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ÖNSÖZ

Bugün, her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da birtakım
kötücül faaliyetler yürütülmekte. Söz konusu faaliyetler neticesinde
kendilerine güç devşiren kişiler, edebiyat alanında, elde ettikleri bu
güç vasıtasıyla âdeta ‘edebiyat noteri’ olma yolunda ilerliyorlar. Buna
sebep olan çeşitli etmenler var, ancak en etkilisi ve sistemlisi kuşkusuz
edebiyat ödülleri/yarışmalarıdır. Dünyada ve ülkemizde çok yaygın
olan bu sömürü düzeneği her dönem tartışma konusu olmuştur.
Çünkü bu düzenek az önce de nitelendirdiğim gibi tamamen sömürü
üzerine kuruludur ve oligarşik bir varoluş sergilemektedir. Ödül
bahşedenler, ödüle muhtaç bir edebiyat ortamı oluşturmaya
çalışmakta ve bu durumdan dolayı kendilerine statü sağlamaktadırlar.
Ve maalesef birçok yazar, şair farkında olarak ya da olmayarak bu
düzeneğin bir parçası hâline geliyor. Oysa bir yazarın, bir şairin
kimseden icazet beklememesi; her şeyden ve herkesten bağımsız
olması beklenir.
Ülkemizde, özellikle son birkaç yıldır, gittikçe yayıngınlaşan
yaygınlaştıkça arsızlaşan bu düzenek ile yüksek bir sesle –ayağa da
kalkarak!- mücadele edilmektedir. Buna en yakın örnek

“Fazıl

Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü”ne gösterilen hakkaniyet yüklü tepkilerdir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa
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Edebiyat ödüllerinin/yarışmalarının dışında, son yıllarda
tartışma konusu olan bir diğer konu ise “Edebiyat Eserlerinin
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, adı gizli tutulan
40 yazara toplamda 463.000 TL dağıtılmasıydı. Mevcut iktidarın
kültür-sanat alanındaki yıkıcı faaliyetlerini ve desteklenen yazarların
isimlerinin gizli tutulmasını göz önünde bulundurursak, aslında
bunun,

yazarları

desteklemek

için

değil

mevcut

yandaşları

desteklemek ve yandaş kitleyi genişletmek için oluşturulmuş bir proje
olduğu gayet açık.
İşte bu kitap, tüm bu konuların ve yaşananların sıkı takipçisi
olan Halûk Cengiz’in kaleme almış olduğu yazılardan oluşmaktadır.
Söz konusu yazılar edebiyat yarışmalarını, ödüllendirme sistemini ve
gizli devlet desteğini kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bu doğrultuda
eleştiren yazılardır. “Haklılığın inadı!” şiarıyla, bu önemli yazıları
bizlerle paylaştığı için Halûk Cengiz’e bir kez daha teşekkür
ediyorum.

Uğur Yanıkel
03.05.2016
İstanbul

Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa

7

YAKIŞMIYOR! | Günümüz Edebiyat Ortamına Bir Bakış | Halûk Cengiz

Edebiyat Ödülleri ile Seçicileri
Üzerine Notlar

26.01.2007 günü, yılbaşıydı, bayramdı, Nobel’di derken, yılın
ilk günlerinde kimi edebiyat ödülü jüri üyelerinin bu üyeliklerini
bıraktıkları açıklamasını unuttuğumu hatırladım. O günlerde “gerisi
gelebilir”

düşüncesiyle

daha

sonra

okumak

üzere

dolabıma

kaldırdığım gazeteleri ortaya çıkarıp bakınca, sadece “Haldun
Taner Ödülü”nün jüri üyeliğinden çekilmeler olduğunu gördüm. Bir
de Hilmi Yavuz, yirmibeş yıldan sonra “Behçet Necatigil Ödülü” jüri
üyeliğinden emekli etmişti kendisini.
Hilmi Yavuz'unki kişisel bir seçim. Öbürleri de öyle gibi duruyor
ama, bence değil. Bu konudaki kararını Selim İleri açıklamıştı önce:
"Eskisi gibi değilim, yaşlanıyorum; gelen ürünleri, yapıtları eskisi gibi
hakkınca inceleyemiyorum" gibisinden bir şeyler söyleyerek. Peşinden
Ahmet Oktay, Tuğrul Eryılmaz gelmişlerdi; onlar da artık aynı
gerekçelerle

