrezar şehirde bir operas-
yon sırasında öldürüldü.
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7-Yeni seçilen milletvekilleri TBMM’de 
yemin ederek göreve başladı.

-Kanada’da aşırı sıcaklardan 54 kişi haya-
tını kaybetti.

8-OHAL kapsamında 701 sayılı KHK Res-
mi Gazete’de yayınlandı. Buna göre çe-
şitli kurumlarda görev yapan 28 bin 632 
kişi ihraç edildi. 148 kişi de göreve iade 
edildi.

-Yeşilçam sineması oyuncusu Nazif Kün-
dem İstanbul’da öldü.

-Mardin eski Ömerli Kaymakamı Erol 
Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı Yaşar 
Yeşiltaş KHK ile meslekten ihraç edildi.

9-Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen tren 
kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. 318 
kişi de yaralandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
TBMM’de yemin etti. Süvari Birliği ve 
Mehteran takımı ile 101 pare top atıla-
rak yeni Başkanlık görevine başladı.

-Yeni Bakanlar Kurulu açıklandı. 
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih 

Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy 
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasa-

poğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Ca-

hit Turan
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Baka-

nı: Zehra Zümrüt Selçuk 

suçu ile 6 yıl hapse mahkûm oldu.
-ABD’de bir gazetenin haber merkezine 

sis bombası atan silahlı saldırganlar 5 
kişiyi öldürdü. 22 kişiyi de yaraladı.

-İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen Adli Tıp Kurumu’na yönelik ve 
aralarında “Bylock” kullandığı iddiası 
ile 50 sanıklı davada 36 sanık 2 yıl ile 
8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarp-
tırıldı.

29-Hikaye, dizi ve çizgi roman yazarı bi-
lim kurgu dünyasının önemli isimlerin-
den Harlen Ellican öldü.

30-İlim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin 
öldü.

Temmuz
1-Afrika ülkesi Mali’de görev yapan Fran-

sız askerlerine pusu kurulması sonucu 
2’i asker 9 kişi hayatını kaybetti.

2-Cezayir tarafından “kaçak avcılık yap-
tıkları “gerekçesi ile teknelerine el ko-
nulan ve 6’şar yıl hapis cezası verilen 3 
Türk gemicisi 9 yıl sonra ülkesine dön-
dü.

4-Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke gene-
linde suç ve suçlulukla mücadele kapsa-
mında 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 perso-
nelin katılımı ile operasyon düzenledi. 
Bin 314 şahıs yakalanarak adli mercile-
re sevk edildi.

-Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Hazi-
randa yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili seçimlerinin resmi sonuçla-
rını açıkladı. Buna göre:

AK Parti: 295, MHP 49, CHP 146, HDP 
67, İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.

5-Dalaman’da İngiliz uyruklu 2 kişi PKK 
propagandası yaptıkları gerekçesi ile 
tutuklandı.

6-Şair, edebiyat araştırmacısı Mustafa 
Ceylan Antalya’da öldü.

-Arkeoloji uzmanı Prof. Dr. Muhibbe 
Dorga İstanbul’da öldü.
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-MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye ça-
ğıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Hüseyin Görüşen, 7 yıl 6 ay hapse 
mahkûm oldu. Yurtdışına çıkış yasağı 
konularak tahliye oldu.

17-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orge-
neral Yaşar Güler’e devretti.

-TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı-
na Bekir Bozdağ seçildi. 

18-İki yıldır uygulanan Olağan Hal 
(OHAL) sona erdi.

-UNESCO’nun 2008 yılında “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” seçtiği Denizlili üç telli 
cura ustası Hayri Dev öldü. 

19-Adnan Oktar ve 168 mensubu 
İstanbul’da tutuklandı.

20-Yargıtay, tutuklu bulunan İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun davası-
nın durdurulmasına dair talebi reddetti.

21-İzmir eski Milletvekili Akın Özdemir 
öldü.

-Kayseri eski Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Basri Üstünbaş öldü.

22-Hindistanlı İslam alimi Şeyh Muham-
med Ahter Rıza Han el Kadiri öldü.

23-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Cevat 
Giray öldü.

24-Ankaralı iş adamı Ayhan Bozkurt 
öldü.

-Suriye’deki halk hareketinin simge sa-
natçısı May Skaf Fransa’nın başkenti 
Paris’te öldü.

-Pakistan’da seçim çalışmaları yapan 
Eyalet Meclisi adayı ve Eski Tarım Ba-
kanı İkramullah Gandapur bombalı bir 
saldırıda hayatını kaybetti.

-İstanbul eski Valisi ve Köyişleri Bakanı 
Vefa Poyraz öldü.

-Yunanistan’ın Atina şehri yakınlarında 
meydana gelen orman yangınında 80 

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakde-
mirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Va-
rank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
- Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuv-

vetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler 
atandı.

10- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk 
yurtdışı seyahatini Azerbaycan ve 
Kıbrıs’a yaptı.

11-İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce tu-
tuklandı.

-Japonya’da geçen hafta meydana gelen 
sel felaketinde ölenlerin sayısı 176’ya 
yükseldi.

-Gazeteci Selahattin Yay öldü.
-Yunanistan Hükümeti Rus diplomatları 

sınır dışı etti.
-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

kapatıldı.
-Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus 

Bayraktar öldü.
12-Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili 

Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildi.
13-İran’da petrol tankeri ile yolcu otobü-

sünün çarpışması sonucu 16 kişi haya-
tını kaybetti. 

 -ABD öncülüğündeki kuvvetler, Esat re-
jimine ait hedefleri vurması sonucu 40 
asker hayatını kaybetti.

-Şair, hikayeci, çevirmen İzzet Yaşar 
İstanbul’da öldü.

14-Kültür eski Bakanı ve Erzurum Mil-
letvekili Rıfkı Danışman öldü.

16-ABD Başkanı Tramp ile Rusya Dev-
let Başkanı Putin Halsinki’de bir araya 
geldi.

-Şair, bestekar Şadiye Özkır Türker öldü.
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31-Niğde eski Milletvekili İsmail Göksel 
öldü.

-Sanayi Bakan Yardımcılığına Dr. Çe-
tin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kaçır 
atandı.

-Bolu eski Milletvekili Tevfik Türesin 
öldü.

Ağustos
1-Çanakkale Şehitleri Abidesi Anıtı’nın 

mimarı Prof. Dr. Doğan Erginbay İstan-
bul ‘da öldü.

-Yozgat eski Milletvekili Mustafa Asri Ün-
sür Ankara’da öldü.

2-Mimar ve sanatçı Yılmaz Zenger öldü.
-Türkiye’de çeşitli bölgelerde yaptığı ar-

keolojik çalışmaları ile tanınan Alman 
arkeolog Prof. Dr. Harald Hauptmann 
öldü. 

3-Mersin eski Milletvekili Ali Ak öldü.
4-Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim 

görevlisi, ney ustası İbrahim Benlioğlu 
öldü.

5-Kiralık Aşk dizisi oyuncusu Oğuzhan 
Tükenmez trafik kazasında hayatını 
kaybetti.

6-Venezuela Devlet Başkanı Nicalos 
Madura’ya Ulusal Muhafız Birliklerinin 
kuruluş törenleri sırasında suikast giri-
şinde bulunuldu.7 asker yaralandı.

-Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıla-
rı Birliği üyesi İş adamı Muhittin Ekiz 
İzmir’de öldü.

-Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. 
Emine Alp Meşe atandı.

-İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Baş-
kan yardımcısı Ahmet Irakçı yolsuzluk 
ideası ile tutuklandı.

-Suriye’de Bilimsel Çalışma ve Araştırma-
lar Merkezi yöneticisi Aziz Asbar araba-
sına yerleştirilen bombanın patlaması 
sonucu hayatını kaybetti.

kişi hayatını kaybetti. Şehirde olağa-
nüstü hal ilan edildi.

25-Türk Spor Vakfı Başkanı Arif Türkay 
Peker öldü.

-Pakistan’ın Kuetta şehrinde oy kullan-
ma merkezinde meydana gelen patla-
mada 31 kişi hayatını kaybetti.

-Tutuklu bulunan Amerikalı rahip Brun-
son, ev hapsine tabi tutularak tahliye 
edildi.

-Şair Ali Çeleğen öldü.
-Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

eski öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Öz-
yardımcı öldü.

-İngiltere’de Türk Aile Birliği Türk Okulu 
eski yöneticisi Kelami Dedezade öldü.

26-Japonya’nın başkenti Tokyo’da 1995 
yılında metroda 13 kişinin ölümüne se-
bep olan sarin gazi saldırısını düzenle-
yen Yüce Gerçek tarikatına bağlı 6 kişi 
idam edildi.

-Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi 
bir ziyaret için Güney Afrika’ya gitti. 
Pretonya Büyükelçiliği’nin hizmet bina-
sının açılışını yaptı.

27-Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu öldü.
-Japonya’da 2020 Tokyo Olimpiyatları 

öncesi 50 kişilik seyyar cami Tokyo şeh-
rinde sergilendi.

-İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM 
Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tu-
tuklandı.

-Eğitimci, yazar ve gazeteci Veyis Ersöy 
Konya’da öldü.

28-Şampiyon bilardocu Hayri Akgün 
trafik kazasında hayatını kaybetti.

29-Irak Türkmen Şair Arif Marufoğlu 
öldü.

30-İsrail askeri hapishanesinde 9 aydır 
tutuklu bulunan Filistinli direnişinin 
sembol ismi Ahad Temine serbest bıra-
kıldı.
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10-Milli Savunma Bakan Yardımcılık-
larına, Alparslan Kavaklıoğlu, Muhsin 
Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Kara-
osmanoğlu atandı.

-TSK FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsa-
mında 16 Üst teğmen,6 teğmen,22 şüp-
heli hakkında gözaltı kararı verildi.

-Eğitimci, yazar Mahmut Makal 
Ankara’da öldü.

11-Amerikan medyası ABD Başkanı 
Tromp’un Türkiye’ye ek vergi uygulama 
kararına tepki gösterdi.

-Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 16 Türk 
hacı adayının çeşitli nedenlerle hayatın 
kaybettiğini açıkladı.

12-Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İngiliz 
yazar Vidiadhar Surajprasad Naipaul 
öldü.

-İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram 
Kasımi, “ABD’nin yaptırımları karşısın-
da Türkiye’nin yanında olduklarını açık-
ladı.

-İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında av-
lanan 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

-Tiyatrocu Mehmet Emin Yalçınkaya 
öldü.

-TRT eski spikeri Dr. Atilla Sarıkaya 
İstanbul’da öldü.

-Suriye’nin İdlib’de meydana gelen patla-
mada 32 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi de 
yaralandı.

-Mısırlı yazar, düşünür Prof. Dr. Şamir 
Amin öldü. 

13-Sanat tarihçisi Prof. Dr. Hakkı Acun 
Ankara’da öldü.

-İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinde 
dolar kur yükselişini provoke edici algı 
oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 
sosyal medya hesabının tespit edildiğini 
ve konu ile ilgili tahkikatın başlatıldığını 
açıkladı.

-Mısır Cumhurbaşkanı 678 mahkûmu af-
fetti.

7-İzmirli hayırsever iş adamı Öztüre 
Holding’in kurucusu Nihat Mithat Öz-
türe Bergama’da öldü.

-Abdullah Gül döneminde Çankaya 
Köşkü’nde hekimlik yapan Dr. Sedat 
Caner Gazi Üniversitesi’ndeki FETÖ 
operasyonu kapsamında tutuklandı.

-Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılık-
larına Faruk Kaymakçı, Sedat Önal ve 
Yavuz Selim Kıran atandı.

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına 
Dr. Selim Angun atandı.

-İsrail güçleri, Gazze’nin güneyinde bu-
lunan Kassam Tugaylarına ait bölgede 
yapılan saldırıda 2 Filistinliyi öldürdü.

-Yazar Orhan Tutar İstanbul’da öldü.
8-Zeka Oyunları şampiyonu komiser 

Atanur akad öldü.
-Kilis eski Valisi İsmail Çataklı İçişleri 

Bakan Yardımcılığına atandı.
-Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yar-

dımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre, Bilgili 
MEB Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürü olarak atandı.

9-Tarım ve Orman Bakan Yardımcılık-
larına Mehmet Hadi Tunç, Akif Öz-
kaldı ve Mustafa Aksu ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Safran’ın atamaları Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde 
hakaret ettiği iddiası ile gözaltına alı-
nan Şişli Belediye Başkanı’nı koruması 
Mehmet Ali Başkale tutuklandı.

-Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski 
Konya, Mersin Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Anadolu Atayün’ünde araların-
da bulunduğu 14 sanığa 1 yıl 8 ay ile 40 
yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası 
verdi. 37 kişi de beraat etti.
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Kurumu(BTK) Başkanlığı’na Ömer Ab-
dullah Karagözoğlu atandı.

-Hatay eski Milletvekili Nurettin Tokde-
mir Ankara’da öldü.

-Edirne’de askeri yasak bölgede yakala-
narak tutuklanan 2 Yunan askeri serbest 
bırakıldı.

-İtalya’da otoyol köprüsü çöktü. Kazada 
30 kişi hayatını kaybetti. 

15-ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına 
ek mali yükümlülük uygulanmasına dair 
karar değişikliği Resmi Gazete’de yayın-
landı.

-Türkiye, ABD’nin elektronik ürünlerine 
boykot kararı aldı.

-TC. Merkez Bankası Başkan (Guverner) 
Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük 
atandı.

-Türkiye Kalkınma Bankası AŞ. Genel 
Müdürü Ahmet Buçukoğlu görevden 
alındı. Yerine ise İbrahim Halil Öztop 
atandı.

-Afganistan’da Taliban askerlerinin aske-
ri karakola saldırmaları sonucu 45 asker 
öldü.

-Suriye tarafından terör eylemlerinin art-
ması üzerine Kilis’in Suriye sınırı “Özel 
Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

-Yeşilçam sinemasının oyuncularından 
Funda Ersin öldü.

-Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed Al 
Sani, Ankara’ya geldi. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek 
yardım desteğinde bulundu.

-Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ebu Bekir el-
Cezayiri öldü.

16-YÖK ,bedelli askerlik için silah altına 
alınan üniversite öğrencilerinin temel 
eğitim aldıkları süre içinde idari izinli 
sayılacaklarına dair karar verdi.

-AK Partili tüm belediyeler ABD’nin 
ürünlerine boykot kararı aldı.

-İspanya’da bir müzik festivali sırasında 
deniz kıyısında bulunan tahta platfor-
mun çökmesi sonucu 266 kişi yaralan-
dı.

-Sahil Güvenlik Komutanlığına, Tuğa-
miral Ahmet Kendir, yardımcılığına ise 
Tuğamiral Cengiz Fitoz atandı. 3 Gene-
ral ve 31 Albay emekliye sevk edildiğine 
dair kararname Resmi Gazete’de yayın-
landı.

-Nijerya’da kolera salgınında 13 kişi ha-
yatını kaybetti.

-ABD Başkanı Donald Tromp, F-35 savaş 
uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askı-
ya alan bütçe yasasını onayladı.

14-Yönetmen Cankat Ergin Bursa’da 
öldü.

-Afyon eski Milletvekili ve Sağlık Baka-
nı Dr. Halil İbrahim Özsoy, Ankara’da 
tedavi gördüğü hastanede hayatını kay-
betti.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/
KCK ile irtibatlı olduğu ve örgütün pro-
pagandasını yaptığı iddiası ile 10 kişi 
hakkında gözaltı kararı verdi.

-Diyarbakır HDP eski milletvekili Edip 
Berk ile eski il Eş başkanı Gülser Özer 
hakkında gözaltı kararı verildi.

-Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyin-
deki Metina ve Gara bölgesine yaptığı 
operasyonlarda PKK tarafından kulla-
nılan sığınak, barınak ve mühimmat 
deposu imha edildi.

-Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli 
kurumlara reklam vermeyeceğini açık-
ladı.

-İstanbul’da FETÖ’ye yönelik soruştur-
ma kapsamında 112 adrese düzenlenen 
operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

-İsveç’te siyah giyimli çete mensubu in-
sanlar, 97 aracı yakarak ortadan kay-
boldu.

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
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-Ankara’da yapılan AK Parti 6.Olağan 
Kongresinde Başkanlığa Recep Tayyip 
Erdoğan seçildi.

-İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davada 15 Temmuz darbe giri-
şimi gecesi Vodafone Park Standı’ndan 
helikopter ile asker taşıyan pilot üsteğ-
men Kerime Yıldırım ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapse mahkûm oldu.

-AK Parti Genel Başkan Vekilliğine Nu-
man Kurtulmuş seçildi.

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü-
ğüne, Murat Karahan, Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt atan-
dı.

-Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat 
Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail 
Güneş,Tarım Reformu Genel Müdürü 
İsmail Şanlı Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ile görevden alındı.

-Tiyatro sanatçısı Cenk Dost Verdi, sosyal 
medya paylaşımında örgüt propaganda-
sı yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

19-Ekonomi yazarı Güngör Aras 
İstanbul’da öldü.

20-İsveç’te düzenlenen müzik ve sa-
nat festivali kapsamında başken 
Stockholm’da 3 kilometre uzunluğunda 
kitap pazarı kuruldu.

-Ressam, yazar, müzisyen Turgut Berkes 
Bodrum’da öldü.

-Türkiye Hükümeti, ABD’nin yaptırım 
kararını Dünya Ticaret Örgütü’ne şika-
yet etti.

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, 
internet üzerindeki kontrolü artıran ya-
sayı onayladı.

21-Endonezya’nın Lombok Adası’nda 
meydana gelen depremde 483 kişi haya-
tını kaybetti.

-Türkiye ve Katar Merkez Bankası, 15 mil-
yar dolarlık yatırım paketinin ilk adımı-
nı ikili para takası (Swop) Anlaşmasını 
imzaladı.

-Adıyaman’da 1 asker ve 3 güvenlik gö-
revlisi şehit oldu.

17-Sarayköy Belediye Başkanı Mustafa 
Güdücü öldü.

-Adıyaman Belediye Başkanı Hüseyin 
Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık 
yaptığı gerekçesi ile görevden alındı.

-Erzincan Tercan Kaymakamlık bina-
sında müftülükçe düzenlenen toplantı 
müftülük personeli Fatih Arslan’ın si-
lahla odadakilere ateş etmesi sonucu 
Müftü vekili Ersun Kan, müezzin M. 
Fatih Küçükyıldız, Murat Kılıç, imam 
Harun Yakup hayatını kaybetti. Zanlı 

-Pakistan Ulusal Meclisi’nde yapılan 
Başbakanlık seçiminde Pakistan Adalet 
Harekete lideri İmran Han kazandı.

-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 
Başkanlığı, imzalanmış olan sözleşme-
ler kapsamında dolar olarak verilmiş 
teminatların Türk lirasına çevrilmesi-
ne ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler 
kapsamında verilecek olan teminatların 
Türk lirası olarak belirlenmesine karar 
verdi.

18-Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı-
na Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

-Kapanan Başbakanlık personelinden 
500’ü TBMM’nin kadrosuna geçti. 150 
uzman da değişik bakanlıklara gönde-
rildi.

-Hindistan’da meydana gelen selde 168 
kişi hayatını kaybetti.

-Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş-
kanlığına, eski Başbakanlık Yatım Des-
tek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Er-
mut atandı.

-Bilecik’te Jandarma ekiplerinin düzen-
lediği tarihi eser operasyonunda insan 
figürlü 3 adet mozaik tablet ele geçirildi.

-Birleşmiş Milletler(BM) eski Genel Sek-
reteri Kofi Annan öldü.

-Şişko Nuri lakaplı oyuncu Sıtkı Sezgin 
Samsun’da öldü.
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-Son iki yılda 3 bin 189 Türk vatandaşı 
Yunanistan’a iltica talebinde bulunduğu 
açıklandı.

-Gazeteci, Baki İlhan Ankara’da öldü.
-Erzurum’da gözaltına alınıp tutuklanan 

emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Ço-
lak öldü.

-Yapımcı ve oyuncu Altan Ayı Ödülü sahi-
bi Ulvi Doğan öldü.

-Tutuklandıktan sonra yurtdışı yasağı 
konularak serbest bırakılan eski HDP’li 
Milletvekili Leyla Birlik Yunanistan’a 
kaçtı.

-Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Avcı öldü.

25-ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin’e ya-
pılması planlanan 200 milyon dolarlık 
ekonomik yardımın başka yerlere akta-
rılacağını açıkladı.

-Köy Hizmetleri eski Genel Müdürü Er-
doğan Bilgiç İstanbul’da öldü.

-Karadeniz türküleri ile tanınan Ahmet 
Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti.

26-İran Ekonomi Bakanı Masova Karba-
sian görevinden alındı.

-Avusturya Dışişleri Bakanı Jalie Biskap 
görevinden istifa etti.

-Amerikalı oyun yazarı, senarist Neil Si-
mon öldü.

27-Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve 
İrlanda’nın kabul etmesi üzerine 10 
gündür sınırda bekletilen 137 göçmenin 
İtalya’ya girişine izin verildi.

-Birleşmiş Milletler (BM), Myamar’da ge-
nerallerin Arakanlı Müslümanlara karşı 
soykırım su işledikleri” gerekçesi ile yar-
gılanmalarını istedi.

28-Kurban Bayramı tatilinde 40 kişi de-
niz ve gölde boğularak hayatını kaybetti.

-Fransa Çevre Bakanı Nicalos Hulot göre-
vinden istifa etti.

-İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operas-
yonları kapsamında son bir haftada 40 
terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

-İtalya’da şiddetli yağmurlar nedeniy-
le meydana gelen selde 8 kişi hayatını 
kaybetti.

-89 kişilik bir Güney Koreli grup, 1950-
1953 yılları arasında meydana gelen 
Kore Savaşı’ndan bu yana hiç görme-
dikleri yakınları için Kuzey Kore’ye git-
tiler.

-ABD Hazine Bakanlığı, 2 Rus lojistik fir-
masının Kuzey Kore’ye petrol taşıdıkla-
rı gerekçesi ile yaptırım uyguladıklarını 
açıkladı.

-Venezüella’da enflasyonu düşürme 
amacıyla eski para birimi olan “Güçlü 
Bolivar” yerine 5 sıfır atarak yeni para 
birimi “Egemen Bolivar”ı kabul etti.

22-Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alı-
nan Adem Ergül, tutulandı.

-Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Katar vatan-
daşlarına vize işlemlerini durdurduğu-
nu açıkladı.

-Libya’nın başkenti Trablus sınırları üze-
rinde kamera ve çip bulunan bir kuş ele 
geçirildi.

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, 24 hacını vefat ettiğini açıkladı.

-Fas Kralı, Kurban Bayramı sebebiyle 
889 mahkûmu Kraliyet Kararnamesi ile 
affetti.

23-Yönetmen, sinema ve dizi oyuncusu 
Toran Karacaoğlu Edremit Altınoluk’ta 
öldü.

-Kilis’in tanımış iş adamlarından “Ön-
deş Bulgur”un kurucusu Hikmet Öndeş 
öldü.

24-Avustralya Hazine Bakanı Scott Mor-
rison Başbakan seçildi.

-Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 
103 Ebola’dan 61 kişinin öldüğünü 
açıkladı.
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örgütü ile çıkan çatışmada 2 asker şehit 
düştü. 1 teröriste etkisi hale getirildi.

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-
Sisi, ülkesinin siyasi tarihinde ilk defa 
bir Hıristiyan kadını vali olarak atadı.

-Bulgaristan’da 17 kişinin ölümüne yol 
açan trafik kazası ardından Ulaştırma, 
Bölgesel Gelişim ve İçişleri Bakanı göre-
vinden istifa etti. 

-Malatya İnönü Üniversitesi eski rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Ali Otlu Malatya’da 
öldü.

-Ukrayna’da tek taraflı bağımsızlık ilan 
eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başka-
nı Aleksandır Zaharçenko bombalı bir 
saldırıda hayatını kaybetti.

-Şair Mehmet Zeki Akdağ Karaman’da 
öldü.

Eylül
1-Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 

Mirziyoyev, ülkesinin bağımsızlığının 27 
yılı nedeniyle 2015 mahkûm af edildi. 46 
mahkûmun da ceza süresi azaltıldı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan 3 günlük resmi bir ziyaret için 
Kırgızistan’a gitti. Meslektaşı ile görüş-
tü ve ortak basın toplantısı yaptı. Ayrıca 
Göçebe Oyunları’nın açılışına katıldı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
FETÖ’ye yönelik operasyon kapsamında 
yürütülen soruşturmada Bylock kullan-
dıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında 
gözaltı kararı verdi.

-Türkiye Suriye’de faaliyet gösteren 
“Heyet-i Tahrir Şam”ı terör örgütü lis-
tesine aldı.

-Yapımcı, yönetmen ve senarist Aram 
Gülyüz İstanbul’da öldü.

-Güney Afrika’nın Western Cope eyaleti 
yüksek mahkemesi imam nikahının ya-
sal statüye kavuşması için hükümete 2 
yıl süre verdi.

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
çeşitli bakanlıkta görev yapan 15 gene-
rali görevden aldı.

-Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Mü-
dürü Cihan Alagöz makam odasında 
intihar etti.

-İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi, 
kurumlarda çalışan ajanların tutukladı-
ğını açıkladı.

-Ankara’da bin 150 polis ile yapılan asa-
yiş uygulamasında 6 bin 205 kişinin 
sorgulandığı,10 aranan kişinin yakalan-
dığı, 12 kişi hakkında adlı/idare işlem 
yapıldığı ve 4 bin 620 kişi de ceza veril-
diği açıklandı, 

29-Kredi değerlendirme Kurulu Moody’s 
toplam 20 Türk bankasının notunu dü-
şürdü.

-Jandarma Genel Komutanlığı’nca dü-
zenlenen “mahrem imam” operasyon-
larında 34 asker için gözaltı kararı ve-
rirdi.

-Oyuncu, ses sanatçısı Ayla Oranlı öldü.
-TRT sanatçısı Emine Akmeşe öldü.
-AÜ Ziraat Fakültesi emekli öğretim üye-

si Prof. Dr. Yalçın Mümlük Ankara’da 
öldü.

-KKTC Polisi, Rumlarla işbirliği yapan 
Mehmet Besimoğlu’nu suçüstü yakala-
dı.

30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Radyo Televizyon Derneği ta-
rafından Ankara’da düzenlenen “2017 
Yıl Medya Oscarları Ödül Dağıtım 
Töreni”ne katıldı.

-Seslendirme sanatçısı Esen Günay öldü.
-Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Er-

kan Kilimci görevinden ayrıldı.
31-Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ya-

pılan FETÖ operasyonda 18 Üsteğmen, 
4 teğmen için gözaltı kararı verildi.

-Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör 
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4-Afganistan’da Taliban iktidarı zama-
nında bakanlık yapan Celaleddin Hak-
kani öldü.

-Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 
meslekten ihraç edilen 25 polis gözaltı-
na alındı.

-TSK’ne mensuplarına yönelik düzenle-
nen operasyonda Jandarma Genel Ko-
mutanlığı bünyesinde muvazzaf olan 
25 Üsteğmen hakkında gözaltı kararı 
verildi.

-Giresun eski Milletvekili Şükrü Abbasoğ-
lu Tirebolu’da öldü.

5-Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzen-
lenen 2 ayrı bombalı saldırıda 20 kişi 
hayatını kaybetti.

6-Yeni rektör atanması ile ilgili kararlar 
“Resmi Gazete” de yayınlandı. Buna 
göre: Afyonkarahisar Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi’ne Prof. Dr. Nurul-
lah Okumuş, Anadolu Üniversitesi’ne 
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes 
Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mustafa Çalış, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne, Prof. 
Dr. Tuncay Döğeroğlu, Isparta Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi’ne Prof. Dr. 
İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’ne Prof. Dr. Niya-
zi Can, Kayseri Üniversitesi’ne Prof. 
Dr. Kurtuluş, Karamustafa, Kırıkkale 
Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Konya Teknik Üniversitesi’ne Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi’ne Prof. Dr. Vural Kavun-
cu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakar-
ya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne 
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun 
Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mahmut Ay-
dın, Tarsus Üniversitesi’ne Prof. Dr. 
Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi’ne 
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu rektör olarak 
atandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardım-
cılıklarına Nurettin Nebati ve Osman 
Dinçbaş atandı.

-İran Devrim Muhafızları Suriye’nin 
Deyrizor şehrine bağlı Ebu Kemal ilçe-
sine füze saldırısında bulundu.

2-İçişleri Bakanlığınca kullanılan ünlü 
“Ankara Palas” Cumhurbaşkanlığına 
devredildi.

-Libya’nın başkenti Trablus’ta Ulusal 
Mutabakat Hükümetine bağlı tugaylar 
arasında çıkan çatışmada 38 kişi öldü. 
90 kişi de yaralandı.

-Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin, 
Kremlin Sarayı’nda Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Aliyev’i ağırladı.

-ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesi ile 
ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tu-
tuklandı.

-Bosna-Hersek de 1992-1995 yılları ara-
sındaki savaşta topçu bataryasının ko-
mutanlığını yapan Hacı Adem Hadzic 
öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,Kırgızistan’da “İmam Serahsi 
Camisi”nin açılışını yaptı.

-Irak, İran, Rusya ve Suriye’den oluşan 
“Dörtlü Güvenlik Komitesi” Bağdat’ta 
toplandı.

-İstanbul’da mizah dergisi sahibi Çağın 
Türker, bir tartışma sırasında öldürül-
dü.

-Myanmar’da Arakan Müslümanlara yö-
nelik yargısız infazlarla ilgili askeri bel-
geleri ifşa ettikleri iddiası ile tutuklanan 
Reuters Haber Ajansı’nın iki muhabiri 
yargılandıkları davada 7’er yıl hapse 
mahkûm oldu.

3-Brezilya da ülkenin 200 yıllık müzesin-
de yangın çıktı.

-Türkiye’den Yunanistan’a yüzerek geçen 
ve dünyanın ilgisini çeken Suriyeli mül-
teci Sarah Mardini Yunanistan’da insan 
kaçakçılığı suçlaması ile tutuklandı.

-Trablus’ta mülteci kampına füze düşme-
si sonucu 4 kişi öldü. 7 kişi de yaralandı.
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zaf üsteğmenden 19’u tutuklandı.
9-İran Devrim mahkemesi, 3 aktivist 

“devlete karşı silahlı ayaklanma” suçu 
ile idam etti.

10-Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya 
Güreş Şampiyonası’nda Rus rakibini 
yenerek 130 kiloda altın madalya sahibi 
oldu.

12-Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kuru-
lu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başkan Yardımcılığına 
Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albay-
rak, üyeliklere ise Selim Arda Ermut, 
Hüseyin Aydın, Rıfat Hisarcıklıoğlu , 
Erihşah Arkan, Fuat Tanyeli ve Zafer 
Sönmez atandı.

-Kamu kurum ve kuruluşlarda yapılacak 
olan açıktan atama işlemler için sınav 
açmadan önce Cumhurbaşkanlığın-
dan izin alınmasına dair karar Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

-Gaziantep’te sahte para basan matbaaya 
yapılan operasyonda baskı makinesi ve 
aletleri mühür bantlama ölçüm cihazı 
ele geçirildi.

-Ünlü Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha 
Paris’te öldü.

-Çin’in Hunan eyaletinde bir sürücünün 
aracı şehrin en kalabalık yerinde halkın 
üzerine sürmesi sonucu 9 kişi hayatını 
kaybetti.

-İspanya Sağlık Bakanı Carmen Monton, 
yüksek lisans diplomasının sahte olduğu 
iddiası üzerine görevinden istifa etti.

-Ukrayna Temyiz Mahkemesi, Rus banka-
ları Sberbank, VTS ve Prominvestbank’ın 
Ukrayna’daki varlıklarına el konulması-
na kararı verdi.

-Ekonomi basının önemli isimlerinden 
Ali Gevgili öldü.

13-Merkez Bankası politik faizi 6.25 puan 
artırdı.

-Atletizmde kadınlar atlamada ilk Türki-

-“2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ola-
rak ilan edildi.

-Türk basketbolunun önemli isimlerin-
den İsmet Baden trafik kazasında haya-
tını kaybetti.

-Ünlü Amerikalı aktör Burt Reynolds 
öldü.

-İstanbul Bostancı açıklarından düşen 
özel helikopterde bulunan Otakor Yö-
netim Kurulu Başkan vekili Halil İbra-
him Ünver hayatını kaybetti.

7-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Türkiye-Rusya-İran Zirvesi”ne 
için İran’a gitti.

-“Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı, 
silahlı terör örgütüne üye olmak suçu 
ile yargıladığı davada 6 yıl 3 ay hapse 
mahkûm oldu.

-HDP eski eş Başkanı Selahattin Demir-
taş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı 
Süreyya Önder halkında “terör örgütü 
propagandası yaptığı iddiası ile yargı-
landığı davada Selahattin Demirtaş 4 
yıl 8 aya, Önder ise 3 yıl 36 ay hapse 
mahkûm oldu.

-Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğün-
deki koalisyon güçlerinin hava saldırı-
sında Husi militanlarından 7 kişi öldü.

-Sakarya eski Milletvekili Şaban Diş-
li, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’ne 
atandı.

8-Mısır Mahkemesi, 2013’de oturma 
grevine katılan Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı liderlerinin de aralarında bu-
lunduğu 75 kişi için idam kararı verdi.

-Suriye’nin Kamışlı şehrinde PKK terör 
örgütü ile rejim güçleri arasında çıkan 
çatışmada 13 rejim askeri ile 1 terörist 
öldü.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’ndaki yapılanma yönelik soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan 25 muvaz-
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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan resmi temaslarda bulunmak üzere 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. 

-Yemen ordusuna katılan ülkenin ünlü 
futbolcusu Muhammed al-Wadee Ye-
men ordusu ile Husiler arasında çıkan 
çatışmada hayatını kaybetti.

-Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Endonezya 
Büyükelçiliğine atandı.

16-Kırıkkale İhtisas Hastanesi’nde sü-
rekli sağlık raporu verdikleri iddiası ile 
gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’ı tutuk-
landı.

-Suudi Arabistan’da Mescid-i Aksa İmamı 
ve Taif Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
Prof.Abdulaziz Balılay tutuklandı.

-Filipinlerde bir altın madeninde mey-
dana gelen heyelanda 30 kişi hayatını 
kaybetti.

-Berlin Maratonu’nda Kenyalı atlet Eliud 
Kipchoge 2 saat 1 dakika 39 saniye dün-
ya rekoru kırdı.

17-Suudi Arabistan’da Arap yapımı olan 
ilk film vizyona girdi.

-Afrika Boynuzu ülkelerden Etiyopya ve 
Eritre, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrin-
de barış anlaşması imzaladı.

-1920 yılında bu yana yayının sürdüren 
“Resmi Gazete” kapandı. Bundan böyle 
kararlar dijital ortamda yayınlanacak.

-Anadolu Folklor Vakfı Ulumuay Osmanlı 
Halk Kıyafetleri Müzesi kurucusu Esat 
Ulumuay öldü.

-Gaye Vakfı kurucularından, mimar Gü-
ven Gündeş İstanbul’da öldü.

18-Dünyanın ilk hidrojen enerjili tren 
Almanya’da hizmete girdi.

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı’nda yapılan 
FETÖ operasyonlarda 1 yarbay, 2 bin-
başı, 3 yüzbaşı 4 astsubay 10 asker, 12 
mahrem imam olmak üzere toplam 22 
şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

ye rekortmeni Güner Fıratlı İstanbul’da 
öldü.

14-Mardin’de Suriye’den gelen ve ülkede 
eylem hazırlıkları yapan 2’i kadın 3 te-
rörist yakalandı.

-Suudi Arabistan’da ilk defa kadınlar 
yardımcı pilot ve hostes olabilmelerine 
dair açıklama yapıldı.

-Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel 
Müdürü Nizamettin Ekinci görevden 
alındı. Yerine Bilal Durdali itandı.

-Adana’da Suriyeli bir kişinin evinde 50 
santimetre yüksekliğinde içinde İbra-
nice yazılar bulunan ceylan derisi kap-
lama, üzerinde yakut ve zümrütle bulu-
nan ahşap kutu ele geçirildi.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ 
silahlı terör örgütü ile irtibatlı 9 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı verdi.

-Kastamonu’da etkili olan sağanak ve 
dolu nedeniyle 370 araç ile 90 evde ha-
san meydana geldi.

-Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbeyev, resmi bir ziyaret için 
Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüştü.

-Balkanların önemli şairlerinden Osman 
Baymak öldü.

-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Ge-
nel Müdürü Semih Akteni görevden 
alındı. Yerine Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Adnan Boyacı atandı.

-Zeytin Dalı Harekâtı’nda 2 askerimi-
zi şehit eden 9 terörist yakalanarak 
Türkiye’ye getirildi.

 15-Senarist ve sinema araştırmacısı De-
niz Yayın öldü.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcılığına Ahmet Koca atandı.

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite-
si Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Tekin 
atandı.
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-Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucu-
larından, gazeteci Kahraman Papçum 
öldü.

- Türk müziği bestekarı ve keman sanatçı-
sı Variyan Zileciyan öldü.

-Milli Savunma Bakanlığı; Rus yetkili-
lerle yapılan toplantı sonucu İdlib’deki 
silahsızlandırılmış bölgenin sınırlarının 
belirlendiğini açıkladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbay-
can Milli Meclisi’nin 100 yılı etkinlikle-
rine katılmak üzere Azerbaycan’a gitti. 
Başkan Aliyev tarafından kabul edildi.

22-Tanzanya’daki Viktorya Gölü adaları 
arasında yolcu taşıyan feribotun alabora 
olması sonucu 136 kişi hayatını kaybetti. 
Ülkede 4 gün yas ilan edildi.

-Ağrı merkezli 6 il ve KKTC’de FETÖ ope-
rasyonunda 12 muvazzaf asker hakkında 
gözaltı kararı verildi.

-Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına İs-
mail Cesur atandı.

-İran’ın güney doğusundaki Ahvaz şeh-
rinde düzenlenen bir askeri tören sıra-
sında silahlı kişilerce yapılan saldırıda 
24 kişi öldü. 53 kişi de yaralandı.

-Vietnam Devlet başkanı Quang öldü.
-Fransa’da 60 olan emeklilik yaşı, meclis 

kararı ile 62 oldu.
-Libya’nın Trablus’ta milis gruplar ara-

sında çıkan çatışmalarda 106 kişi haya-
tını kaybetti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na ka-
tılmak üzere New York’a gitti. BM Genel 
Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

23-Suudi Arabistan Kralı bin Selman Ab-
dülaziz, Taif şehrinde “mali suçlar nede-
niyle mahkûm olan tüm kişilerin serbest 
bırakılması ve borçlarının ödenmesi ta-
limatı verdi.

-Katolik Kilisesi yönetim merkezi olan 
Vatikan ile Çin arasında Katolik din 

-İstanbul’da “Bylock” kullandıkları be-
lirlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT 
Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde 
aktif görev yapan 15 astsubay hakkında 
gözaltı kararı verildi.

-Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz 
görevinden istifa etti. Yerine Altınordu 
Belediye Başkanı Engin seçildi.

-Almanya’da İç İstihbarat Servisi Başka-
nı Maassen görevden alındı.

19-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li 
şirket temsilcileri ile görüştü.

-Azeri iş adamı Himmet İsmalov Flor-
ya’daki ofisinde silahlı kişilerce öldü-
rüldü.

-Fransa’da bir kilisenin başpiskopos hak-
kındaki taciz iddiası suçlaması üzere 
intihar etti.

-İstanbul 3. Havalimanı inşaatındaki ey-
leme katılan 21 işçi tutuklandı.

-Mısır ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi 
arasında denizaltı boru hattı ile doğal-
gaz taşıma anlaşması imzalandı.

20-Oyuncu, yönetmen, seslendirme sa-
natçısı Ferdi Merter İstanbul’da öldü.

-Mısırlı sanatçı Gamil Ratib öldü.
-Tutuklu bulunan Pakistan’ın eski Baş-

bakanı Navaz Şerif, kızı ve damadı şartlı 
olarak tahliye edildi. 

21-Devlet tiyatroları sanatçısı Aytun Şa-
nay öldü.

-Maden Tetkik Arama eski Genel Müdü-
rü Dursun Cengiz Atak Ankara’da öldü.

-İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tu-
tuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nden 
tahliye oldu.

-Suudi Arabistan’ın resmi kanalı olan Es-
Sundiyye Tv’de ilk defa bir kadın spiker 
ana haber bülteni sundu.
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başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 
İngiltere Başbakanı Theresa May ile gö-
rüştü.

27-Irak Meclisi Kürdistan Yurtseverler 
Birliği’nin adayı Behrem Salih Cumhur-
başkanı seçildi.

-Gazeteci Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet 
Altan kardeşlerin dahil olduğu 6 sanık 
hakkında verilen ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası İstinaf mahkemesi tara-
fından onaylandı.

28-İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Köse 
İzmir’de öldü.

29-Birleşmiş Milletler, Yemen’de dört 
yıldır devam eden savaş sebebiyle 8 mil-
yon kişinin geçim kaynağını kaybettiğini 
açıkladı.

-Şanlıurfa’da komşu iki aile arasında çı-
kan gerginliğin kavgaya dönüşmesi so-
nucu 2 kişi öldü. Olaylar sonrasında bir 
grup slogan atarak iş yerlerine saldırdı. 
639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından 
sınır dışı edildi.

-Sanatçı Asım Par, Tekirdağ’ın Saray ilçe-
sinde öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Köln Merkez Camii’nin açılışını yaptı. 
Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş’ta katıldı.

-Şanlıurfa eski Milletvekili Abdürrezzak 
Yavuz Suruç’ta öldü.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda mey-
dana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem 
ve Esumani nedeniyle ölü sayısı 384’e 
ulaştı.

30-Yeşilçam oyuncusu Kemal İnci 
İzmir’de evinde öldü.

-İran’da alkol satışı ve tüketiminin yasak 
olmasına rağmen sahte içkiden 27 kişi 
hayatını kaybetti.

-Oyuncu Mehmet Uslu öldü.

adamları ataması konusunda anlaşma-
ya vardı.

24-İstanbul’da 24 ilçede çeşitli adresle-
re yapılan polis baskınında daha önce 
dershane ve okullarda öğretmenlik ya-
pan ve FETÖ ile irtibatlı oldukları id-
diası ile ihraç edilen 21 kişi gözaltına 
alındı.

-Emekli Büyükelçi Kaya Toperi 
Ankara’da öldü.

-Terör örgütü propagandası yapmak suçu 
ile hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet 
kararı bulunan Şanlıurfa eski Milletve-
kili İbrahim Ayhan Erbil’de öldü. 

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ 
soruşturması kapsamında Kara ve De-
niz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 
18 muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözal-
tı kararı verdi.

-İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operas-
yonlarında son bir hafta içinde 33 terö-
ristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

-Samsun eski Milletvekili Bahri Cömert 
Ankara’da öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
New York’ta Molcolm X’ın kızları ile gö-
rüştü.

-Şırnak ile Cizre arasındaki yolu 15 daki-
kaya indiren Cudi Dağı Tüneli hizmete 
açıldı.

25-Sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup 
Yavru Adana’da öldü.

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si eski rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner 
yargılandığı FETÖ davasında 9 yıl 4 ay 
15 gün hapse mahkûm oldu.

26-Darbe girişimi sırasında Sıkıyöne-
tim Mahkemeleri için görevlendirme 
listesinde adı geçen 26 askeri hakim ve 
savcıya 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında 
hapis cezası verildi.