jüride

görev

almalarının

doğru

olmadığını

düşündüklerini söylemişlerdi. En son da Ferit Edgü, arkadaşlarının
kararından haberi olmadığını, gerekçelerini de bilmediğini belirterek
"Ben sadece yoruldum" demişti, sanki başka bir gerekçe öne sürermiş
gibi. Ne uyumlu jüriymiş; birbirlerinden haberleri olmadığı halde aynı
kararları aynı zamanlarda veriyorlar; bugüne kadarki ödüllerin
dağıtımında

kararın

“oybirliğiyle”

alındığı

çok

açık,

diye

düşünmüştüm.
Bir de, doğrusu, jüri üyeliklerinden ayrılmaları duyunca, hah,
demiştim kendi kendime önce; bir kan değişikliği geliyor galiba;
başlatılan bu hareket örnek olur da öbürleri de yavaş yavaş
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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başkalarına/gençlere bırakırlarsa yerlerini, belki çizgisi değişir
edebiyatın, edebiyat beğenisinin. Daha iyi olur ya da olmaz, ama en
azından bir değişiklik olur... İyi bu!
İyi de, başka ödül jürilerinden geçtim, Haldun Taner jürisindeki
öbür üyelerden bile ses gelmedi; üç beş kişiyle sınırlı kaldı çekilme...
Peki, jürideki öbür üyeler… Doğan Hızlan, Füsun Akatlı, Şara
Sayın, Tahsin Yücel, Demet Taner, yaşlandığını öne süren Selim İleri,
Ahmet Oktay, Tuğrul Eryılmaz ile Ferit Edgü’den daha mı gençler?
Şöyle bir bakınca, Tahsin Yücel'le Ahmet Oktay 1933'lü ama,
biri yaşlandığını düşünüyor, öbürü sağlam olduğunu. 71 yaşındaki
Ferit Edgü yorulmuş ama, 70 yaşındaki Doğan Hızlan dipdinç. 58
yaşındaki Selim İleri, ürünleri hakkını vererek inceleyemediğini
söylüyor ama, 63 yaşındaki Füsun Akatlı buna katılmıyor besbelli.
Demek yaşlanma, herkeste başka biçimde ortaya çıkıyor.
Peki, bu açıklamalar neden “Haldun Taner 2006 Ödülü”
açıklandıktan

sonra

yapıldı,

diye

soracağım

ama,

polemik

yaratmamak için sormuyorum.
***
İnsanın huyu kolay değişmiyor. Bir şeye el attım ya da takıldım
mı, gerisini düşünmeden, gidebileceğim yere kadar araştırmadan
yapamıyorum. Diyeceğim, şu jüri üyeliğinden çekilmeler konusu da
gitti,

Türk

edebiyatındaki

rekabete,

beğeni

düzeyine,

seçici

kurullara/jürilere, jüri üyelerine kadar bulaştırdı sorularımı.
Aradım, araştırdım, ne yazık, bugün Türk edebiyatında alınanverilen ödüllerin toplu halde yazılı olduğu bir kaynağa rastlamadım.
İnternette de birbirinin tıpatıp benzeri metinler dolaşıp duruyor; fî
tarihinden kalma bilgiler, yapılmayalı yıllar olmuş yarışmalar, ölmüş
jüri üyeleri…

Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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Oradan buradan araştırıp bulabildiğim kadarıyla geleneksel
sayılabilecek ya da 2006-2007 yıllarında ilk kez düzenlenen ödül
sayısı 44. Bunları “çok saygın”, “saygın”, “az saygın” gibi ayrımlara
gitmedim. Gitmedim ya, bu 44 ödülden 32’sinde (% 72) seçici kurul
üyesi olarak 20 aynı adın bulunduğu dikkatimi çekti. Bunlar 3 ile 3’ten
fazla jüri üyeliği olan kişiler.
Doğan Hızlan, bu otuziki ödül ya da yarışmadan 15’inde yaptığı
jüri üyeliğiyle açık ara lider durumda. Ardından 7 üyelikle Füsun
Akatlı, Hilmi Yavuz (B. Necatigil ödülü üyeliğini bıraktığını yeni
açıkladı); 6 üyelikle Enver Ercan, Tahsin Yücel, Selim İleri (ama o
Dünya Kitap Ödülü dışındaki üyeliklerini bu yıl bıraktığını
açıklamıştı); 5 üyelikle Cemil Kavukçu, Cevat Çapan; 4 üyelikle Emin
Özdemir, Ataol Behramoğlu; 3 üyelikle Adnan Binyazar, İnci Aral,
Mehmet H. Doğan, Refik Durbaş, Talat Halman, Nursel Duruel, Hasan
Ali Toptaş, Feridun Andaç, Eray Canberk, Turgay Fişekçi geliyor.
Sonrasında da 28 kişi 2’şer, 104 kişi de 1’er jüri üyeliğiyle yer alıyor.
Kısacası, 44 ödül ya da yarışmada 255 kez yinelenen 152 isim
var.
Başka bir saptama da yukarıda söylediğim gibi yapılabilir: 44
ödülden 32’sinde (% 72)