-Birleşmiş Milletlerin 73.Genel Kurulu 
için New York’ta bulunan Cumhur-
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-Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan 
FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına 
alındı.

-Kırşehir’de ceylan derisine İbranice ya-
zılmış büyü kitabı ele geçirildi.5 kişi gö-
zaltına alındı.

4-İspanya Yüksek Mahkemesi, eski IMF 
Başkanı Rodrigo Rota’ya kurumsal kredi 
kartından şahsi harcamalar yaptığı için 
4.5 yıl hapis cezasını ulusal mahkeme 
onadı.

-Batman Gercüş’te zırhlı aracın geçişi sı-
rasında el yapımı patlayıcının infilak et-
mesi sonucu 7 asker şehit oldu.

-Siirt ve Kuzey Irak’ta 13 terörist etkisiz 
hale getirildi.

-İstanbul’da PYD/YPG üyesi 3 kişi yaka-
landı.

6-Türkiye Yazarlar Birliği, Elazığ 
Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Şe-
hir Kültürü, Kültürlü Şehir Sempozyu-
mu” Elazığ’da yapıldı.

-Meral Akşener’in evinin önünde izinsiz 
gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı.

-Fransa’nın Alp Dağları’nda 26 yıl önce 
dağcılık yaparken buzulların altında ka-
larak hayatını kaybeden Hasan Tarım’ın 
cesedi dağcılar tarafından bulunarak 
Türkiye’ye getirildi ve Kayseri’de topra-
ğa verildi.

-Sağlık masraflarını karşılamak için No-
bel ödülünü satan ABD’li fizikçi Leon 
Lederman öldü.

-Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Kara-
bulut, İstanbul 3.Havalimanı inşaatın 
işçilerini eylemlerine destek verdiği ge-
rekçesi ile tutuklandı.

-2018 Nobel Barış Ödülü Kongolu, Dr. 
Denis Mukweğe ve aktivist Nadia 
Murad’a verildi.

-Dünyaca ünlü İspanyol opera sanatçısı 
Montserral Cabablle öldü.

-Batman’da yapılan operasyonlarda 

-Endonezya’da deprem ve Tsunami ne-
deniyle can kaybı 832’ye yükseldi.

-İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 
14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçiril-
di.

Ekim
1-İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

yargılanan Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay 
hapse mahkûm oldu.

2-Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüpha-
nesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kü-
tüphanesine bağışladı.

-Türkiye’nin medya şirketlerinden “Ci-
ner Medya Grubu” bünyesinde bulunan 
Show Tv ve Habertürk Tv Kazaklara sa-
tıldı.

-Ermeni kökenli dünyaca ünlü Fransız 
sanatçısı Charles Aznavour, Fransa’da 
öldü.

-Ekonomik ve finansal güvenliği hedef 
alanlara karşı başlatılan soruşturma 
kapsamında İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı 417 kişi hakkında gözaltı kararı 
verdi.

-Uluslararası Kredi Derecelendirme Ku-
rulu Fitch, 20 Türk bankasının ve işti-
raklerinin yabancı para cinsinden uzun 
vadeli kredi notunu düşürdü.

-Çin’de bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 983 
kişi hayatını kaybetti.

-Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık 
raporu düzenledikleri, resmi belgede 
sahtecilik yaptıkları ve devleti zararı 
uğrattıkları gerekçesi ile Ankara, İstan-
bul, Kayseri. Muş, Sakarya, Erzincan ve 
Muğla’da 100 kişi gözaltına alındı.

-Fransa İran İstihbarat Bakanlığı’na bağ-
lı birimin mal varlığını dondurdu.

3- Sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldırım 
Öcek, tedavi gördüğü hastanede haya-
tını kaybetti.
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika-
ları Kurulu: Prof. Dr. Hasan Andal 
Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali 
Yalçındağ, Osman Coşkun, Pof. Dr. Şa-
ban Teoman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kuru-
lu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Pof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, 
Kemal Şamlıoğlu Prof. Dr. Öktem Var-
dar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tun-
cay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, 
Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil 
Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yur-
dakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Kork-
maz Karaca, Mehmet Ali Abken, Meltem 
Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. 
Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Ad-
nan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin 
Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. 
Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğ-
lu, Doç. Dr. İbrahim Kalın İlnur Çevik, 
Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif 
Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. 
Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur 
Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. 
Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri 
Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, 
Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Alev 
Alatlı, Havva Hümeyra Şahin, Hülya 
Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Meh-
med Özçay, Murat Bardakçı, Orhan 
Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. 
Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. 
Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, 
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü 
Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, 
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edi-
be Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. 

HDP il Başkanı Nizamettin Toguş’un-
da aralarında bulunduğu, Ağrı’dan 8, 
Ankara’dan 25, Muş’tan 5, Mardin’den 
1 olmak üzere toplam 49 kişi hakkında 
gözaltı kararı verildi

7-Yönetmen, oyuncu Kamil Renklidere 
Bodrum’da öldü.

-Tekirdağ’da yüksek mimar Saadet Yün-
cü, mars gezegeninde mimarlığa dair 
çalışma hakkını kazanan ilk Türk unva-
nını kazandı.

-Çorum eski Milletvekili Mustafa Namlı 
İskilip’te öldü.

-Avrupa’da Azur Air (Almanya), Small 
Planet(Almanya), ,VLM(Belçika), 
Shywork Airlines (İsviçre), Primera Air 
(Danimarka) şirketlerinin iflas ettiği 
açıklandı.

-Çin hükümeti, kaybolan Uluslararası 
Polis Teşkilatı (İNTERPOL) Başkanının 
bulunduğunu ve görevinden istifa etti-
ğini açıkladı.

-Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel 
Başkanlığına İshak Sağlam seçildi. 

8-Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Tu-
rizm Bakanı Sultan Cumagulov, tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

-Muğla’nın Menteşe ilçesinde yasadışı 
yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 
Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

-Gazeteci Ahmet Güner Elgin İstanbul’da 
öldü.

-Azeri mafya lideri Loto Fuh lakaplı Na-
dir Salifov, İstanbul’da yakalandı.

-Bulgaristan’da yolsuzlukları araştıran 
gazeteci Victoria Marinova, boğularak 
öldürüldü.

-Van merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik 
operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

-İsrail, Batı Şeria’da 19 Filistinliyi gözal-
tına aldı.

9-Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulu-
nan “Politika Kurulları”na atama yapıl-
dı. Buna göre:



392 / OLAYLAR  VE İNSANLAR

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Macaristan’da TİKA’nın desteği ile res-
tore edilen Gül Baba Türbesi’nin açılışı-
nı yaptı.

10-Adnan Oktar gurubuna yönelik yapı-
lan soruşturma kapsamında haklarında 
yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına 
alındı.

-Hindistan’da seyir halinde bulunan bir 
yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 
kişi öldü.30 kişi de yaralandı.

-Kongo Demokratik Cumhuriyetinde 
ebola salgınında ölenlerin sayısı 83’e 
yükseldi.

-Tunus Parlamentosu, “Etnik Ayrımcılık 
Yasası”nı kabul etti.

-Van’ın çaldıran ilçesinde terör örgütüne 
PKK’ya yönelik operasyonlarda 9 kişi 
gözaltına alındı.

-FETÖ soruşturması kapsamında İnanlar 
İnşaatın sahibi Serdar İnan’ın tüm mal 
varlığına el konuldu.

11-Tiyatro oyuncusu, yönetmen, oyun ya-
zarı, Yaman Tüzcet Avusturalya’da öldü.

-Fener Rum Patrikhanesi, üç gün süren 
istişare toplantısı sonucu Ukrayna Orto-
doks Kilise’nin Moskova’daki Rus Orto-
doks kilisesinden ayrılma talebini kabul 
etti.

-İçişleri Bakanlığı, terör örgütü ve dev-
letin güvenliğine karşı bulundukları 
gerekçesi ile 635 güvenlik korucusunu 
görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

-Kazak edebiyatının önemli isimlerinden 
roman yazarı Serhan Murtaza Almatı’da 
öldü.

-Katolik Kilisesi lideri Papa Franceso, 
kürtaj “bir sorunu çözmek için kiralık 
katil tutmaya benzer” açıklaması yaptı.

-Afrika kıtasında iş adamı Muhammed 
Dewj Tanzanya’da silahlı kişiler tarafın-
dan kaçırıldı.

-Mısır’da Hıristiyanlara yönelik saldırıla-
ra karıştıkları iddiası ile 17 kişiye idam 
cezası verildi.

Lütfihak, Alpkan, Dr. Mehmet Güllü-
oğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat 
Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Asım 
Akyan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Ba-
raçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet 
Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tar-
kan Oktay, Tuna Koç

-İstanbul merkezli FETÖ TSK yapılan-
ması kapsamında 25’i asker 20’i mah-
rem imam olduğu iddiası ile 45 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi.

-Edirne’de yapılan Sinanköy Antik Yerle-
şim Alanı kazı çalışmaları sırasında bin 
500 yıllık erken Bizans Dönemine ait 
kilise bulundu.

-Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı 
bölgesinde teröristlerin Kuzey Irak Zap 
bölgesinden güdümlü füze ile yaptığı 
saldırıda 1 asker şehit oldu. 3 asker 4 
kişi de yaralandı.

-İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/
KCK’ya yönelik 8 ilde gece yarısı eş za-
manlı yapılan operasyonlarda 90 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildiği açık-
landı.

-Endonezya’da 28 Eylülde meyda-
na gelen deprem ve ardından oluşan 
Tsunami’de ölü sayısı 2002’ye ulaştığı 
açıklandı.

-Aşık Hükümdar Ricaoğlu Posof’ta öldü.
-Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. 
Nurettin Turgay gözaltına alındı.

-Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Belçi-
ka sorumlusu kadın terörist Devlet As-
lan Batman’da yakalandı. 

-ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM), Da-
imi Temsilcisi Nikki Haley görevinden 
istifa etti.

-Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e 
hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan 
Safiye İnci, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm 
oldu.
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-Diyarbakır merkez ve 9 ilçede eş zamanlı 
yapılan operasyonlarda 25 kişi tutuklan-
dı.

14-Berlin’de ırkçılık ve ayrımcılığa karşı 
düzenlenen yürüyüşe 10 binlerce kişi 
katıldı.

-Uluslararası Basketbol Federasyonu 
(FİBA) Genel Sekreteri Patrick Bao-
mann öldü.

15-Emekli öğretim üyesi Prof. Dr Meh-
met Kaan Koz İstanbul’da öldü.

-Denizli’nin önde gelen şirketlerinin sa-
hibi “Hanımağa” lakaplı iş kadını Nesli-
han Atça öldü.

-Nazım Hikmet’in oğlu ressam Mehmet 
Nazım Paris’te öldü.

-Ankara’da FETÖ soruşturması kapsa-
mında 9’u pilot,36 subay hakkında gö-
zaltı kararı verildi.

-Elektrik faturalarında Avrupa İstatistik 
Kurumu’nun “enerji dağıtım bedeli ver-
gi ve fonları” olmak üzere üçlü sınıflan-
dırmaya gidildi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
resmi bir ziyaret için Ankara’ya gelen 
Romanya Başbakanı Viorica Dancila’yı 
kabul etti.

-İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 450 
Filistinli öğrencinin eğitim gördüğü bir 
liseyi kapattı. 

-Muş’un Bulanık ilçesinde PKK propa-
gandası yaptıkları gerekçesi ile 8 kişi 
gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle iltisaki 
ve görevi ile bağdaşmayan eylemleri ne-
deniyle 259 muhtarın görevine son ve-
rildiğini açıkladı. 

16-Abant İzzet Baysal Üniversitesi ku-
rucu rektörü Prof. Dr. Kemal Güçlüol 
Ankara’da öldü.

-Micrasof’un kurucularından Paul Allen 
öldü.

-Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan-
lığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

-İçişleri Bakanlığı, valilere stokçuluk ya-
panlar ve fahiş fiyat uygulayanlar için 
adlı ve idare işlem yapılmasını talimatı 
verdi.

-Anayasa Mahkemesi, “sürekli Vakıf-
lar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet 
Derneği”nin “Ayasofya Müzesi’nde na-
maz kılınması için ibadethaneye çev-
rilmesi” yönündeki yaptığı başvuruyu 
reddetti.

-Adana’da Suudi Arabistan’a kargo uçağı 
ile su arıtma tesisleri arasına gizlenerek 
gönderilmek istenen 965 bin uyuşturu-
cu hapı ele geçirildi.

-Muş’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale ge-
tirildi. 

12-TYB, Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi, TYB ve Anadolu Mektebi’nin 
işbirliği ile “Tarık Buğra 100 Yaşında 
Bilgi Şöleni Ankara’da yapıldı.

-Amerikalı Rahip Andrew Graig 
Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası 
verildi. Yattığı süre göz önüne alınarak 
serbest bırakıldı.

-Denizli’de alkolden zehirlenen İran uy-
ruklu 4 kişi öldü. Bunun üzerine yapı-
lan operasyonlarda 2 bin litre kaçak içki 
ele geçirildi.

13-ABD Başkanı Tromp, tahliye edilen 
Rahip Bronson’u Beyaz Saray’da kabul 
etti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adı-
na Kayseri’de yapılan “Orgeneral Hulu-
si Akar Camii”nin açılışı yaptı.

-Elazığ eski Milletvekili Rasim Küçükel 
Ankara’da öldü.

-İzmir’de Yunanistan’ın Samos Adası’na 
gitmek isteyen yabancı uyruklu göç-
menleri taşıyan kamyonun dereye düş-
mesi sonucu 19 göçmen hayatını kay-
betti. 5 kişi de yaralandı.

-Ülke genelinde yapılan “Hırsız Kapa-
nı-4” operasyonunda 3 bin 135 kişi gö-
zaltına alındı.
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portörü Katı Piri, Ankara’da muhalefet 
parti liderleri ile görüştü. 

-Manisa Barosu eski Başkanı eski Millet-
vekili Zeynel Balkız’ın aralarında bulun-
duğu 3’ü tutuklu 11 sanık hakkında 2 yıl 
ile 7 yıl arasında hapis cezası verildi.

18-Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı soruş-
turması kapsamında tutuklu 9 kişiden 
6’ı tahliye edildi.

-Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu 
Muhammed el Uteybi görevden alındı.

-Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkon-
solosluğu’nda kaybolan gazeteci Cemal 
Kaşıkçı olayı ile ilgili Türk yetkilileri 
Başkonsoloslukta inceleme yaptı. 

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
resmi bir ziyaret için Moldova’ya gitti. 
İşbirliği anlaşması imzaladı. Buna göre 
iki ülke vatandaşlarının ziyaretlerinde 
pasaport yerine kimlik kullanmalarına 
karar verildi.

-İzmir’de 21 göçmenin hayatını kaybettiği 
trafik kazasına ilişkin olarak 11 kişi tu-
tuklandı.

19-İtalya, 2018’den bugüne 106 kişiyi 
“radikal İslamcı” terör riski gerekçesi ile 
sınır dışı etti.

-Zonguldak ve Mersin’de FETÖ’ye yönelik 
operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

-Danıştay, “öğrenci Andı’nın kaldıran yö-
netmenlik hükmünü iptal etti.

20-Türk-Arap Derneği Başkanı Turan 
Kışlakçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul 
Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci 
için; “İş burada bitmez. Bütün dünya-
yı harekete geçirmeye davet ediyoruz. 
Cemal için adalet istiyoruz” açıklaması 
yaptı.

21-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Türkiye Gençlik Vakfı(TÜRVA)’nın 
genel merkezi ile Üsküdar-Çekmeköy-
Sancaktepe metro hattının ikinci etabı-
nın açılışını yaptı. 

-Ankara’da Halkevleri’ne yönelik ope-
rasyonlarda 4 şube başkanı gözaltına 
alındı.

-Balıkesir merkezli 9 ilde yapılan FETÖ 
operasyonlarında aralarında profesör, 
polis, öğretmen ve subayların bulundu-
ğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

-Suudi Arabistan savaş uçağı Ürdün sı-
nırında düştü. Kazada tüm mürettebat 
öldü.

-Yemen’de Cumhurbaşkanı Abdurrabu 
Mansur Hadi, Başbakan Ahmet bin 
Dağrı’yı azlederek yerine Bayındırlık ve 
Yol Bakanı Muin Abdülmelik’i atadı.

-Ünlü tambur virtüözü Fahreddin Çi-
menli İstanbul’da öldü.

-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsav-
cılığı, FETÖ soruşturması kapsamın-
da İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi görevli 20 
kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

17-Türk Edebiyatının önemli isim-
lerinden şair Bahaddin Karakoç 
Kahramanmaraş’ta öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu 
kabul etti.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
“ByLock” kullandıkları tespit edilen 15 
şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

-Fotoğraf sanatçısı Ara Güler İstanbul’da 
öldü.

-Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koc-
yas görevinden istifa etti. 

-Saadet Partisi eski Genel Başkanı Yar-
dımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç öldü.

-Konya İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli 
görevden alındı.

-Kırım’da bir okulda meydana gelen pat-
lamada 18 kişi öldü.50 kişi de yaralandı.

-Avrupa Parlamentosu(AP) Türkiye Ra-
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-İstanbul’da “ByLock” kullandıkları iddi-
ası ile 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı 
verildi.

-TBMM Genel Kurulu, Sayıştay Meslek 
mensupları kontenjanından 5 üye seçti.

25-Suudi Arabistan öncülüğündeki koa-
lisyon güçlerinin Yemen’in batısındaki 
el Hudeyce şehrini bombalamalı sonu-
cunda 19 kişi öldü. 10 kişi de yaralandı.

-Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gaze-
teci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine 
ilişkin uluslararası soruşturma yapıl-
masını ve sorumluların tespit edilme-
si halinde Suudi yetkililerine yaptırım 
uygulanması için çağrıda bulunan karar 
tasarısını kabul etti.

-Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre zi-
yaretleri için yaptığı bütün harcamalar 
Sayıştay denetiminden çıkarıldı.

-Yazar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi öğretim görevlisi Nurullah Aydın 
Ankara’da öldü.

-Gazi Üniversitesi’nde görevli 19 personel 
hakkında FETÖ soruşturmasında gözal-
tı kararı verildi.

-Dünyaca ünlü İrlandalı sanatçı Sinead 
O’Conan, Müslüman olduğunu ve ismini 
“Şüheda” olarak değiştirdiğini açıkladı.

26-Hatay’ın İskenderun ilçesinde PKK/
KCK’ya yapılan operasyonlarda emekli 
bir binbaşı yakalanarak tutuklandı.

-İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği 
genelgede; bundan sonra düğün, nişan 
öncesi havaya ateş açılmayacağına dair 
taahhütname alınmasını bildirdi.

-Mardin’de sosyal medya üzerinden terör 
örgütü PKK/KCK propagandası ile ör-
güte yardım ve yataklık yaptıkları belir-
lenen 10 kişi gözaltına alındı.

-FETÖ soruşturması kapsamında Sağlık 
Bakanlığı’nda haklarında yakalama ka-
rarı çıkarılan 30 zanlıdan 20’i gözaltına 
alındı.

22-Nobel Ödülü sahibi Japon okyanus 
biyologu Osamu Şimomura öldü.

-Zonguldak ve Kayseri eski Milletvekili 
Mehmet Zeki okur öldü.

-İran Yüksek Divan Mahkemesi, yolsuz-
luk davası için kurulan özel mahkeme 
de “Sikkelerin Sultanı” lakaplı Vahid 
Mazlumi’yi yolsuzluk yapma, Muham-
med İsmail Kasımiyi’ye de çete üyesi 
olma, yasa dışı işlerle ülkenin parasal 
ekonomi sistemini bozmak suçu ile ve-
rilen idam cezasını onayladı.

23-İsrail Mahkemesi tarafından şartlı 
tahliyesine karar verilen Filistin yöne-
timine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays 
serbest bırakıldı.

-Bursa’nın manevi büyüklerinden Tes-
pihçi Hüseyin lakaplı Hüseyin Kocaars-
lan öldü.

-CIA Başkanı Gina Haspel resmi bir ziya-
ret için Ankara’ya geldi.

-Bolu merkezli 11 ilde yapılan FETÖ ope-
rasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

-Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafın-
dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
maliyetinin açıklanması konusundaki 
başvuru AİHM tarafından kabul edildi. 
Türkiye’den savunma istedi.

-İstanbul Sultangazi’de terör örgütü 
DHKP-e ile ilişkisi olduğu iddiası ile 
“Yürüyüş Dergisi” binasına operasyon 
düzenlendi. Bazı şüpheli kişiler gözaltı-
na alındı.

24-ABD yönetimi Suudi gazetesi Cemal 
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olduğu 21 kişi 
hakkında vize yasağı uyguladı.

-Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşarı 
Abdullah Nişancı Ankara’da öldü.

-İzmir’de DEAŞ operasyonunda 5 kişi gö-
zaltına alındı.

-Türkiye Kalkınma Bankası hakkındaki 
kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.
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spor ve iş dünyasından çok sayında isim 
katıldı.

-Suudi Arabistan Başsavcısı El Muceb 
İstanbul Çağlayan’da Cemal Kaşıkçı ci-
nayeti ile ilgili İstanbul Başsavcısı İrfan 
Fidan ile görüştü.

-Belgesel sinema yönetmeni, yapımcı Ke-
mal Öner İstanbul’da öldü.

-Cumhuriyet resepsiyonu ilk defa 
İstanbul’da yapıldı.

-İstanbul C. Başsavcılığı Cemal 
Kaşıkçı’nın önceden planlanma doğrul-
tusunda Başkonsolosluğa girer girmez 
boğularak öldürüldüğünü ve cesedin 
parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

30-Hayatı filmlere konu olan dünyaca 
ünlü Mafya babası James Whitney Bul-
ger, cezaevideki hücresinde ölü bulun-
du.

-Antalya Manavgat’ta özel bir şirkete ait 
eğitim uçağı düştü.Kazada iki kişi haya-
tını kaybetti.

-Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda ta-
rifeli ilk sefer Ankara’ya yapıldı.

31-Libya eski lideri Muammar Kaddavi 
yönetimine ait Belçika’da dondurulan 
banka hesaplarının kaybolduğu ortaya 
çıktı.

-Perpa Ticaret Merkezi’nin kurucusu Mit-
hat Yümlü İstanbul’da öldü.

-Demirören Grubu’na ait Vatan gazetesi 
yayın hayatına son verdi.

-İşgal atındaki Doğu Kudüs’te yaşayan 
Filistinliler İsrail’de yapılan seçimleri 
protesto etti.

-Hindistan’da dünyanın en büyük 182 
metrelik bağımsızlık heykeli törenle 
açıldı.

 -Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersay, 2003-2018 yılları arasında 4 bin 
319 parça tarihi eserin yurt dışında tes-
pit edilerek Türkiye’ye getirildiği açıkla-
dı.

27-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya 
Devlet Bakanı Vladimir Putin, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
katıldığı Suriye Zirvesi İstanbul’da ya-
pıldı.

-30 İle yeni vali atandı. İstanbul Valiliği-
ne, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, An-
kara Valiliğine ise İstanbul Valisi Vasip 
Şahin atandı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Nurul-
lah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, 
Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin 
Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Er-
zurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay 
Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süley-
man Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İl-
ker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, 
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güven-
çer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trab-
zon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Sa-
lim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Zongul-
dak Valisi Ahmet Çınar ise görevden 
alınarak İçişleri Bakanlığı Başmüfettiş-
liğine atandılar.

-ABD’de bir sinagoga ayin sırasında dü-
zenlenen saldırıda 10 kişi öldü. 

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’de 
150 general ve amiral, 15 bin 153 perso-
nelin ihraç edildiğini açıkladı. 

28-Gazeteci Baki Şehirlioğlu Bodrum’da 
öldü.

-Dünya Güreş Şampiyonasında milli gü-
reşçi Metehan Başar altın madalya ka-
zandı.

29-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından İstanbul Havalimanı 
hizmete açıldı. Törene sanat, siyaset, 
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man Soylu ile Adalet Bakanı Abdulha-
mid Gül hakkındaki yaptırımı kaldırdı.

3-Yargıtay, 12 Eylül Davası sanıklarında 
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın 
ölümleri nedeniyle verilen düşme kararı 
ve sanıkların TSK’den çıkarılmama ce-
zası verilmemesi ile ilgili hükmü bozdu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 
Ekim törenlerinde Yunan kıyafeti giyen 
Türk Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp’ın 
Türkiye’ye çağrıldığı açıkladı.

-Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Gör-
mez “İslam Düşünce Enstitüsü” Başkanı 
oldu.

4-Resmi bir ziyaret için Türkiye’de bu-
lunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroşenko’ya İstanbul Üniversitesi ta-
rafından “Fahri Doktora unvanı” verildi.

-Pakistan’da İslam Alimleri Cemiyeti Par-
tisi ve Darül Ulum Hakkaniye Medresesi 
lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, 
evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatı-
nı kaybetti.

-Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. İsmail Kara-
kaya Ankara’da tedavi gördüğü hastane-
de hayatını kaybetti.

-Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misi kurucusu, ressam Yusuf Katipoğlu 
öldü.

-Büyük Okyanus’un güney doğusunda bu-
lunan Yeni Kalendonya, Fransa’dan ay-
rılmak için referanduma gitti. Sonuçta 
halk 57.29 hayır oyunu ile bağımsızlığı 
kabul etmedi.

5-D-8 üye ülkeleri (Gelişmekte olan 
sekiz ülke) Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde An-
talya Benek’te toplandı. Sonuçta üye 
ülkeler arasında ticarette dolar yerine 
yerel para birimi kullanmasına karar 
verildi.

-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
“İran’a ABD’nin uyguladığı yaptırımla-

Kasım
1- Mısırlı gazeteci Hamdi Kandil öldü.
-Suudi Arabistanlı iki kız kardeş ABD’nin 

Hudson Nehri kıyısında ölü bulundu.
-15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

KHK ile kapatılan Eskişehir Öğretim ve 
Eğitim Vakfı OHAL Komisyonu kararı 
ile yeniden açıldı.

-Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti.

-Sosyal medya üzerinden Atatürk’e haka-
ret eden ve hakkında soruşturma başla-
tılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin 
Korkmaz görevden uzaklaştırıldı.

-Mardin’de 250 kilo patlayıcı bulundu. 5 
kişi gözaltına alındı.

-İstanbul polisinin gözaltına aldığı uyuş-
turucu baronu Naci Şerif Zindaştı’nın 
aralarında bulunduğu 2’i polis 6 şüpheli 
tutuklandı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ 
soruşturması kapsamında Ankara mer-
kezli 12 ilde 88 eski polis memurları 
hakkında yakalama ve gözaltı kararı 
verdi.

-Erzurum düzenlenen operasyonlarda 
500 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

-FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann 
öldü.

-HSK. 2 Dairesi, “hava kuvvetleri imamı 
olarak bilinen Adil Öksüz’ü serbest bı-
rakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çe-
tin Sönmez meslekten ihraç etti.

2-Çok sayıda ünlü şarkıcıların bestecisi, 
müzisyen Yılmaz Tatlıses öldü.

-Edirne eski Belediye Başkanı Şevki Ar-
man öldü.

-HSK tarafından meslekten ihraç edilen 
eski savcı Ferhat Sarıkaya Ankara’da 
gözaltına alındı.

-ABD, Papa Brunson krizi ile birlikte yap-
tırım uyguladığı İçişleri Bakanı Süley-



de 3 milyon dolar ödül koyduğunu açık-
ladı.

7-ABD’deki ara seçimlerde Demokrat 
Partili Müslüman adaylardan Rashide 
Tlaib ve İlhan Oman Temsilciler Meclisi 
üyeliğine seçildiler. Böylece ABD Tem-
silciler Meclisi’ne seçilen ilk kadın Müs-
lüman üyesi oldular.

-İzmir’de DEAŞ operasyonunda 9 kişi ya-
kalandı.

-Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ’ye 
yönelik düzenlediği eş zamanlı operas-
yonda 13 asker gözaltına alındı.

8-Eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıka-
ya FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

-Tiyatro ve sinema sanatçısı Alev Gürzap 
Bodrum’da öldü.

-ABD’de bir bara yapılan silahlı saldırıda 
saldırganla birlikte 12 kişi öldü.

9-TRT eski spikerlerinden Çetin Çeki 
Antalya’da öldü.

-Altınordu Spor Derneği Başkanı ve özel 
hastane sahibi Dr. Salih Mertan evinde 
intihar etti.

-Uzun yıllar lig TV 7de spor muhabirliği 
yapan Mustafa Öztoprak Erdek’te öldü.

-Hakkari’nin Irak sınırındaki Şemdinli 
ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyün-
de bulunan üst bölgesindeki karakolda 
arızalı mühimmatın patlaması sonucu 
7 asker şehit oldu. 25 askerde yaralandı. 

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Ali Ertaş, 
tarih araştırmacısı Kadir Mısıroğlu’nu 
evinde ziyaret ederek kitap hediye etti.

10-Senarist, şair ve oyun yazarı Deniz 
Hayriye Ersöz öldü.

-Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığına Metin Kıratlı atandı.

-Tunceli’de yapılan terör operasyonunda 
1’ı muhtar, 11 kişi gözaltına alındı.

-Norveç Hükümeti,Yemen’de Husilerle 
koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi 

rı kıracağını ve petrol satmaya devam 
edeceğini” açıkladı.

-AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 
Adana eski Milletvekili Ziyaeddin Yağcı 
öldü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doğu Akdeniz’de araştırma yapan Türk 
gemisini taciz etmeye kalkanlara sesle-
nerek” Suriye’de teröristlere nasıl gün-
lerini gösterdik ise denizlerdeki haydut-
lara da meydanı bırakmayacağız” dedi.

-Bursa merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik 
operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

-Muş’ta terör örgütü PKK’ya yönelik ope-
rasyonda patlayıcı malzemelerin sak-
landığı 22 sığınak tespit edildi.

-İsrail güçlerinin işgali altında bulunan 
Batı Şeria’da 17 Filistinli gözaltına alın-
dı.

-Süleyman Hilmi Tunahan’ın talebele-
rinden Hafız Hacı İsmail Süleymanoğlu 
İstanbul’da öldü.

-Terör örgütü DEAŞ’ın uluslararası fi-
nans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır 
merkezli yürütülen soruşturma kapsa-
mında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alın-
dı. 

6-Ankara’da terör örgütü PKK/KCK adı-
na eğlence yerleri, taksi, şoför ve esnaf-
tan silah zoru ile para toplayan 21 şüp-
heli yakalandı.

-Dünyaca ünlü Japon romancı Haraki 
Murakami kişisel arşivini ve kitaplığını 
mezun olduğu Waseda Üniversitesine 
bağışladı.

-Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, bir soru 
önergesine verdiği cevapta” İstanbul 
Yeni Havalimanı yapımında 30 işçinin 
hayatını kaybettiğini açıkladı.

-Av. Prof. Dr. Ahmet Roma Serezan 
İstanbul’da öldü.

-ABD, terörist Murat Karayılan için 5, 
Cemil Bayık için 4, Duran Kalkan için 
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temyiz metninde kusur bulunduğu ge-
rekçesi ile Hukuk Hizmetleri Genel Mü-
dürü ve iki avukatı görevden aldı.

-Eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal 
yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapse 
mahkûm oldu.

-İran’da altın piyasasını manipüle etmek-
le suçlanan “Altın Sultan” lakaplı Vahip 
Mazlumi ile birlikçisi Muhammed İsma-
il Kasımı idam edildi.

-Tezhip ve Minyatür sanatçısı Cahide 
Keskiner İstanbul’da öldü. 

15-Ankara’da yapılan operasyonda 1355 
şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. 
Olayla 22 kişi gözaltına alındı.

-Romanya’nın Bükreş şehrinde düzen-
lenen U23 Dünya Grekoromen Güreş 
Şampiyonasında milli güreşçi Cengiz 
Aslan, Avrupa Şampiyonasında Gürcü 
rakibini 2-1 yenerek altın madalya ka-
zandı.

16-TYB ve Bursa Orhangazi Belediyesi’nin 
işbirliği ile “Doğumunun 400’ncü Yılın-
da Niyazi Mısri Dönemi ve Tesirleri Bilgi 
Şöleni” Bursa Seyyid Usul Dergahı Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı. 

17-Spor adamı, teknik direktör Metin Tü-
rel öldü.

18-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Başakşehir “Millet Bahçesi”nin açı-
lışını yaptı.

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı 
Harekâtı kapsamında Suriye’nin Afrin 
şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

-Sayısız hafız yetiştiren Konya’nın mane-
vi büyüklerinden İsmail Ketenci Hoca 
öldü.

-Edirne Milletvekili Erdin Bircan tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19-Kayseri’de FETÖ soruşturmasında 
Bank Asya’da hesapları olduğu iddiası 
ile tutuksuz yargılanan 8 öğretmen be-
raat etti.

Arabistan’a silah ve askeri malzeme ih-
racatını durdurdu.

-Oscar Ödüllü kazandığı “Aşk Hikayesi” 
başta olmak üzere çok sayıda film mü-
zikleri hazırlayan ünlü Fransız bestecisi 
Franci Lai öldü.

11-Elazığ’da bakır çubukla define arayan 
6 kişi yakalandı.

-Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı İhsan Özçukurlu İzmir’de öldü.

-İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Ali Telli öldü.

-Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine 
yönelik hava harekâtında 14 terörist öl-
dürüldü.

12-“Marvel Efsanesi” yazarı editör ve ya-
yıncı Stan Lee öldü.

-İstanbul merkezli 8 ilde belgelerde sah-
tecilik yaparak tapu vaadi ile dolandı-
ran suç örgütüne yapılan operasyonda 
41 şüpheli gözaltına alındı.

-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’da 
gizli yapılanma soruşturması kapsa-
mında 25 şüpheli hakkında yakalama 
kararı verdi.

-Afganistan’da güvenlik güçleri FETÖ 
okuluna operasyon düzenleyerek devir 
aldı.

-İsrail güçleri Gazze Şeridi’ne düzenle-
dikleri operasyonda birisi Hamas yöne-
ticisi olmak üzere 6 Filistinliyi öldürdü.

-Şair, yazar Çorum eski Milletvekili Meh-
met Latif Sarıyüce İzmir’de öldü. 

13-Gazeteci, yazar akademisyen Doç. Dr. 
Kürşat Bumin öldü.

-Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Kara-
can Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulu-
nan lastik fabrikasını ziyareti sırasında 
uğradığı silahlı saldırıda hayatını kay-
betti.

14-Milli Eğitim Bakanlığı, “Öğrenci 
Andı”na ilişkin Danıştay’a sunulan 



400 / OLAYLAR  VE İNSANLAR

-Uluslararası Polis Teşkilatı (İNTERPOL) 
Başkanlığına Güney Koreli Kim John 
Yang seçildi.

-Tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal 
İstanbul’da öldü.

-Radyo programcısı Nedim Yaşar 
Kopenhanğ’da uğradığı silahlı saldırıda 
hayatını kaybetti.

-Söz yazarı, bestekar ve ses sanatçısı Zeki 
Özpınar öldü.

-Birleşmiş Milletler(BM) Çevre Programı 
Direktörü Eric Solheim yarım milyon 
doları bulan seyahat harcamaları sebe-
biyle görevinde istifa etti.

-İran’da Komünist Tudeh Partisi (Kitle-
rini Partisi)’nin son kurucu üyesi Enver 
Hamel öldü.

22-Onsekiz Mart Üniversitesi arkeoloji 
ekibi 2 bin 70 yıllık Antik kent’i buldu.

-Rus Savunma Bakanlığı, Askeri İstihba-
rat İdare Başkanı İgor Korobov’un öldü-
ğünü açıkladı.

-Başörtülü Singapur Cumhurbaşkanı Ha-
lime Yakup, Hollanda ziyaretinde büyük 
ilgi gördü.

-Trabzon eski Milletvekili Ömer Çakıroğ-
lu Ankara’da öldü. 

23-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından YÖK üyeliklerine, Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin 
Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci 
Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve 
Standardizasyon Genel Müdürü Prof. 
Dr. Necip Camuşcu seçildi.

-Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
gözaltına alınan, kapatılan Samanyolu 
televizyonunda “Maceracı” isimli prog-
ram sunan Murat Yeni tutuklandı.

-Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan “Ye-
niden Refah partisi” adıyla yeni bir parti 
kurduklarını açıkladı.

-Rüşvet almakla suçlanan Peru eski 
Cumhurbaşkanı Alan Garcia, başkent 
Lima’da Uruguay Büyükelçiliğine sığın-
ma talebinde bulundu.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin İstanbul Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen “Türk Akımı Projesi”nin açılış 
törenine katıldılar. Daha sonra Yıldız 
Sarayı’nda bir araya geldi.

-Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı cina-
yetinde ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye 
giriş yasağı getirdi.

-ABD Başkanı Donalp Trump, Pakistan’a 
artık ödeme yapılmayacağını açıkladı.

20-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Prof. Dr. İ. Yaşar Hacı-
salihoğlu atandı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinde yapı-
lan FETÖ soruşturması kapsamında 92 
şüpheli gözaltına alındı.

-Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi(AİHM), eski HDP eş Baş-
kanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bı-
rakılmasını hakkında karar verdi.

-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa 
ettiğini açıkladı.

-FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklu 
yargılanan Boydak Holding eski CEO’su 
Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak 7 
yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

21-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ile görüştü.

-Nijerya’da Boko Haram örgütü 3 gün 
sürdürdüğü saldırılarda 53 kişi hayatını 
kaybetti.

-Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda 6 zanlı gö-
zaltına alındı.
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-Türkiye Otelciler Birliği’nin kurucusu, 
Konya Lokantası sahibi Nurettin Doğa-
nay öldü.

27-Ankara’da Hava Kuvvetleri bünye-
sinde 1 yüzbaşı,1 teğmen 80 astsubay 
olmak üzere 82 asker hakkında gözaltı 
kararı verildi.

-İstanbul’da 10 ilçede PKK/KCK’ya yöne-
lik yapılan operasyonlarda 23 kişi gözal-
tına alındı.

-Şair, yazar ve eski Emniyet Müdürü Dr. 
Nedim Uçar Eskişehir’de öldü.

-Lübnan Beyrut’ta medya programcılığı 
yapan İngiliz vatandaşı Gavin Ford evin-
de ölü bulundu.

-Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman’ın 
Tunus’a ziyaretine tepki gösteren binler-
ce Tunuslu gösteri düzenledi.

-300 bin lira ödülle aranan ve “gri liste-
de” yer alan sözde Erzurum eyaleti Doğu 
gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali 
Akbaş öldürüldü.

-Gaziantep Nizip’te “Zeugma” antik 
Kenti’nde iken yurt dışına kaçırılan 
“Çingene Kızı”nın parçası Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nca ABD’den geri getiril-
di.

-Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında 
Rusya tarafından el konulan Ukrayna 
savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 
askerden 7’si tutuklandı.

28-”Müthiş Türk” olarak tanınan, iş ada-
mı Ali Rıza Bozkurt ABD’de öldü.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları oyuncusu Uğur Kıvılcım 
İstanbul’da öldü. 

-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan sürdürülen soruşturma kapsamın-
da “ByLock” kullandıkları tespit edilen 
53 şüpheli hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı.

-Gebze Tavşanlı mevkiinde bulunan ve 
“Kuzey Marmara Otoyolu projesi kap-

-Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yö-
nelik helikopter destekli yapılan ope-
rasyonda 16 şüpheli yakalandı.

24-Pakistan’da bir medrese kapısın bı-
rakılan bombanın patlaması sonucu 25 
öğrenci öldü. 35 kişi de yaralandı.

-Emniyet İstihbarat eski Müdürü Ali 
Fuat Yılmazer’in kızı Avukat Rabia Fit-
net Yılmazer terör örgütü üyeliğinden 7 
yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

-Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulu-
nan ve TİKA tarafından restore edilen 
“Karagöz Bey Mektebi” Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tara-
fından törenle hizmete açıldı.

-Hindistan’da seyir halinde bir otobüsün 
kanalı uçması sonucu 25 kişi hayatını 
kaybetti,

25-Yönetmen Kazım Öz, terör örgütü 
üyeliği iddiası ile memleketi Tunceli’nde 
gözaltına alındı.

26-Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Bur-
sa ve İzmir’de düzenlenen operas-
yonlarda Sağlık ve Sosyal Hizmetleri 
Emekçileri(SES), Genel Başkanı Gönül 
Erdem ve HDP eski Milletvekili Mülki-
ye Birtane’nin de aralarında bulunduğu 
çok sayıda kişi gözaltına alındı.

-METRO Holding’in sahibi Galip Öztürk 
hakkında verilen müebbet hapis cezası 
Yargıtay tarafından onandı.

-İstanbul Sancaktepe’de bir askeri heli-
kopterin düşmesi sonucu Kurmay. Pi-
lot Albay. Göksenin Aytural, Kurmay. 
Pilot. Üsteğmen. Aykut Yurtsever, U/H 
Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Va-
hit Bekli ve P. Uzman. Çavuş. Şahin As-
lan şehit oldu. 1 askerde yaralandı.

-İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı 
Şeria’da düzenlediği baskınlarda 45 Fi-
listinliyi gözaltına aldı.

-Dünyaca ünlü İtalyan yönetmen Berdar-
do Bertomveci öldü.
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-Güney Amerika ülkesi Arjantin’de bin-
lerce kişi G20 Zirvesini protesto etti.

-İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri 
niteliğindeki güvenlik kamerası görün-
tülerinin basın ve sosyal medyada pay-
laşılmasının önün geçmek için genelge 
yayınladı.

-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ço-
cuk Ramotoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Seza Özeri “Dünya Bilimleri Akade-
misi 2018 Tıp Ödülü”ne layık görüldü.

-Kütahya eski Belediye Başkanı 
H.İbrahim Özkaraca Ankara’da öldü.

2-ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Ko-
mutanı Koramiral S Cott Steaney, evin-
de ölü bulundu.

-İran’da Evangelist Akımı’na yönelik ope-
rasyonda çok sayıda kişi gözaltına alın-
dı.

-İran’da kadın gazeteci Hengame Şehidi, 
12 yıl 9 ay hapse mahkûm oldu.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İs-
tanbul 1.Uluslararası Halk Müziği Festi-
vali” başladı.

3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye 
genelinde 27 maden ocağının lisansını 
iptal etti.

-Katar, Ocak 2019’da üyelikten ayrılaca-
ğını “Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği 
“OPEC” e bildirdi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Arjantin ve Paraguay’dan sonra 
Venazuela’ya gitti.

-Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğ-
retim üyesi iken ihraç edilen Prof. Dr. 
Yener Öztürk yargılandığı davada 9 yıl 
hapse mahkûm oldu.

-İstanbul Gümrük Muhafaza edipleri, ka-
çakçılıkla mücadele kapsamında İstan-
bul Posta Gümrük Müdürlüğü’nde yap-
tıkları denetimde bir kargoda 48 adet 
suikast silahı ele geçirildi.

samında yapılan viyadük inşaatında 
meydana gelen kazada 4 işçi hayatını 
kaybetti.

-İngiliz Mahkemesi, firari sanık ve eski 
KOZA Holding yöneticisi Akın İpek’in 
Türkiye’ye iadesi ile ilgili talebi reddetti.

-11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malez-
ya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver 
İbrahim ile çalışma ofisinde görüştü.

29-Danıştay Üyeliğine, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi 1.Hukuk Müşaviri Lüt-
fiye Akbulut seçildi.

-Yargıtay, Cem Evleri’nin ibadethane ol-
duğunu ve elektrik faturaların de diğer 
ibadethaneler gibi devlet tarafından 
karşılanmasını gerektiğine hükmetti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
G20 liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 
Arjantin’e gitti. Burada Hollanda ve Çin 
devlet başkanları ile görüştü.

30-Ukrayna 16 ile 60 yaş arasındaki Rus 
vatandaşlarının ülkeyi girişini yasakla-
dı.

-Kaşıkçı cinayeti için İstanbul’a gelen 15 
kişilik Suudi infaz timinin de aralarında 
bulunduğu 18 şüpheli hakkında İstan-
bul Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.

-Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Osman Şimşek, YÖK tarafından gö-
revden alındı.

-Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 
AİHM’nin kararını görüşerek Selahat-
tin Demirtaş’ın serbest bırakılmasın 
talebini reddetti.

-Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), asgari 
kadro bunun iki katına kadar kadro kul-
lanma yetkisini üniversitelere devretti.

Aralık
1-Şair Refik Durbaş tedavi gördüğü has-

tanede hayatını kaybetti.
-ABD’ni eski Başkanı H. W. Bush 94 ya-

şında öldü.
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-Tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sa-
buncu öldü.

-Kanun sanatçısı Göksel Kartal öldü.
-Bursa eki Valisi Şahabettin Harput, 

yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse 
mahkûm oldu.

8-Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Ro-
bert Koçaryan, 2008 yıllında 10 kişinin 
ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tu-
tuklandı.

-İtalya’da bir gece kulübüne biber gazı 
atılması sonucu meydana gelen izdi-
hamda 6 kişi öldü.

-HDP Kars eski Milletvekili Mülkiye Bir-
dane, PKK adına faaliyet gösterdiği ge-
rekçesi ile tutuklandı.

-Tarihçi, yazar Talha Uğurluel, Erzincan 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan 
FETÖ medya yapılanmasına yönelik so-
ruşturma kapsamında tutuklandı.

-Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik 
operasyonda Irak uyruklu 9 kişi yaka-
landı.

9-Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapında 
yapılan eylemlerde 974 kişinin gözaltına 
alındığı ve 17 polis ile 118 kişinin de ya-
ralandığı açıkladı.

10-Hababam Sınıfı oyuncularından Tay-
fun Akalın geçirdiği bir kaza sonucu ha-
yatını kaybetti.

11-Araştırmacı, yazar Seyit Küçükbezirci 
Konya’da öldü.

-Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tayin 
nedeniyle aralarında sorun yaşayan tra-
fik polisi tarafından silahlı saldırıda ha-
yatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

-Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Raif Dinçkök öldü. 

12-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “sah-
te reçete” iddiası ile 10’u doktor, 20 kişi 
hakkında yakalama kararı verdi.

-İzmir’de PKK. Operasyonunda 20 şüp-
heli gözaltına alındı.

-Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci 
Dairesi, Ankara, İstanbul ve İzmir’nde 
aralarında bulunduğu bazı illere yeni 
mahkemeler kurulmasın karar verdi.

4-ABD Savunma Bakanı Mattis, ülkesi 
için güç bakımından en büyük tehdit 
Rusya,irade bakımından Çın olduğunu 
açıkladı.

-HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hak-
kında “silahlı terör örgütü propaganda-
sı yapmak iddiası ile verilen hapis ceza-
ları İstanbul Bölge İdari Mahkemesi’nce 
onandı.

-Fransa’da akaryakıt ve elektrik zamları-
nın “sarı Yelekliler” tarafından protesto 
edilmesine üzerine ek vergiler askıya 
alındı.

5-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ge-
zici Parkı eylemlerine ilişkin olarak 
Oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Can 
Dündar hakkında yakalama kararı çı-
karttı.

-HSYK eski Üyesi Şaban Işık, Yargıtay 
9.Ceza Dairesi’nde yargıladığı davada 
10 yıl hapse mahkûm oldu.

6-İran’da bomba yüklü araç ile yapılan 
intihar saldırısında 3 kişi öldü.

-Dönemin Giresun Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Mustafa Doğru FETÖ üye-
liği iddiası ile 7 yıl hapse mahkûm oldu.

-Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TST)’de başörtüsü serbestliği geti-
ren düzenlemeyi durdurmaya yönelik 
talebi 1’e karşı 3 üyenin oyu ile reddetti. 

-Ünlü fizikçi Albert Einstein’in Alman 
feylesof Eric Guthre’ye yazdığı mektup 
açık artırmada 2.9 milyon dolara satıl-
dı.

-Adalet Bakanlığı ile kamu kurum kuru-
luşları arasında yapılan ortak çalışma 
sonucunda getirilen yazılımlarla 43 
milyon adli kayıt e-Devlet’e alındı.
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-Muş’ta terör örgütü PKK’ya yönelik ope-
rasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

-TSK’de FETÖ operasyonunda 4’ü albay, 
219 muvazzaf asker için gözaltı kararı 
verildi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye/Gözleme 
Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahke-
meleri Birinci Yargı Konferansına katı-
larak konuşma yaptı.

15-Yargıtay Ceza Genel Kurulu, haberleş-
me programı “ByLock” ile ilgili gelecek 
dosyalarda karar verilmesinde yol gös-
terecek teknik analiz çalışması yaptı. 
Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne 
gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin 
analiz çalışmasından faydalanılacağı, 
yapılan teknik tespitlerin kararların ve-
rilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.

-Sri Lanka Başbakanı Mahinde Rajapak-
sa, görevinden istifa etti.

-Gana Üniversitesi ırkçılıkla suçladığı 
Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahat-
ma Gandi’nin başkent Agra şehrinde 
bulunan heykelini kaldırıldı.

-Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 
Batı Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak 
tanıdıklarını açıkladı.

-Kosova Güvenlik Gücünü (FSK)’yi ordu-
ya dönüştürülmesini öngören yasa tasa-
rıları Kosova Meclisi’nde kabul edildi. 

-Emniyet Genel Müdürlüğü bazı sosyal 
medya platformlarından, Türk bayra-
ğını, Türk milletini, devlet büyüklerini, 
emniyet teşkilatını aşağılayan, manipü-
lasyon yaparak kamuoyunda olumsuz 
algı oluşturan, kolluk kuvvetlerini teh-
dit eden ve hakarette bulunduğu iddiası 
ile İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, 
İzmir ve Antalya’da operasyonlarda gö-
zaltına alınan 6 kişiden aralarında polis 
memurlarının da bulunduğu 4 kişinin 
tutuklandığı açıklandı.

-“Topal Hoca” diye anılan Konyalı Kur’an 
hocası Mehmet Ali İnal öldü.

-FETÖ soruşturmasında İstanbul İl Jan-
darma Komutanlığı’nda görevli 22 as-
ker tutuklandı.

-Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk 
Kızılay’ın genel kurula götürmesi için 
kayyum atadı. 

13-Ankara-Konya seferini yapan Yük-
sek Hızlı tren, Yenimahalle marşandiz 
istasyonunda yol kontrolünde görev-
li kılavuz tren ile çarpışması sonucu 3 
mürettebat 9 kişi hayatını kaybetti. 47 
kişi de yaralandı.

-Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Ali Karaarslan aracının içinde ölü bu-
lundu.

-Kültür adamı, eleştirmen, yazar Prof. 
Bozkurt Güvenç Ankara’da öldü.

-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
Ankara’da ve özel bütçeye sahip “Türki-
ye Uzay Ajansı” kuruldu.

-Uluslararası Polis Teşkilatı(İNTERPOL), 
eski Dünya Müslüman Alimleri Birliği 
Başkanı Yusuf el-Kardavi’nin isminin 
kırmızı bültenden çıkardığı açıkladı.

-Kayseri, Siirt ve Kocaeli eski Milletvekili 
Abdulhalim Aras Ankara’da öldü.

-Ankara Üniversitesi eski Rektör yardım-
cısı, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Bera-
addin Albayrak Ankara Yüksek Hız Tre-
ni kazasında hayatını kaybetti.

-ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar or-
dusu tarafından Arakanlı Müslümanla-
ra yapılan saldırıları “Soykırım” olarak 
tanıyan yasa tasarısını kabul etti. 

14-Kolombiya Medellin şehrine seminer 
vermek için gelen Prof. Dr. Ramazan 
Gençay kayboldu.

-Savunma Sanayi şirketlerine yönelik 
PETÖ operasyonunda, 48 şüpheli hak-
kında gözaltı kararı verildi.
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-Iğdır’da terör örgütü PKK’ya yönelik 
operasyonlarda eski HDP Iğdır eski Mil-
letvekili Kıznaz Türkeli’nin aralarında 
bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

19-ABD’de “Uzay Kuvvetleri Komutanlı-
ğı” kurulmasına yönelik karar Başkan 
Trump tarafından imzalandı.

-Türk atletizmle 20 yıla yakın üst düzeyde 
çalışan eski Türkiye şampiyonu milli at-
let Celil Uçaner Marmaris’te öldü.

-Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından verildi. Tarih 
ve Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. 
Mehmet İpşirli’ye, Sinema alanında 
Türker İnanoğlu’na, Müzik dalında Erol 
Sayan’a, Sanat ve fotoğraf alanında İzzet 
Kehribar’a,Vefa Ödülünü ise Mehmet 
Akif Ersoy adına torunu Selma Argon 
aldı.

20-Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güner 
Yavuz öldü.

-Filistin’in İstanbul Başkonsolosu Abdul-
kerim Al-Khatip öldü.

-Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği olan 
Asaf İnan öldü.

-11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dış 
politika danışmanlığını yapan eski bü-
yükelçi Gürcan Balık “silahlı terör ör-
gütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay 
hapse mahkûm oldu.

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs İran’a 
Büyükelçi olarak atandı.

-İran Cumhurbaşkanı Ruhani resmi bir 
ziyaret için Türkiye’ye geldi.

21-Besteci Cüneyt Koşal öldü.
-Washington’da Kongre Merkezi önünde 

yüzlerce Uygur Türkü Çin yönetimini 
protesto etti.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bay-
Lock” kullandıkları gerekçesi ile 39 şüp-

16-Kiev Patrikhanesi, Rusya’da ayrılarak 
bağımsızlığını ilan etti.

-Dünyaca ünlü bilgi yarışması uygulama-
sı HQ Trivia’nın kurucusu Colin,Krallı 
New York’taki evinde ölü bulundu.

-Gürcistan’da ilk kadın Cumhurbaşkanı 
Salome Zurabişvili, yemin ederek göre-
vine başladı.

-ABD öncülüğünde koalisyon güçlerinin 
Suriye’nin doğusundaki Deyrizor şeh-
rindeki bir camiye düzenledikleri hava 
saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti.

17-Gazeteci Kürşat Akyol öldü.
-Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC’de 

FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon so-
ruşturması kapsamında aralarında mu-
vazzafların bulunduğu 27 şüpheli hak-
kında yakalama kararı verildi.

-Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğ-
rafya Fakültesi (DTCF) Felsefe Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Yücel 
Dursun Ankara’da trafik kazasında ha-
yatını kaybetti.

-Kars eski Milletvekili Hasan Yıldırım 
Ankara’da öldü.

-İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim 
üyesi, Prof. Dr. Afife Batur İstanbul’da 
öldü.

-Hızlı tren kazası ile ilgili 3 TCDD görev-
lisi tutuklandı. 

18-Kayseri’de FETÖ’ye yönelik Sivas, 
Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’de yapılan 
operasyonlarda adliye, icra ve seçim 
müdürlüklerinde görev yapan 16 kişi 
gözaltına alındı.

-Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz 
kalp krizinden hayatını kaybetti.

-TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Top-
lantısında “2019 Türk Dünyası, Kültür 
Başkentinin Kırgızistan’ın Oş şehrinin 
olmasına karar verdi.

-Hindistan’da bir hastanede çıkan yan-
gında 6 kişi öldü. 147 kişi de yaralandı. 
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-Halk TV’de konuşması sırasında Cum-
hurbaşkanına hakaret ettiği iddiası ile 
sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen 
savcılıkta ifade verdi.

-Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın Kerkük şeh-
rinde 29 sivili kaçırdı.

-İranlı din adamı, siyasetçi Mahmut Haşi-
mi Şahrudi tedavi gördüğü Almanya’da 
öldü.

-ABD’de Federal Mahkeme, Kuzey Kore 
Yönetimini öğrenci Otto Waumbier’e iş-
kence edilmesini gerekçe göstererek 501 
milyon dolar tazminata mahkûm etti.

-Kapatılan GATA’da görev yapan 24’ü 
doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi.

 -Afyonkarahisar eski Milletvekili Abdul-
lah Altuntaş Ankara’da öldü.

26-Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale ya-
kınlarında 1918’de şehit düşen 192 Os-
manlı askerleri için anıt dikildi.

-Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile 
yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, 1 yıl 2 
ay hapse mahkûm oldu.

-Pakistan’da eski milletvekili Ali Rıza 
Ağabeydi evinin önünde öldürüldü.

-Irak Hükümeti, Noel’i resmi ulusal bay-
ram ilan etti. 

-Nijerya’da Boko Haram’ın yaptığı saldı-
rıda 13’ü asker 1 polis 14 kişi hayatını 
kaybetti.

-Fransa’da 17 Kasım’da başlayan “sarı ye-
lekliler” in başlattığı gösteriler sonucun-
da 43 bin kişinin işsiz kaldığı açıklandı.

-ABD Başkanı Tromp ve eşi Irak’ı sürpriz 
bir ziyarette bulundu.

-RTÜK, FOX TV’ye ana haber bülteninde 
Fatih Portakal’ın açıklamaları sebebiyle 
3 gün, HALK TV’de Metin Akpınar ve 
Müjdat Gezer’in sözleri üzerine 5 gün 
yayın cezası verdi.

heli için gözaltı kararı verdi.
-Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı 

operasyon öncesi ABD birliklerini çek-
meye başladı.

22-Eski Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Şükrü Meto Ankara’da öldü.

-Suudi Arabistan Kralı Selman bin 
Abdülaziz’in ağabeyi prens Tallal öldü.

-ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Tem-
silcisi Brett Mec Gurk görevinde istifa 
etti.

23-Gazeteci Kayahan Öcalan Balıkesir’in 
Edremit ilçesinde öldü.

-150 yıl önce Londra’da daha sonra 
Cenevre’de Namık Kemal’in Ziya Paşa 
ili birlikte çıkardığı “Hürriyet” isimli 
gazete Vakıfbank Kültür Yayınları ara-
sında kitap halinde yayınlandı.

-Pakistan’da eski Başbakan Navaz Şerif 
El Azize, Çelik fabrikaları ile ilgili yol-
suzluk davasında 7 yıl hapse mahkûm 
oldu.

-Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Cerrah yargılandığı davarda 12 
yıl 9 ay hapse mahkûm oldu.

-İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral 
Habibullah Seyari, ABD uçak gemisinin 
kara sularına yaklaşmasına izin verme-
yeceklerini açıkladı.

-Zonguldak’ta tarihi eser kaçakçılığı ope-
rasyonunda gözaltına alınan ve arala-
rında Çaycuma Emniyet Müdürünün 
de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

25-Endonezya’da ölü sayısı 429’ı yüksel-
di.

-RTÜK’ün Karasal Yayın Lisans ve Sıra-
lama İhalesi Usul ve Esasları hakkında-
ki yönetmenlik Resmi Gazete’de yayın-
landı.

-ByLock kullandıkları tespit edilen 14 öğ-
retmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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yeleklilerden ilham alan halk ekonomik 
gidişata tepki göstermek için sokağa dö-
küldü.

31-İzmir 9 Eylül Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Gürbüz Büyükyazı trafik kazasında ha-
yatını kaybetti.

-Malatya 2.Ordu Komutanı Orgeneral 
İsmail Metin Temel Genelkurmay Baş-
kanlığı Denetleme ve Değerlendirme 
Başkanlığına atandı.

-FETÖ’nün Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda yapılanma soruştur-
ması kapsamında 4 albay, 2 yarbay, 5 
binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğ-
men ve 31 astsubay olmak üzere 60 şüp-
heli hakkında gözaltı kararı verildi.

-Bangladeş’te 17 kişinin öldüğü seçimler-
de Şeyh Hasina yeniden Başbakan seçil-
di.

-Kocaeli’nde yapılan operasyonda 
DEAŞ’lı 4 kişi yakalandı.

-Hasan Akar, ”Atatürk’ün hatırasına ale-
nen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığı 
alenen tahrik” suçlaması ile yargılandığı 
davada 2 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

-İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı iç güvenlik 
operasyonlarında 107’i sözde üst düzey 
olmak üzere toplam 1746 terörist etkisiz 
hale getirildiğini açıkladı.

27-Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İn-
celeme Komisyonu’nun görev süresinin 
bir yıl uzatılmasına dair karar Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

-Konferans için Kolombiya’ya giden ve 
kaybolun Prof. Dr. Ramazan Gencay’ın 
cesedi bulundu.

28-Bahreyn, 7 yıl sonra Suriye’nin baş-
kenti Şam’a büyükelçilik açtı.

-Ankara Cumhuriyet Savcılığı, DEAŞ’a 
yönelik operasyonda 64 şüpheli hakkın-
da gözaltı alındı. 

-İtalya Başbakanı Ginseppe Conte, “Ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bedeli 
ne olursa olsun gerçeğin ortaya çıkarıl-
masının” gerektiğini açıkladı.

29-TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı 
oldu.

- İstanbul, Uludağ ve Marmara üniversi-
telerinde ders veren Prof. Dr. Bilgin Tö-
züm Aydemir İstanbul’da öldü.

30-Ordu Gazeteciler Cemiyeti kurucu 
Başkanı, gazeteci, Tuncer Engin öldü.

-Ankara’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 
yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına 
alındı.

-Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir heli-
kopter düştü. Kazada 4 kişi yanarak ha-
yatını kaybetti.

-Sudan, Tunus, Fas, Libya, Lübnan, Irak, 
Ürdün ve Cezayir’de Fransa’daki sarı 



Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Tür-
kiye Mimarlar Odası’nın kurucuları ara-
sında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk 
genel sekreteri ve İstanbul şube başkanlı-
ğı yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimar-
lık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi 
kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı 
kurdu. Hürriyet ve Akşam gazetelerinde 
köşe yazıları yazdı. 2018’de İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Paldır Güldür, Yangın 
Var, Umut, Simit, Yalan, Oldu mu Ya! 
Fısıltı, Dostluk Aldanmak, Söylesem 
Bir Türlü, Dünyayı Severek, Yollarda, 
Uzaklardan, Yıl 2046 Uzay Anıları, İs-
tanbul Esintileri, Leke Bırakan Gölgeler, 
Yaşama Sevinci, Sev ve Yaşa, Damlalar 
Zaman Geçerken, Aynalar, Yüzler ve Yü-
rekler, Felekten Bir Gün, İstanbul’un 
Kuytu Köşeleri, Neşeye Şarkı, Nereye 
Gitti İstanbul?, Merak Uyanınca, Uzun 
Yaşamanın Sırrı, Hayat Tatlı Zehir, Ayıp 
Olmadan Şerefe, Binbir Yaşam Sahnesi, 
Yıldızlardan Bile Uzaklarda, Bir Ömür 
Yetmiyor, Ne Hoş Zamanlardı.

Şahver Çelikoğlu 
Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Da-
yanışma Derneği kurucusu.1937’de 
Eskişehir’de dünyaya geldi. Çeşitli hoca-
lardan ders aldı. 1993’de Malhatun Dost-
luk Çevre ve Kültür Derneğini kurdu. Ari-
fan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma 
Derneği kurucusu oldu. Çeşitli ülkelerden 
talebe yetiştirdi. 2018’de Eskişehir’de 
öldü. Eserleri: Sevâd-ı Âzâm (Tarıki Müs-
takim), Dîvânı Sezâî Güzel Ahlâk Sahi-
feleri, İslâm’da İbadetler, Nefs Terbiyesi 
(Kendini Arıtma) Marifetullah (Allah’ı 
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Prof. Dr. Hüsamettin Arslan 
Sosyolog, yazar, öğretim üyesi. 1956’da 
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. 
Tunceli Öğretmen Okulu ile Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal İdari ve Bilimler Fa-
kültesi Tarih 
Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede 
yüksek lisansını tamamladı.1986-1991 
yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 
doktorasını yaptı. Profesörlüğe yükseldi. 
Çeşitli dergilerde bilgi, bilimsel bilgi ve 
bilim üzerine makaleleri ve yabancı dil-
lerden yaptığı sosyoloji kitapları çevirileri 
yayınladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 
Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yaptı. İstan-
bul tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti.

Münir Özkul 
Sinema ve tiyatro sanatçısı.1925’de 
İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda ti-
yatroya merak sardı. İstanbul Erkek 
Lisesi’nden mezun oldu. Bir süre İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne ve 
Edebiyat Fakültesi’ne devam etti. Ba-
kırköy Halkevi’nde oyunculuğa adım 
attı. İlk amatör sahne deneyimlerini 
burada gerçekleştirdi. İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’nda oynadıktan sonra Ankara 
Devlet Tiyatrosu’na geçti. 400’ün üze-
rinde filme, Türk sinemasına damgasını 
vurdu. Karakter oyuncuları arasına girdi. 
2018’de İstanbul’da öldü.

Aydın Boysan
Mimar, gazeteci. 1921’de İstanbul’da doğ-
du. Pertevniyal Lisesi ile İstanbul Devlet 
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Mehmet Beğendik
İş adamı.1946’da Kayseri’de doğdu. Ha-
yata ticaretle başladı. İş dünyasında bir-
çok başarıya imza attı. Türkiye’nin ilk ve 
büyük Beğendik Mağazası’nı Kayseri’de 
Daha sonra Ankara Kocatepe Camii altın-
da açtı. Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bur-
sa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Be-
ğendik mağazasını hayata geçirdi.2018’de 
Ankara’da öldü.

Enver Ercan 
Varlık Dergisi Yayın yönetmeni. 1958’de 
İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde 
okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık 
gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfa-
ları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. 
Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni 
Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri ya-
yımlandı. Yunus Nadi ve Cemal Süreya 
şiir ödüllerini aldı Varlık Dergisi’nin ya-
yın yönetmeni oldu. 2018’de İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Eksik Yaşam (1977), Sür-
çüyor Zaman (1988).

Prof. Dr. Agop Katoğyan 
Cilt hastalıkları uzmanı. 1939’da 
İstanbul’da doğdu. İlkokul öğrencisi 
iken gümüş atölyesinde sağ kolunu pre-
se kaptırması sonucu sağ kolu kesildi ve 
sakat kaldı. Galata Getronogan Lisesi ile 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Cerrahpaşa’daki Dermato-
loji Kürsüsünde asistan olarak göreve 
başladı.1979’da profesör kadrosuna atan-
dı. Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar kürsüsünü kurdu. 300’ü aşkın ma-
kalesi yayınlandı. 2004’te de emekli oldu. 
İstanbul’da öldü.

Nuray Hafiftaş 
Türk halk müziği sanatçı. 1964’de Çıldır’da 
doğdu. İTÜ Devlet Konservatuarı’nı bitir-
di. İstanbul Belediye Konservatuarı İcra 

Bilme) Muhabbetullah (Allah’ı Sevme) 
Âyet ve Hadisler Işığında Esmâü’l Hüsnâ 
Şerhi (I-II-III-IV-V) cilt. Kırk Hadis Şer-
hi, Râbıta (Sorular-Cevaplar), İslâm Aka-
idi (İslam İnanç Esasları), Şemâil-i Şerif.

Yücel Hacaloğlu 
Gazeteci, yazar. 1936’da Rize’nin Fındık-
lı ilçesinde doğdu. İlk eğitimini Kars’ta, 
liseyi ise Trabzon’da bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden me-
zun oldu. 1957’de gazeteciliğe başladı. 
Yelken, Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Son 
Havadis, Sabah gibi gazete ve dergilerde 
çalıştı. 1974’de Kıbrıs Harekâtı’nı izleyen 
ve esir düşen on gazeteci arasındaydı. 
Alparslan Türkeş’in Basın Müşaviri ola-
rak görev yaptı. Radyo Televizyon Üst 
Kurulu’nda danışman olarak çalıştı.Türk 
Ocakları Genel Merkezi’nde yönetici ola-
rak çalıştı. Genel sekreterlik yaptı. Türk 
Ocakları Danışma Kurulu ve Türk Yur-
du Dergisi Yayın Kurulu üyeliği yaptı. 
2018’de Ankara’da öldü. Eserleri: Türk 
Ocakları Yıllığı, Doğu Türkistan ve Türk 
Kültürü, Atsız’ın Mektupları.

Ecz. Memduh Cumhur 
Şair, ses sanatçısı. 1947’de Bursa’nın 
İnegöl ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsi-
lini İnegöl’de, lise eğitimini ise İstanbul 
Haydarpaşa ve Bursa Erkek Lisesi’nde 
tamamladı. 1965’te İstanbul Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi’nde okurken, İs-
tanbul Radyosu’na ses sanatkarı olarak 
girdi. Burada 10 yıl görev yaptı.1976’da 
TRT’den istifa ederek, serbest eczacı ola-
rak çalıştı. Şiirleri Hareket, Musiki ve 
Nota dergilerinde, yazıları ise Kubbealtı 
Akademi Mecmuası ve Türk Edebiyatı 
dergilerinde yayımlandı. Aruz vezniyle 
yazdığı şiirlerinin yer aldığı “Tuna’yla 
Hasbıhal” isimli eseri 2012’de yayımlan-
dı. 2018’deİstanbul’da öldü.
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hazırladı. En kapsamlı projesi “Türkçe 
Konuşanlar” önemli çalışmalarından biri 
oldu.35 bin kare fotoğraf çekti. Kitabın 
Türkçe çevirisi ise 2008’de İstanbul’da 
yayınlandı. İstanbul’da öldü. Eserleri: Bir 
Zamanlar Orta Asya Kitabı, Türkçe Konu-
şanlar.

Prof. Dr. Engin Gençtan
Psikiyatri uzmanı, yazar. 1932’de İzmir’de 
doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de 
tamamladı. 1956’da İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzman-
lık eğitimi için ABD’ye gidip New York ve 
Columbia üniversitelerinde öğrenim gör-
dü. Genel psikoloji, dinamik psikiyatri, 
çocuk psikolojisi ve nöroloji alanlarında 
çalışmalar yaptı. 1968’de doçent, 1974’te 
profesör oldu. ODTÜ, Ankara, Boğaziçi 
ve Marmara üniversitelerinde öğretim 
üyesi olarak çalıştı.2018’de İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Roman: Dersaadette Dans 
(1990), Kırmızı Kitabın Öyküsü (1993), 
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misin? 
(1997), Sen Ne Çabuk Harcadın Beni 
(2002), Kuru Su (2008), Mesela Saat 
Onda (2012). Deneme: Çağdaş Yaşama 
ve Normal Dışı Davranışlar (1988), Psi-
kanaliz ve Sonrası (1984), İnsan Olmak 
(1989), Kim bilir? (1997). Psikoloji: Za-
mane (2012).

Gönül Akın 
TRT Ankara Radyosu sanatçısı.1933’te 
Ankara’da doğdu. Ankara Kız Lisesi ile An-
kara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 
Sanat hayatına, 1953’te Ankara Radyosu’nda 
başladı. 1961 yılında “En Beğenilen Ses Sa-
natçısı” seçildi. TRT Ankara Radyosu’ndan 
kendi isteğiyle emekli oldu. Resme ilgisi 
çocukluk yıllarında başladı. Ankara’da en 
önemli atölyelere devama etti. Ressam Nüz-
het İslimyeli’den ders aldı. Türk Amerikan 
Derneği Lütfü Günay Atölyesi’nde uzun yıllar 
eğitim gördü. Ankara’da öldü.

Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçı-
sı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul 
Radyosu’nda da sözleşmeli sanatçı olarak 
4 yıl çalıştı. 100’ü aşkın söz ve beste ha-
zırladı. İstanbul’da tedavi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybetti.

Tosun Bayrak 
Ressam,1926’da İstanbul’da doğdu. İs-
tanbul Robert Koleji’nde biyoloji oku-
du. Paris Bernard Leger ve Andre Lhote 
atölyelerinde sanat, mimari ve sanat ta-
rihi eğitimi gördü. Berkeley California 
Üniversitesi’nde mimari, Londra Courta-
uld Sanat Enstitüsü’nde sanat tarihi oku-
du. Rutgers Üniversitesi’nden sanat tari-
hi üzerine yüksek lisans aldı. New Jersey 
Fairleigh Dickinson Üniversitesi sanat ve 
sanat tarihi bölümü öğretim üyeliği yap-
tı. ABD’de çok sayıda sergi açtı. Muzaffer 
Ozak hoca ile tanıştıktan sonra hayatı de-
ğişti. Sanat dünyasını bıraktı ve hayatını 
İslam’ı öğrenmeye ve öğretmeye adadı. 
Sufilik üzerine yazılan eserleri İngilizce-
ye çevirdi. “Amerika’da Bir Türk Şeyhi 
Tosun Bayraktaroğlu” eseri ile TYB’nin 
2012’de Hatıra dalındaki ödülünü kazan-
dı. ABD’de öldü.

Ergun Çağatay
Gazeteci ve fotoğraf sanatçı. 1937’de 
İzmir’de doğdu. İstanbul Robert 
Kolej’den mezun oldu. İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini ya-
rıda keserek gazeteciliğe başladı. 1974’de 
Paris’te GAMMA fotoğraf ajansında foto 
muhabirliği yaptı.1980’de New York’ta 
Time/Life grubuna geçti. 1983’de Paris/
Orly Havaalanı’nda ASALA’nın bombalı 
saldırısında ağır yaralandı. Tarih ala-
nında yoğun araştırmalar yaptı. Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi’ndeki nadir el yaz-
ması kitaplar üzerine yaptığı çalışma, 
Japonya’dan Brezilya’ya kadar dünya-
nın birçok ülkesinde yayınlandı. Paris’de 
Nathan Yayınevi için TÜRKİYE kitabını 



Aday Meslek Memuru, III. Katip, II. 
Katip olarak görev yaptı. New York 
Başkonsolosluğu’nda Muavin Konso-
los, Konsolos, Havana Büyükelçiliği’nde 
ve Washington’da Müsteşarlık Çok Ta-
raflı Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık 
Dairesi’nde Daire Başkan Yardımcısı un-
vanıyla (Başbakan Danışmanlığı) görevi-
ni yürüttü. Londra Başkonsolosluğu’nda 
Başkonsolos, 1988´de Çok Taraflı 
Uluslararası Sorunlar Genel Müdür 
Yardımcılığı’nda Elçi, Genel Müdür Yar-
dımcısı ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü’nde Özel Kalem 
Müdürü oldu.1990’da İspanya Büyükelçi-
si olarak atandı.1995’de Siyaset Planlama 
Genel Müdürü, 1997’de Müsteşar yardım-
cısı oldu. ı998’de Rusya Federasyonu Bü-
yükelçisi olarak atandı. Büyükelçisi ola-
rak atandı. 2018’de İzmir’de öldü.

Aliye Akkılıç
Türk Halk Müziği sanatçı. 1933’de 
Samsun’da doğdu.1954’de TRT Ankara 
Radyosu’nun açtığı sınavı kazanarak sa-
nat hayatına adım attı. Yurttan Sesler’in 
en sevilen icracılarından biri olarak hafı-
zalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve 
derlediği türküler halk tarafından büyük 
beğeni gördü.1981’de TRT’den emekli 
olduktan sonra sadece özel yayınlarda 
dinleyicileriyle buluştu. En bilinen eseri 
Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem” adlı 
eseridir.2018’de Ankara’da öldü.

Mehmet Emin Sungur
İstanbul eski Milletvekili.1936’da Ma-
latya, Hekimhan’da doğdu. Ortaokul 
ve liseyi yatılı olarak Sivas ve İstanbul 
(Haydarpaşa)’da tamamladı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi İ.İ. 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Paşabahçe 
Şişe ve Cam Fabrikası’nda işçi, Kağıthane 
Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak 

Hüseyin Hami Sami Coşar 
Gazeteci. 1952’de doğdu. Gazeteci ve ya-
zar Ömer Sami Çoşar’ın oğlu. Türk Ha-
berler Ajansı’nda ses teknisyeni olarak 
başladı. Daha sonra prodüktör kamera-
man olarak meslek hayatına devam etti. 
Kıbrıs Barış Harekâtına haberci olarak 
katıldı ve harekât esnasında Rum Milli 
Muhafız gücüne esir düştü. Türk Haber-
ler Ajansından’dan (THA) ayrılıp Ameri-
kan CBS televizyonu için çalışmaya baş-
ladı. 1979’da Afganistan’ın Sovyet işgali-
ni çekti. İran İslam Devrimi’ni takip etti. 
Devrim sonrası yaklaşık iki ay İran’da ce-
zaevinde kaldı. 1980’li yıllarda Kahire’de 
Amerikan CBS Televizyonu büro şefliği 
yaptı. 1987 yılında Filistin’de patlak ve-
ren İntifada hareketini, 1989’de Niko-
lay Çavuşesku’nun devrildiği Romanya 
Devrimini Visnews için takip etti. Suu-
di Arabistan’dan Afrika’ya, Avrupa’dan 
Asya’ya kadar pek çok önemli olayda ha-
berci olarak çalıştı.2018’de öldü.

Hasan Korkut 
Kırklareli eski Milletvekili ve Devlet 
Bakanı.1927’de Kırklareli’nin Baba-
eski ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Milli Eği-
tim Bakanlığı’nda görev aldı. Müşavir-
lik yaptı. Adalet Partisi’nden Kırklareli 
Milletvekili olarak meclise girdi. Adalet 
Partisi’nden ayrılarak, Bülent Ecevit ile 
bakanlık karşılığı 42’inci Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti kuran 11 milletveki-
li arasında yer aldı.2018’de Ankara’da 
öldü. Memleketi Kırklareli’nin Babaeski 
ilçesinde toprağa verildi.

Nabi Şensoy 
Emekli Büyükelçi,1945’te İstanbul’da 
doğdu. İngiliz Erkek Lisesi ve Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si Uluslararası İlişkiler Bölümü me-
zun oldu.1970´de ETÜD Dairesi’nde 
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Prof. Dr. Ahmet Haluk Ülman 
Siyaset bilimci, dış politika yazarı. 1931’de 
İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı fakülteye siyasi tarih asista-
nı oldu. 1958’de doktorasını tamamladı, 
1965’te doçent, 1971’de profesör oldu. 
İstanbul Milletvekili olarak meclise gir-
di.1980 askeri darbesinden sonra politi-
kadan ayrılarak Marmara Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesine girdi. 
Fakültenin İngilizce Uluslararası İlişkiler 
Bölümünün kurucu başkanlığını yaptı. 
1996 yılından itibaren Yeditepe Üniver-
sitesi İletişim Fakültesinin dekanlığını 
yürüttü. Hürriyet gazetesinde dış politi-
ka yazıları yazdı.2018 Muğla Bodrum’da 
öldü. Eserleri: İkinci Dünya Savaşı’nın 
Başından Truman Doktrinine Kadar 
Türk-Amerikan Münasebetleri 1939-1945 
(1961), Osmanlı Diplomasisinden Bir Ör-
nek Olay: 1860, Lübnan Bunalımı (1963), 
Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Sa-
vaş (2002).

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu 
Öğretim üyesi. 1945’de Denizli’nin Gö-
veçlik köyünde doğdu. İzmir İmam-Ha-
tip Lisesi’nden mezun oldu. 1965-66 yıl-
ları arasında Bağdat’ta bulundu. İzmir 
Müftü yardımcılığı, İmam-Hatip Lisesi 
Meslek dersleri öğretmenliği, İzmir Yük-
sek İslam Enstitüsü Öğretim Üyeliği ve 
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulun-
du. 1979’da doktor, 1983’de Yrd. Doç. 
1989’da Doçent, 1996’da Profesör oldu. 
İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika 
gibi ülkelerde çeşitli bilimsel faaliyetlerde 
bulundu.2018’de İzmir’de öldü. Eserle-
ri: İslam’da Sosyal Dayanışma, (tercü-
me-1969), Doğum Kontrolü ve İslam, 
(tercüme-1971), İslam’da İktisadi ve Siya-
si Mezhepler Tarihi , (tercüme-1971), İs-
lam Açısından Enflasyon ve Çözüm Yol-
ları (1983), İslam Hukuku Açısından 
Serbest Piyasa Ekonomisi( 1995), İslam 

çalıştı. İstanbul ve Marmara Bölgesi Köy 
Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı koo-
peratifler birlik başkanlığı yaptı. İstanbul 
Milletvekilliği ve Senatörü oldu. Şişli Ka-
ğıthane Belediye Başkanı seçildi. 2018’de 
İstanbul’da öldü.

Dr. Lütfi Doğan
Devlet eski Bakanı. 1927’de Ermenek’te 
doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi’nin Klasik Şark Dilleri (Arapça-
Farsça) Bölümü’nden mezun oldu. Daha 
sonra Suriye Şam Edebiyat Fakültesi’nde 
Arapça ve İslâm ilimleri üzerinde ça-
lıştı. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde Kelam asistanı oldu. İlahi-
yat doktorası yaptı. Ankara bölge vaizliği, 
Ankara il müftülüğü yaptıktan sonra Mü-
şavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu 
azalığı ve Din işleri Yüksek Kurulu üyeliği 
görevlerinde bulundu. Bu arada Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap-
ça ve İslam Dini Esasları öğretim görev-
liliğini sürdürdü. 1972’de Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na atandı. Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. 
Malatya’dan milletvekili olarak mecli-
se girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 
sorumlu Devlet Bakanı oldu.2018’de 
Ankara’da öldü. Eserleri: Eş’ari Mek-
tebi, İbn-i Fadlan Seyahatnamesi, Hz. 
Peygamberimiz, Ehli Sünnet Mektebi ve 
Adap.

Nur Subaşı
Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sa-
natçısı.1942 yılında doğdu. Ankara Devlet 
Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. 
Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev 
yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında 
kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. 
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok 
sinema filminde seslendirme yaptı. Birçok 
yabancı filmlerde ünlü isimleri seslendir-
di. Son dönemde de reklam ve belgesel-
leri seslendirdi.2018’de İstanbul’da öldü.
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jik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve “YENİ 
TÜRKİYE” isimli 2 aylık akademik dergi-
yi yayınladı. Güzel’in ekonomi doktorası 
yanında, Türk tarihi, kültürü ve eğitimi 
konularında üç ayrı dalda fahri doktora 
unvanı aldı.2018’de Ankara’da öldü.

Deniz Bölükbaşı 
Eski diplomat ve Ankara Milletvekili. 
1949’da Ankara’da doğdu. Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
Dışişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatın-
da çeşitli kademelerde görev yaptıktan 
sonra Atina ve Bonn büyükelçiliklerinde 
Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği 
görevlerinde bulundu. Dışişleri Bakan-
lığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini 
yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı 
Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. 
Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Ankara 
Milletvekili olarak meclise girdi.2018’de 
Ankara’da öldü. Eserleri: Türk Siyasetin-
de Anadolu Fırtınası” ve “1 Mart Vakası”.

Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İlim adamı. 1924’te Bitlis’te doğdu. Erzu-
rum Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nden 
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesini bitirdikten sonra Arap 
Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yap-
tı. 1954’te Arap Dili ve Edebiyatı Bö-
lümünde, “Buhari’nin Kaynakları” tezi 
ile doçent oldu. Bu teziyle hadis kaynağı 
olarak İslam kültüründe önemli bir yere 
sahip olan Buhari’nin, bilinenin aksine 
sözlü kaynaklara değil, “yazılı kaynakla-
ra dayandığı” tezini ortaya attı. Bu yazılı 
kaynakların, İslam’ın erken dönemine; 
hatta 7. yüzyıla kadar geri gittiğini orta-
ya koydu. 1960 darbesinden sonra üni-
versiteden atıldı. 1961’de Almanya’ya 
gitti. Frankfurt Üniversitesinde misafir 
doçent olarak dersler verdi. 1966’da pro-
fesör oldu. 1978’de “Kral Faysal” ödülünü 

Hukukunda Vergiler (1996), İslam Hu-
kuku Açısından Hukuk ve İnsan Haklar 
(1996).

Prof. Dr. İnci Aslanoğlu 
Öğretim üyesi. 1935’de TED Ankara Ko-
leji ile ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 
1960 yılında lisans, 1961’de yüksek lisans 
derecelerini ve İTÜ’den Restorasyon ve 
Mimarlık Tarihi alanında, “Erken Cum-
huriyet Dönemi Mimarlığı (1923-1938)” 
başlıklı tezi ile 1979 yılında doktora de-
recesini aldı.1963’de ODTÜ Mimarlık 
Bölümü’nde başladığı akademik kariye-
rini 2002 yılında emekli olana kadar aynı 
okulda sürdürdü. 2018’de İstanbul’da 
öldü.

Hasan Celal Güzel 
Eski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanı 1945’de Gaziantep’te doğdu. An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi İktisat ve Maliye Bölümünden me-
zun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
çeşitli kademelerde çalıştı. Başbakanlık 
Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve 
Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlı-
ğı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, 
DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Ve-
killiği ve Başbakanlık Müsteşar Yardım-
cılığı görevlerini yapmış Başbakanlık 
müsteşarı olarak Türkiye’nin en genç 
Başbakanlık müsteşarı unvanını aldı. 24 
Ocak 1980 ekonomik tedbirlerinin alın-
ması aşamasında ciddi görevler üstlendi. 
Gaziantep milletvekili olarak TBMM’ye 
girdi. Turgut Özal Hükümeti’nde, Devlet 
Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev 
aldı. 1987 yılı seçimlerinde yeniden seçi-
lerek bu kez Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı görevinde bulundu. Bu görev-
lerinin dışında, 1986-89 yılları arasında 
Dışişleri Bakan vekilliği görevini yerine 
getirdi. 23 Kasım 1992’de Yeniden Doğuş 
Partisi’ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan 
seçildi.1994 yılında ‘Yeni Türkiye Strate-
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bulundu. 1964’deBursa Valiliği’ne, 1966 
yılında İstanbul Valiliği’ne atandı. Daha 
sonra da senatör seçildi. Köy İşleri Bakan-
lığı yaptı. 2018’de öldü. 

Berin Taşan 
Şair, hukukçu. 1926 yılında Merzifon’da 
doğdu. Samsun Lisesi ile Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Savcılık, avukatlık yaptı. Varlık, 
Yeni Ufuklar, Dost dergilerinde şiirlerini 
yayımladı.2018’de İzmir’de öldü. Eserleri: 
Şiir: Yüreğim(1960), Yüzünün Bir Yanın-
da (1969), Önce (1986), Şahdamarından 
(seçilmiş şiirler, (2000), İçerdeki Adam, 
Merzifonlu Şeyh Abdurrahim Rumi.

Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı 
Bürokrat, öğretim üyesi. 1925 yılında 
Ünye’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ile 
İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1950 Haziran ayına kadar Tekel Genel 
Müdürlüğü İnşaat Şubesi’nde Büro ve 
Kontrol Mühendisliği yaptıktan son-
ra İTÜ inşaat Fakültesi’nde su yapıları 
kürsüsü asistanlığına geçti. 1956’da do-
çent, 1966’da profesör oldu. İTÜ İnşaat 
Fakültesi’ndeki görevi yanında, Maç-
ka Teknik Okulu’nda, KTÜ’de, Sakarya 
Akademisi’nde mesleği ile ilgili dersler 
verdi. 1974-78 yılları arasında fakülteden 
izinli olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü 
yaptı.1983’de yirmi yıldır şefliğini yaptı-
ğı Su Yapıları Kürsüsünden kendi isteği 
ile emekliye ayrıldı.2018’de İstanbul’da 
öldü.

İlyas Karagöz
Tarım ve Devlet eski Bakanı. 1919’da 
Muğla Yatağan’da doğdu. Yüksek Ekono-
mi ve Ticaret Okulu`nu bitirdi. Gaziantep 
Çalışma Müdürlüğü, Aydın Belediyesi 
ESO İşletmesi Müdürlüğü, Cumhuriyet 
Senatosu Muğla Üyeliği ile Devlet ve Ta-
rım Bakanlıkları yaptı.2018’de öldü.

kazandı. Bu vesileyle Arap dünyasının 
devlet adamlarıyla tanıştı ve aklından ge-
çen büyük projeyi onlara aktarma imkanı 
buldu. Düşüncelerinin destek görmesiy-
le, 1982’de J. W. Goethe Üniversitesi’ne 
bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Ensti-
tüsünü ve 1983’de de buranın müzesini 
kurdu. Bu enstitünün direktörlüğünü 
yürüttü. İstanbul Gülhane Parkı için-
deki Has Ahırlar Binası’nda, “İslam Bi-
lim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”ni kur-
du. Müslüman bilim adamlarının buluş-
ları, Gülhane Parkı’ndaki “İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi”nde sergilendi. 
2018’de İstanbul’da öldü.

Rıfkı Danışman 
Kültür eski Bakanı. 1924, Erzurum’da 
doğdu. Erzurum müftülerinden Sakıp 
Danışman’ın oğlu İstanbul Yüksek İkti-
sat ve Ticaret Okulunu bitirdi. Türkiye 
ve Orta Doğu Amme Enstitüsü’nde (TO-
DAİE) yüksek lisans yaptı. PTT Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, Genel 
Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği gö-
revlerinde bulundu. Erzurum Milletve-
kili olarak meclise girdi. II. Nihat Erim 
Hükümeti, Ferit Melen Hükümetinde 
Ulaştırma Bakanlığı, IV. Süleyman De-
mirel Hükümetinde Kültür Bakanı olarak 
görev yaptı.2018’de öldü.

Vefa Poyraz 
Eski İstanbul Valisi ve Köyişleri Bakanı 
1918’de Nevşehir’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Nevşehir’de yaptı. Daha son-
ra İstanbul’daki Maltepe Askeri Lisesi 
Harp Okulu, Halıcıoğlu Topçu Okulu 
ve Harp Akademisi’nde mezun oldu. 
Kurmay Subay olarak çeşitli kademe-
lerde Kurmay Başkanlıkları, Harekât 
Şubesi Müdürlüğü Yıldız Silahlı Kuv-
vetler Akademisi Harekât Öğretmenliği 
yaptı.1960’de Bitlis, 1961’deTrabzon Va-
lisi ve Belediye Başkanlığı görevlerinde 
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me müdürü, daire başkanı, Başbakanlık 
Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı İl 
Müdür Yardımcısı gibi değişik görevler-
de bulundu. Adalet, Tasvir, Son Havadis, 
Hürriyet, Hergün, Bizim Anadolu, Ter-
cüman, Sabah, Gündem gibi gazetelerde 
“Ozan Ceylan, Ozan Menderes” mahla-
sı ile yazı ve şiirleri yayınlandı.2018’de 
Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş 
Öğretim üyesi ve eski Kayseri Milletvekili. 
1946’da Kayseri’de doğdu. Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Erciyes Üniversitesi’nde Halk Sağlığı,. 
İngiltere’nin Birgigham Üniversitesi’nde 
Çocuk Kalp Hastalıkları İhtisası yaptı. 
Kayseri Tabip Odası Başkanlığı da yürüt-
tü. Kayseri Milletvekili olarak meclise gir-
di. 2018’de öldü.

İzzet Yaşar 
Şair.1951’de İstanbul’da doğdu. Galatasa-
ray Lisesinden mezun oldu. Bir süre İs-
tanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’ne devam etti.1976’dan sonra 
çeşitli kurumlarda metin yazarlığı yaptı. 
Dönüşü Olmayan Hikayeleri ile 1981 Sa-
bahattin Ali Öykü Ödülü’nü kazandı. Re-
şit İmrahor adını da kullanan Yasar, 1970 
yılından itibaren Birikim ve Yeni Dergi’de 
yayımlanan şiirleriyle tanındı. Eserle-
ri: Şiir: Kanama (1974),Yeni Kuş Bakışı 
(1979), Ölü Kitap (1983), Kuvve’den Fiil’e 
(1993), Dil Oyunları (2002), Asla Yaza-
mayacaksın O Şiiri (2006), Başka Akıl 
Peşinde.

Prof. Dr. Hakkı Acun
Sanat tarihçisi. 1950 de Yozgat’ta doğdu. 
Çorum Lise ile Hacettepe Üniversitesi, 
Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 
bölümde Yüksek Lisansını, 1983 de dok-
torasını tamamladı. Hacettepe Üniver-

İskender Savaşır 
Yazar, şair. 1955 Ankara doğdu. Ha-
cettepe ve California Üniversitesi’nde 
psikoloji, Kansas Üniversitesi’nde dil-
bilim eğitimi gördü. İlk şiirleri 1978 yı-
lında Oluşum ve Türkiye Yazıları der-
gilerinde yayımlandı. Daha sonra yayın 
yönetiminde de yer aldığı Toplum ve 
Bilim, Zemin, Defter ve McWorld dergi-
lerinde yazı ve şiirleri yayımlandı. Bilgi-
sayar Ansiklopedisi ve Ero Cinsel Yaşam 
Ansiklopedisi’nin yayın yönetmenliği-
ni, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler 
Ansiklopedisi’nin yayın koordinatörlü-
ğünü yaptı. İmago ve İçgörü psikoterapi 
merkezlerinde psikoterapist ve eğitimci 
olarak çalıştı.2018’de öldü.

Şarık Tara 
İşadamı. 1930’da Üsküp’te doğ-
du. 1942’de ailesi birlikte İstanbul’a 
geldi. Şişli Terakki Lisesi İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Haydarpaşa Soğuk Hava 
Deposu’nun şantiye şefi olarak çalış-
tı. Ardından Şarık Tara Şirketi’ni kurdu. 
İstinye Köprüsü’nün temelleri ile Yeşil-
köy sahil yolundaki koruma duvarlarını 
Veziroğlu’na taşeron olarak çalışarak 
yaptı. ENKA, Rusya’da uzun süreli iliş-
kiler kurma isteğini doğrulamış ve Mo-
senka ile Moskva Krasnye Holmy adında 
iki anonim şirket kurmuştur. Bugüne 
kadar ENKA, Rusya ve Bağımsız Dev-
letler Topluluğu’nda, binalar, hastane-
ler, endüstriyel fabrikalar, petrol ve gaz 
projeleri olmak üzere 130’dan fazla proje 
tamamladı.2018’de öldü.

Mustafa Ceylan
Şair, edebiyat araştırmacısı.1952’de 
Ankara’da doğdu. Ankara Başkent Li-
sesi ile Ankara Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 
Kamuda; işçi, memur, şef, müdür, işlet-
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Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı”nın 
başkanlığını yaptı. 2018’de Ankara da te-
davi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 
Bolvadin’de toprağa verildi.

Mehmet Latif Sarıyüce 
Şair, yazar Çorum eski Milletveki-
li. 1929’da Çorum Sungurlu’da Hasa-
noğlan Köy Enstitüsü ile Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Ayrıca 
Amme İdaresi Enstitüsü’nde kamu yö-
netimi uzmanlığı öğrenimi gördü. Çe-
şitli yerlerde ortaokul ve liselerde Türk-
çe-Edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik 
yaptı. 1965’te Çorum Milletvekili olarak 
meclise girdi. Edebiyatla ilgilendi. Ço-
cuklar için şiir, öykü, masal ve romanlar 
yazdı.2018’de öldü.

Doç. Dr. Kürşat Bumin 
Gazete, yazar akademisyen. 1947’de Si-
vas Yıldızeli’nde doğdu. D.T.C.F. Felsefe 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-80 yılları 
arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin 
çalışmalar yaptı. Doçent oldu, Çeşitli der-
gilerde makaleleri yayınlandı. Yeni Şafak 
gazetesinde 16 yıl köşe yazarlığı yaptı. 
2018’de İzmir’de öldü. Eserleri: Sivil Top-
lum ve Devlet, Batı’da Devlet ve Çocuk, 
Demokrasi Arayışında Kent.

Osman Baymak 
Kosovalı şair. 1954’de Prizren’de doğdu. 
Yazı hayatına şiirle başladı. Daha sonra 
Hikaye deneme, eleştiri, araştırma yazı-
ları yazdı, röportajlar hazırladı. Eserle-
ri dokuz dilde yayınlandı. Bay Kültür ve 
Sanat Dergisi, İnci Çocuk Dergisi, Dost 
Gençlik Dergisi ve Balkan Haftalık Siyasi 
Gazetesi’nin sahibi ve yazı işleri müdür-
lüğünü yaptı. Uluslararası Balkanlarda 
Türk Kültür ve Sanat Şölenlerini dü-
zenledi. 2018’de öldü. Eserleri: Şarkılar 
Seni Arar (1982), Unutma (1983), Kadı-
na Türkülerim(1988), Selam Dur Geç-

sitesi, Sanat Tarihi Bölümünde Asistan 
olarak, 1984-1989 tarihleri arasında Si-
vas Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölü-
münde Başkan olarak çalıştı. 30 yakın ül-
kede mesleki bilgi ve görgümü artırmak 
için araştırma ve incelemelerde bulunup 
uluslararası kongrelere katıldı. 1991 de 
Doçent, 1997 de Profesör oldu. Hacette-
pe, Cumhuriyet, Gazi üniversitelerinde 
öğretim üyeliğinin 42. senesini bölüm 
başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık 
ve rektör yardımcılığı gibi üniversitenin 
her kademesinde uzun yıllar idarecilik 
yaptı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu asıl üyeliğine seçildi.2018’de 
Ankara’da öldü.

Kaya Toperi
Büyükelçi. 1933’de Ankara’da doğdu. 
Ankara Koleji’ni ile Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı. 
ABD, Afganistan, Pakistan ve Hindistan, 
Danimarka’da Başkatip ve Müsteşar, Ku-
veyt, Bahreyn, Ottawa, Bern ve Seul’de 
de büyükelçi olarak görev yapan Toperi, 
Bayın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışiş-
leri Bakanlığı Sözcülüğü görevlerinde de 
bulundu. Emekliliğinin ardından bir süre 
özel şirket yöneticiliği yaptı. Kendi adına 
danışmanlık ve iletişim yönetim şirketini 
kurdu. 2018’de Ankara’da öldü.

Dr. Halil İbrahim Özsoy 
Hekim, milletvekili. 1938’de Bolvadin’de 
doğdu. Afyon Lisesi ile İzmir-Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Ankara Hastanesi’nde asabiye ihtisası 
gördü. Afyon Devlet Hastanesi Başhe-
kimliği yaptı. Afyon İl Sağlık Müdürü 
oldu. 19 ve 20. dönem Afyon Milletve-
kili olarak meclise girdi. Mesut Yılmaz 
Hükümeti’nde Sağlık Bakanı olarak gö-
rev yaptı. Ankara’da “20 Mayıs Eğitim, 
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öldü. Eserleri: Bizim Köy (1950), Köy-
lümden (1952), Hayal ve Gerçek (1957), 
Memleketin Sahipleri (1954), Kuru Sevda 
(1957), Köye Gidenler (1959), Kalkınma 
Masalı (1960), Eğitimde Yolumuz Nereye 
(1960), İplik Pazarı (1964), Kamçı Teslimi 
(1965), Ötelerin Havası (1965), Yer Altın-
da Bir Anadolu (1968), Karanlığı Zorla-
yanlar (1976).

Prof. Dr. Güngör Uras 
İktisatçı. 1933’de Ankara’da doğdu. 
Ankara’da TED Yenişehir Koleji ile An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi ‘Mali Şube’sinden mezun oldu. Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde doçent, Marmara 
Üniversitesi’nde Profesör oldu. Çalışma 
hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü 
ile başladı. Daha sonra Başbakanlık Dev-
let Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama 
Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. TÜSİ-
AD Genel Sekreteri oldu. Aksigorta İdare 
Meclisi Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi. 
İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ola-
rak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat 
Gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Sı-
rasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, 
Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetele-
rinde köşe yazarlığını sürdürdü.2018’de 
İstanbul’da öldü. Eserleri: O Ülkeden Bu 
Ülkeye, Sanayileşecektik N’oldu Bize, Bi-
linmeyen Bodrum, Bak, Ben Sana Anlata-
yım, İndir Faizi, Bindir Faizi, Fikir Üreten 
Fabrika. Saf ve Bakir Bir Anadolu Çocuğu 
“Güngör Uras Kitabı (Söyleşi: Haşim Ak-
man).

Prof. Dr.Yahya Zabunoğlu
Emekli öğretim üyesi.1934’de Ankara’da 
doğdu. Ankara Atatürk Lisesi ile Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden me-
zun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku asis-
tanı olarak göreve başladı. “Hukuk Dokto-
ru” unvanını aldı.1970’de doçent,1989’da 

mişe (1992), Çağdaş Yugoslavya Türk 
Şiiri Antolojisi (1996), Gagauz Çağdaş 
Şiir Antolojisi (1999),Geçmişten Günü-
müze Rumeli Türküleri (2006), Rumeli 
Şairlerinden İstanbul’a Şiirler (2006), 
Tarih Boyunca Avrupa Kavşağı Kosova 
(2008), Kırım’dan Gelirim (2008),Türk 
Dünyası Kadın Şairler Antolojisi (2009), 
Balkan Kadın Şairleri Şiir Antolojisi 
(2009), Balkanlar Türk Kültürü ve Ede-
biyatı (2010), Yüzyılın Yüz Şairi-Bulga-
ristan Türk Şiiri Antolojisi (2010),Türk 
Dünyası Şiiri Antolojisi (2010), Kosova 
Türk Şiiri Antolojisi (2010), Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde Balkanlar (2010).

Ferdi Merter 
Oyuncu, senarist. 1939’da İstanbul’da 
doğdu lise eğitimini İtalya’da tamamladı. 
Ardından Ankara Devlet Konservatuarı 
Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.1940’da 
Tosun Paşa filminde kamera karşısına 
geçti. Yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç 
oyuncu olarak devam etti Yeşilçam’da 
dublaj sanatçılığı yaptı. Devlet Tiyatro-
larında oyuncu, yönetmen, edebi kurul 
üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisör-
lük, Ankara ve Adana Devlet tiyatroların-
da sanat yönetmenliği yaptı. Ankara Sa-
nat Tiyatrosu’nda çalıştı. Türkiye Oyun 
Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yöne-
tim kurulunda görev aldı.2018’de öldü.

Mahmut Makal 
Yazar. 1930’da Aksaray’ın Demirci kö-
yünde dünyaya geldi. Konya Ereğlisi İv-
riz Köy Enstitüsü’nü bitirdi. Köy öğret-
menliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun oldu. İlköğretim 
müfettişliği yaptı, İstanbul Sağır ve Dil-
sizler Okulu’nda Türkçe öğretmenliği 
yaptı. “Bizim Köy Yayınları”nı çalıştırdı. 
1972’de Venedik Üniversitesi’ne Türk 
dili ve edebiyatı derslerdi verdi. “Türk’e 
Doğru” ve “Köy Enstitüsü” Varlık dergi-
lerinde yazı ve şiirleri yayınlandı.2018’de 
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Turgut Kural 
Büyükelçi.1966’da Roma’da doğdu. Büyü-
kelçi Adnan Kural’ın oğlu. Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü bitirdi.1991’de Dışiş-
leri Bakanlığı’nda meslek memuru olarak 
görev aldı. Türkiye’nin Bağdat, Amman 
Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong 
Kong Başkonsolosluğunda muavin kon-
solos olarak çalıştı. Bakanlıkta Ortadoğu 
ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev 
aldı. Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Ka-
tip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Pa-
ris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müste-
şarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı. 
2014’de Türkiye’nin Kotonu Büyükelçisi 
oldu.2018’de kalp krizinden öldü.

Prof. Dr. Orhan Kuntay
Öğretim üyesi. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden 
Y.Müh. Mimar, olarak mezun oldu. Pa-
ris Üniversitesi’nde Şehircilik Doktoru 
unvanlarını aldı.1976’da Doçent 1982’de 
profesör oldu. 1970-1983 yılları arasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde Şehircilik Kürsüsü başkanlı-
ğı, Kent ve Bölge Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürlüğü ve zaman zaman Bölüm Baş-
kanlığı görevlerinde bulundu. Spor Birliği 
Başkanlığı yaptı. 1983-1989 yılları arasın-
da altı yıl Cezayir Turizm Bakanlığı’nda 
Uzman Danışman olarak görev yaptı. 25 
adet Turizm Gelişme Projesi gerçekleş-
tirdi. Polytechnique’de Yüksek Lisans 
Öğretim Üyeliği yaptı. 1991-2004 yılları 
arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planla-
ma Bölümü başkanlığı yaptı. Antalya Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
üyesi oldu. 2018’de öldü.

Cemal Safi 
Şair. 1938’de Samsun’da doğdu. Öğreni-
mine Sakarya İlkokulu’nda başladı. Sam-

profesör oldu. Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.2001 yı-
lında emekli oldu. Çankaya Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim 
Dalı Başkanı olarak görev aldı. 2018’de 
Ankara’da öldü. Eserleri: Devlet Kud-
retinin Sınırlaması (1963), Baskı Grup-
ları: Baskı Grubu Siyasal Parti İlişkileri 
(1967), Kamu Hukukuna Giriş; Devlet - 
Tanım, Kaynak ve Unsurlar (1973), İdari 
Yargı Hukuku Dersleri (1982).

Mükerrem Kemertaş
Türk Halk Müziğe sanatçısı.1938’da 
Erzurum’da doğdu. 1961’de Erzurum 
Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği 
bünyesinde oluşturulan Doğudan Ses-
ler Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun 
TRT Erzurum Radyosu için düzenli ara-
lıklarla hazırladığı programlarda beş yıl 
boyunca yer aldı. 1966’da açılan sınavı 
kazanarak, Erzurum Radyosu’nda kad-
rolu sanatçı oldu.1970’de TRT İstanbul 
Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar 
çalışmalarını İstanbul’da sürdürdükten 
sonra 1985’de İzmir’e yerleşti ve TRT 
İzmir Radyosu’nda görevine devam etti. 
2018’de öldü.

Prof. Dr. Sevda Ayhan 
Opera sanatçısı, oyuncu, ressam. 
1930’da İstanbul’da doğdu. Ankara 
Devlet Konservatuarı Şan ve Opera Bö-
lümlerinden mezun oldu. Ankara Dev-
let Operası’nda sanat hayatına başladı. 
1962’de Rusya’nın daveti üzerine Erivan, 
Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı 
ve Çeşitli konserler verdi. Ankara Devlet 
Operası’ndan ayrılarak çeşitli gazino ve 
kulüplerde konserler verdi. Hafifi batı 
müziği alanında çalıştı. TRT’nin TV dizisi 
“Kaynanalar”daki Tijen rolü ile tanındı. 
2018’de İzmir’de öldü.
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darpaşa Lisesi ile Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Felsefeden sertifika aldıktan 
sonra, devlet felsefesi branşında doktora 
yapmak için Almanya’ya gitti. Brilon’daki 
Guethe Enstitüsü’ndeki lisan öğrenimi-
nin ardından, Moxburg Üniversitesi’nde 
Prof. Dr. Ditrich Pirson’un yanında “Türk 
Devletlerinde Temel Hürriyetler” konulu 
doktorasına başladı. Hocası Bonn’a, son-
ra da Köln’e tayin edilince, o da onu takip 
etti. 1976 senesinde, doktorasını bitirdi. 
Hocasının yanında, aynı kürsüde çalışma-
ya başladı. Daha sonra Türkiye’ye döndü. 
Genç Akademi, Nizam-ı Alem, Türk Yur-
du, Ufuk Çizgisi gibi dergilerde makale-
leri yayınlandı. 2018’de İstanbul’da öldü. 
Eserleri: Roman: Varolmak Kavgası, Ça-
ğımızın Aşıkları, Ölüm Daha Güzeldi, Ya-
zılmamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, 
İki Dünya Arasında. Hikaye: Bayram He-
diyesi. Araştırma: İslam Devlet Felsefesi, 
Türk Devlet Felsefisi, Medeniyet Ülkesini 
Arıyor. Makale: Türkiye’nin Meselele-
ri:1-2.

Hüseyin Başaran 
TRT Spor Spikeri.1958’de Eskişehir’de 
doğdu. Ankara Hacettepe Üniver-
sitesi ekonomi bölümünden mezun 
oldu.1984’de TRT’de spor spikeri ola-
rak görev aldı. TRT’de 1994 yılında 
Amerika’da, 1998’de Fransa’da düzen-
lenen Dünya Kupası finallerini sundu. 
Naim Süleymanoğlu’nun halter başarıla-
rını, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 
2000 Avrupa Futbol Şampiyonası maçla-
rını da sundu.2018’de Ankara’da öldü.

Salih İzzet Erdiş (Salih 
Mirzabeyoğlu)
Yazar. 1950’de Erzincan’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de ta-
mamladı. 1970’de Akıncılar Derneği’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Bunun ya-
nında Gölge ve Akıncı Güç dergilerini de 

sun Sanat Okulunda son verdi. İlk şiirle-
rini Orhan Gencebay besteledi. 1990’da 
Rüyalarım Olmasa, 1991’da Vurgun adlı 
bestelerin güftekarı olarak “yılın şairi” 
seçildi. 1990’da müzikli bir şiir kaseti çı-
kardı. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri, 
Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Or-
han Gencebay tarafından olmak üzere, 
150 civarında şiiri bestelendi.2018’de 
Ankara’da öldü. Eserleri: Vurgun 
(1993),Sende Kalmış (2000),Kıyame-
te Kırk Kala (2002),Ya Evde Yoksan! 
(2008).

Ercan Vuralhan
Milli Savunma eski Bakanı. 1953’de 
Malatya’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fa-
kültesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda 
meslek memuru olarak göreve aldı. Ka-
tiplik, konsolosluk, Şube müdürlüğü, 
Lahey Büyükelçiliği Orta Elçilik Müste-
şarlığı, Büyükelçilik Müsteşarlığı, daire 
başkanlığı ve Riyad Büyükelçiliği yaptı. 
Ankara Milletvekili olarak meclise girdi.. 
Özal Hükümetinde Milli Savunma Ba-
kanlığı yaptı. Siyaseti bıraktıktan sonra 
ticaretle uğraştı. 2018’de İstanbul’da bı-
çaklı bir saldırıda hayatını kaybetti.

Cevat Ayhan 
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı.1938’de 
Akyazı’da doğdu. İTÜ Makine Mühen-
disliği Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 
master derecesi aldı. DPT Uzmanlığı, Ali-
ağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makine Gru-
bu Şefliği, PETKİM Tesisleri Tevsi Proje-
si Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Türki-
ye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür-
lüğü, Sakarya Milletvekilliği ile Bayındır-
lık ve İskân Bakanlığı yaptı.2018’de öldü.

Mehmet Niyazi Özdemir
Yazar, romancı. 1942’de Sakarya’nın 
Akyazı ilçesinde doğdu. İstanbul Hay-
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doğdu. Robert Koleji ve Lozan Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu.1947’de Dışişleri Bakanlığı’nda görev 
aldı. Adnan Menderes’in Özel Kalem Mü-
dür Yardımcılığını yaptı.1967-1970 yılları 
arasında ve 1978-1980 yıllarında Proto-
kol Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 
Kopenhag (1970-1974), Şam (1974-1978), 
Stokholm (1980-1984) ve Oslo (1984-
1986) büyükelçiliği görevlerinde bulun-
muştu. Başbakan Adnan Menderes’in 
özel kalem müdür yardımcısı iken, 1959 
yılında Londra’da düşen Türk uçağından 
yaralı olarak kurtuldu.2018’de öldü.

Prof. Dr. Cevat Geray
AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Deka-
nı. Şehircilik uzmanı.1930’da İstanbul’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nden mezun oldu. Bursa ve 
İstanbul illeri maiyet memurluklarında 
çalıştı. Gündoğmuş kaymakamlığı yaptı. 
Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
şehircilik kürsüsünde asistan oldu. New 
York Üniversitesi’nde şehircilik, yerel yö-
netimler, konut üzerine araştırmalarda 
bulundu. 1960’ta doktor,1966’da doçent, 
1973’de Profesör oldu. DPT ve TRT’de 
danışmanlık, İmar ve İskan Bakanlığı 
Müsteşarlık görevlerinde bulundu. SBF 
Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü 
ile SBF Dekanlık yaptı.1983’te, 1402 sa-
yılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine 
son verdirildi. Türkkent Genel Müdürü 
olarak çalıştı. Danıştay kararı ile AÜ SBF 
öğretim üyeliği görevine döndü. 1996’da 
Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 
Bölümü’ne geçti ve buradan emekliye ay-
rıldı. Çeşitli dergilerde şehircilik üzerine 
yazı ve araştırmaları yayınlandı.2018’de 
öldü. Eserleri: Şehir Plânlamasının Başlı-
ca Tatbik Vasıtaları (1960), Belediye Baş-
kanları Hakkında Bir İnceleme (R. Keleş 
ile, 1962), Toplum Kalkınması Deneme 
Çalışmaları / Bünyan Örneği (1967), Kü-
çük Belediyelerin Sorunları (Ruşen Keleş 

çıkardı.12 Eylül 1980 askeri darbesi sıra-
sında gözaltına alındı. Daha sonra Büyük 
Doğu hareketi çevresinde yazı hayatına 
devam etti. 1991’de Amerika’nın Irak’a 
saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi 
baskıları sonucunda tutuklandı. 28 Şu-
bat sürecinde İBDA-C örgütüne liderlik 
yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltına 
alındı. 2001’de idam ile yargılandı. Fakat 
bu cezanın kaldırılması üzerine müeb-
bet hapse mahkûm edildi. 2014’te tahli-
ye oldu. 2018’de tedavi gördüğü Yalova 
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 
Eserleri: Bütün Fikrin Gerekliliği-İkti-
dar Siyaset Hareket, İstikbal İslamındır 
- Denenmemiş Tek Nizam, Tilki Günlü-
ğü, Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Dü-
zeni, Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde, 
Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu, 
İşkence – Gözlem, Şiir ve Sanat aikimi-
yatı - Estetik ve Ahlak, İktisat ve Ahlâk 
- İktisada Giriş, Hikemiyat - Tefekkür ve 
Hikmet, Marifetname - Süzgeç ve Şekil, 
Dil ve Anlayış-Dil ve Diyalektik.

Kamil Aydoğan
Eğitimci, yazar. 1 956’da Kahraman-
maraş’ın Kertmen köyünde doğdu. 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe 
Bölümü’nden mezun oldu. Çankırı´da 
Türkçe öğretmenliği, Kahramanmaraş 
Andırın Lisesi Müdürlüğü, Ankara Çan-
kaya İncesu Lisesi Müdürlüğü, Ankara 
Çankaya Kurtuluş Lisesi Müdürlüğü, İz-
mir ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Nürnberg Eğitim Ataşesi olarak görev 
yaptı. Şiir, deneme, roman ve kişisel geli-
şim alanlarında eserler yazdı. Çeşitli der-
gilerde yazılar yayınlandı. Eserleri: Köy 
Yazıları, Yük, Hayat Kaç Köşeli, Hayatın 
Şiire Sığmayan Yüzü, Kısık Vadisi Arta 
Kalan.

Şefik Fenmen
Emekli Büyükelçi. 1923’de İstanbul’da 
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tı. 1961’de Birleşik Krallıkta yayınlanan 
Photography Annual, onu dünyanın en iyi 
yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımla-
dı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları 
Derneği’ne kabul edildi ve bu kuruluşun 
Türkiye’den tek üyesi oldu. Fotoğraf dün-
yasının çok önemli yayınlarında fotoğ-
rafları kullanıldı. ABD’de, Almanya’da, 
Paris’te çeşitli sergiler açtı. 
Bu arada, Bertrand Russell, Winston 
Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Sal-
vador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını 
çekti, röportajlar yaptı.1979’da Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin foto muhabirli-
ği dalındaki birincilik ödülünü aldı. Prof. 
Abdullah Kuran’ın yazdığı Mimar Sinan 
kitabını fotoğrafladı. 2018’de İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Eski İstanbul Anıları, Yi-
tirilmiş Renkler Bir Devir Böyle Geçti, 
Kalanlara Selam Olsun ve Yüzlerinde Yer-
yüzü.

Prof. Dr. Oya Akgönenç
Öğretim üyesi, Ankara eski milletvekili. 
1939’da İzmir’de doğdu. Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hu-
kuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Ame-
rikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde master ve doktora program-
larını tamamladı. Profesör oldu. Çukurova 
Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 
Dünya Bankası’nda kalkınma uzmanlığı 
yaptı. Ankara Milletvekili olarak meclise 
girdi,. Saadet Partisi Genel Başkan Yar-
dımcılığı yaptı. 2018’de Ankara’da öldü.

Abdullah Nişancı 
Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşarı 
l928’de Konya’da doğdu. Ankara Erkek 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nu bi-
tirdi. İlk memuriyete Konya Erkek Sanat 
Enstitüsünde Döküm Atölyesi Şefi olarak 
başladı. Bursa, Kıbrıs-Lefke Sanat Ensti-
tüsü Müdürlüğü yaptı. Bakanlık Müfettişi 

ile birlikte, 1969), Halk Eğitimine Giriş 
(1970),Türkiye’de Kentleşme (Ö. Şenya-
pılı, C. Talas, M. Kıray, R. Keleş, M. Ça-
par ile).

Mehmet Zeki Akdağ
Şair. 1929’da Karaman’da doğdu. Veteri-
ner Sağlık Teknisyeni Okulu’ndan mezun 
odu. Ordu Dil Okulu’nu 1960’da tamam-
ladı. 1968’de mensup olduğu astsubay-
lıktan emekli olduktan sonra gazeteciliğe 
başladı. Milliyet, Akşam, Bayrak, Güneş, 
Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün ve Or-
tadoğu, Ayyıldız gazetelerinde, muhabir, 
haber müdürü, yazı işleri müdürü ve ge-
nel yayın müdürü olarak çalıştı.2018’de 
öldü. 

Prof. Dr. Muhibbe Darga
Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu. 1921’de 
İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamid’in 
Başmabeyncisi Darugazade Mehmet 
Emin Bey’in torunu. Erenköy Kız Lisesi 
ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 
1947’de doktor, 1965’te doçent ve 1973’te 
profesör oldu. Karatepe, Gedikli ve De-
ğirmentepe kazılarına katıldı. Şemsiyete-
pe ve Şarhöyük kazılarına başkanlık etti. 
Side dilinin çözümüne katkıda bulundu. 
2018’de İstanbul’da öldü.

Ara Güler 
Fotoğraf sanatçısı.1928’de İstanbul’da 
doğdu. Getronagan Ermeni Lisesi’nden 
mezun oldu. Lisedeyken film stüdyola-
rında sinemacılığın her dalında çalıştı. 
Muhsin Ertuğrul’un yanında tiyatro ve 
oyunculuk eğitimi aldı.1950’de Yeni İs-
tanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. 
Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat 
dergilerinde hikayeleri yayınlandı. Aynı 
zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’ne devam etti. Hayat dergi-
sinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalış-
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Yusuf Katipoğlu 
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
kurucusu, ressam. 1941’de Trabzon doğ-
du. DGSA Bedri Rahmi Eyüboğlu atölye-
sinden mezun oldu. Resim çalışmalarını 
bir süre eğitim kurumlarındaki görevleri 
ile sürdürdü. 1975’te Trabzon Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’ni kurdu. 1978’e 
kadar bu galerinin yöneticiliğini üstlen-
di. Devlet Resim Sergisi dahil yurtiçi ve 
yurtdışında pek çok sergiye katıldı. Ça-
lışmalarını Kuzguncuk’taki atölyesinde 
sürdürdü.2018’de İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. İsmail Karakuyu 
Sağlık eski Bakanı. 1950’de Kütahya’nın 
Simav ilçesinde doğdu. İstanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesi’nden mezun oldu. 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-
tüsünde Doktorasını tamamladı. Akdeniz 
Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakül-
tesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcı-
lığı görevlerinde bulundu. 19., 20. ve 21. 
Dönem Kütahya Milletvekilliği ile Sağlık 
Bakanlığı yaptı. 2018’de Ankara’da tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abdullah Tivnikli 
İş adamı. 1959’da Erzurum’da doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı üniversitede İşletme yüksek lisan-
sını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi-
nin ardından akademik çalışmalar için 
İngiltere’ye gitti. Burada katılım bankacı-
lığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki 
altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim 
aldı. Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde 
yer aldı.1986’da aile şirketi olan Eksim 
kurulurken, enerji yatırımlarıyla büyü-
yen holdingin elektrik dağıtım ve satış 
hizmetlerinde önemli yatırımlar gerçek-
leştirildi. 1988’de Kuveyt Türk Katılım 
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001’de 

oldu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğ-
retmen Okulu Müdürlüğü, Talim Terbiye 
Kurulu Üyeliği ve bakanlık müsteşarlığı 
yaptı.2018’de öldü.

Bahattin Karakoç
Şair. Kahramanmaraş’ta 1930’da 
Elbistan’ın Ekinözü kasabında doğdu. 
Adana Düziçi Köy Enstitüsü’nde okudu. 
Hasanoğlu Köy Enstitüsü’nden mezun 
oldu. Kahramanmaraş’ta sağlık kuruluş-
larında çalıştı. 1982’de buradan emekli 
oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve 
şiirleri yayınlandı. Dolunay Dergisi’ni 
çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir 
Şölenlerini başlattı. 1986’da TYB tara-
fından yılın şairi seçildi. “Struga Ulusla-
rarası Şiir Akşamları”na katıldı. 1991’de 
Diyanet Vakfı’nca düzenlenen Münacat 
yarışmasında “Beyaz Dilekçe” şiiri ile 
birincilik kazandı. Birçok şiiri değişik 
formlarda bestelendi. 1993’de Almatı ya-
pılan TYB’nin “Türkçe’nin Uluslararası 
2. Şiir Şöleni”nde “Büyük Abay Ödülü”ne 
layık görüldü. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi tarafından 2014’te 
“fahri doktor unvanı” verildi. 2018’de 
Kahramanmaraş’ta öldü. Eserleri: Mev-
simler ve Ötesi (1962), Seyran (1973), 
Sevgi Turnaları (1975), Ay Şafağı Çok 
Çiçek (1983), Kar Sesi (1983), Zaman Bir 
Beyaz Türküdür (1984), İlkyazda (1984), 
Bir Çift Beyaz Kartal (1986), Menzil 
(1991), Uzaklara Türkü (1991), Güneşe 
Uçmak İstiyorum (1993), Şiir Burcunda 
Çocuk (Antoloji- H. Özbay ve M. Tatçı 
ile beraber–1993), Beyaz Dilekçe (1995), 
Güneşten Öte (1995) Dolunay Şiir Gül-
destesi (1996), Leyl ü Nehar Aşk (1997), 
Aşk Mektupları (1999), Ihlamurlar Çi-
çek Açtığı Zaman Ay Işığında Serenatlar 
(2001), Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri 
(2004), Ben Senin Yusuf’un Olmuşum 
(2006), Barış Çağrısı Şiirleri(2009).



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 423

Fakültesinden Yüksek İnşaat Mühen-
disi olarak mezun oldu. Ayrıca Harvard 
Üniversitesi’ne bağlı Kennedy School 
Of Goverment’a eğitim gördü.1981’de 
kızlarının tahsili için Amerika’ya yerleş-
ti. Amerikan vatandaşı oldu. Kamuoyu 
onu Amerikan rüyasını gerçekleştiren 
‘Müthiş Türk’ olarak tanıdı. 1989 yılın-
da Kuveyt’te dünyanın en büyük işini 
almıştı. 1991’de 1. Körfez Savaşı’nda Sad-
dam Hüseyin’in askerleri tarafından esir 
alındı. Canlı kalkan olarak kullanıldı. 
Ardından Kuveyt’in işgali ile bu iş iptal 
oldu. Suudi Arabistan’da Mekke tünelle-
rini yaptı.20′den fazla ülkede inşaattan 
madene, petrolden ticarete kadar çeşitli 
alanlarda yatırım yaptı. Amerikan siya-
setinin içinde. Amerikan Başkanı George 
W. Bush’un seçim kampanyasını yürüten 
ekibin içinde yer aldı.2018’de tedavi gör-
düğü ABD’de hayatını kaybetti. Eserleri: 
İşsize İş Reformu, Bağımsız Basın Özgür-
lüğü, Avrupa Birliği’ne Katılmaya Direnç, 
Otoriter Yönetim, İslam, Avrupa Birliği ve 
Liberalizm Kavşağı, Anayasa ve Demok-
ratik Ülkelerle Kıyaslama,- Türkiye’de 
Din ve Devlet, Türkiye’deki Başkanlık, 
Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem 
Tartışmaları, Türkiye’de Sivil - Asker İliş-
kileri, Gelişmekte Olan Demokrasilerde 
Partiler ve Parti Liderleri.

Refik Durbaş
Şair. 1944’te Erzurum Pasinler’de doğdu. 
Liseyi İzmir’de bitirdi. İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’ndeki öğrenimini yarıda 
bıraktı. Gazeteciliğe 1967’de Yeni İstanbul 
gazetesinde başladı, yirmi yıl Cumhuri-
yet gazetesinde çalıştıktan sonra 1992’de 
emekli oldu. Ardından Sabah gazetesin-
de kitap ve sanat sayfaları hazırladı. Yeni 
Yüzyıl gazetesinin kuruluşunda görev 
alarak kültür-sanat bölümünü yönetti. 
Yeni Yüzyıl ve Ateş gazetelerinde köşe 
yazarlığı yaptı. Sabah gazetesinde “Sabah 

aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve 2005’te Türk Telekomü-
nikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi gö-
revlerini yürüttü. Çok sayıda cami, okul, 
yurt ve aşevi yaptırdı. İstanbul Araştırma 
ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vak-
fın ve kuruluşun kurucuları arasında yer 
aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Bahreyn 
Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev 
yaptı. 2018’de İstanbul’da öldü.

Deniz Hayriye Ersöz
Senarist, şair ve oyun yazarı.1972’de 
Ordu’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, or-
taokul ve lise eğitimini İzmit’te tamam-
ladı. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 
“Varlık”, “Kitap-lık”, “Yasak Meyve” gibi 
birçok edebiyat dergisinde şiir ve öykü-
leri yayımlandı. Naci Girginsoy Öykü 
Ödülü ve Yunus Emre Şiir Ödülü’nü ka-
zandı. Sinemanın şiir ve felsefe ilişkisi 
üzerine çalışmalar yaptı. Senaryosunu 
yazdığı yüz elliden fazla dizi ve sinema 
filmi çeşitli kanallarda yayınlandı. Peya-
mi Safa’nın aynı adlı romanından uyar-
lanan 2013-2014 yıllarında yayınlanan 
Fatih Harbiye dizisinin de senaristliğini 
yaptı.2018’de öldü.

Çetin Çeki
TRT eski spikeri. Kıbrıs Limasol’da doğ-
du. Limasol 19 Mayıs Lisesi ardından An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Uzun yıllar Efes Pilsen Bas-
ketbol Spor Kulübünün Asbaşkanlığını 
yaptı. Kulüp Yönetim Kurulu Üyeliği Ku-
lüpler Birliği Başkanlığı yaptı. TRT Spor 
Dairesi’nde spiker ve yönetici olarak ça-
lıştı. 2018’de Antalya Belek’te öldü.

Ali Rıza Bozkurt
İş adamı. 1942’de Sivas’ın Kangal ilçe-
sine bağlı Mamaş köyünde doğdu. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik 
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öğrenimini tamamladı. Türkiye’ye geri 
döndükten sonra bir süre TCDD’de çalış-
tı. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim 
bölümünü kurdu. 1969’da doçent, 1977’de 
profesör unvanlarını aldı. Kültür Bakanlı-
ğı Müsteşarlığı yaptı. 2018’de öldü. Eser-
leri: Türkiye Demoğrafyası 1971), Sosyal 
Kültürel Değişme, İnsan ve Kültür (1982), 
Kültür Sorunu (1985), Japon Kültürü 
(2008), Mantık ve Metot (1992),Türk 
Kimliği (1992).

Cüneyt Koşal
Kanuni ve besteci. 1931’de İstanbul’da 
doğdu. Zonguldak Mehmet Çeli-
kel Lisesi’nden mezun oldu. Bir süre 
İstanbul’da Tıp Fakültesinde okudu. Üs-
küdar Musiki Cemiyeti’nin çalışmalarına 
katıldı. Nevzat Atlığ’nın teşvikiyle radyo-
da da icra etmeye başladı. Ünlü sanatçılar-
la çalıştı. “Klasik Türk Sazları Beşlisi”nin 
bir üyesi oldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
İslam Araştırmaları Merkezi’ne Türk 
musikisi nota arşivini bağışladı. Yunus 
Emre’nin “Ben dost ile dost olmuşam” ila-
hisini besteledi. 2018’de İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Afife Batur
Mimarlık tarihçisi, yazar. 1935’de 
İstanbul’da doğdu. İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniver-
sitede yüksek lisansını ve doktorasını ta-
mamladı. Doçent ve profesör oldu. Uzun 
yıllar İTÜ’de öğretim üyesi olarak çalıştı. 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şu-
besi Başkanlığı yaptı. 2018’de İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Mimar Kemaleddin Yapı-
ları Rehberi (2008), İstanbul’daki İtalya 
İzi (2008), Sultan Abdülmecid’in Bir Mi-
marı William James Smith (2016), Dünya 
Kenti İstanbul.

Posta Kutusu” köşesini yönetti.2018’de 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Şiir: Kuş Tu-
fanı (1971), Hücremde Ayışığı (1974), 
Çaylar Şirketten (1980), Nereye Uçar 
Gökyüzü (1983), Siyah Bir Acıda (1984), 
Bir Umuttan Bir Sevinçten (1984), Men-
zil (1992), İki Sevda Arasında Kara Sevda 
(1994), Düşler Şairi (1997), İstanbul Ha-
tırası (1998). Röportaj: Ahmet Arif An-
latıyor: Kalbim Dinamit Kuyusu (1990). 
İnceleme: Şair Cezaevi Kapısında (1992), 
Galata Köprüsü (1995), İlhami Bekir’den 
Mektup Var (1997), Anılarımın Kardeşi 
İzmir (2001). Deneme: Yazılmaz Bir İs-
tanbul (1988), İki Sevda Arasında Kara-
sevda (1994), Yasemin ve Martı (1997).
 
Seyit Küçükbezirci
Araştırmacı, yazar. 1942’de Konya’da 
dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir-
çok gazete ve dergide yazarlık yaptı. Aynı 
zamanda halk bilimci olan Küçükbezir-
ci, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını yü-
rüttü. 2018’de Konya’da öldü. Eserleri: 
Konya Merkez Türküleri (2006), Söz-
cüklerin Cennetinde ve Cehenneminde 
Kırk Bir Yıl (2010), Gece Gündüz Haya-
limde Düşümde (2014), Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Konya ile Yakınlığı (2016).

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
Eleştirmen, yazar. 1926’da Samsun’da 
doğdu. İlk ve ortaokulu babasının va-
zifesi sebebiyle farklı şehirlerde oku-
du. Daha sonra İstanbul’da Kabataş 
Lisesi’nde yatılı okudu. Üniversite eği-
timine İstanbul’da İTÜ’de başladı. Bu 
üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra 
devlet bursuyla ABD’ne gitti ve mimarlık 