20 kişinin ismi 95 kez yineleniyor. Bu da

demektir ki, sözünü ettiğim 32 ödüldeki jüri üyelerinden ortalama
olarak 3’ü bu 20 isim arasından çıkıyor.
Unutmadan şunu da eklemeliyim: Doğan Hızlan’ın üyelik sayısı
içine “2005 Maltepe Üniversitesi Vedat Günyol Deneme Ödülü”,
“2006 Kapadokya-Ürgüp Karikatür Yarışması” vb. gibi rastlantıyla
bulduğum üyeliklerini, bu ödüllerin sürekli olup olmadığını, ödülün ya
da üyeliğin gelenekselleşip gelenekselleşmediğini bilemediğim için
katmadım.
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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İlginç bir şey daha var: Doğan Hızlan’ın yer aldığı seçici
kurulların yapısı ödülün şiir-şiirdışı oluşuna göre değişiyor. Yani, şiir
ödülü ise, yanında büyük olasılıkla Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu,
Eray Canberk, Mehmet H. Doğan, Talat Halman, Enver Ercan’ı
görüyoruz. Şiir değilse, o zaman Füsun Akatlı, Selim İleri (İleri için
yukarıdaki notu dikkate almak gerek), Tahsin Yücel, Hilmi Yavuz,
Feridun Andaç, Orhan Koçak’dan birileriyle birlikte oluyor Doğan
Hızlan.
Başka bir söyleyişle Füsun Akatlı’nın 7 üyeliğinden 6’sı Doğan
Hızlan’la. Hilmi Yavuz’un “Behçet Necatigil Ödülü” seçici kurulundan
kendisini emekli etmeden önceki 7 üyeliğinden 4’ü; Tahsin Yücel ile
Selim İleri’nin “Haldun Taner Ödülü” seçici kurulundan çekilmeden
önceki 6 üyeliğinden 3’ü; Cevat Çapan’ın 5 üyeliğinden 4’ü; Ataol
Behramoğlu’nun 4 üyeliğinin tümü; Enver Ercan’ın 6 üyeliğinden 2’si;
Feridun Andaç, Mehmet H. Doğan, Eray Canberk, Talat Halman’ın
3’er üyeliklerinden 2’si; Emin Özdemir’in 4, İnci Aral, Nursel Duruel,
Refik Durbaş, Turgay Fişekçi’nin 3’er üyeliklerinden 1’i Doğan
Hızlan’ladır.
İlk 20 ad arasında bulunmalarına karşın Doğan Hızlan’la hiçbir
seçici kurulda birlikte görev yapmayanlarsa, 5 üyeliği olan Cemil
Kavukçu, 3’er üyeliği bulunan Adnan Binyazar ile Hasan Ali Toptaş.
Bu üyeliklere, bir de listenin geri kalanına bakınca, sanki 4 tip
jüriden söz edilebilirmiş gibi bir durum çıkıyor ortaya:
1.İstanbul merkezli şiir jürisi,
2.İstanbul merkezli şiirdışı ürünler jürisi,
3.İstanbul dışı şiir jürisi,
4.İstanbul dışı şiirdışı ürünler jürisi.
Buradaki “İstanbul”, elbette coğrafi bir tanımlama değil.
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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Ama, genel yapıya biraz dikkatlice bakılarak bu 4 tip ödül için
de ayrı ayrı “sabit jüri üyeleri” önerisinde bulunulabilir pekâlâ.
***
Ödülleri

saygınlık

sırasına

koymadım,

dedim

ama,

bellibaşlılarında Doğan Hızlan’ı gördüğümüzü söylemek gerek. Peki, o
ödülün saygınlığı biraz da jürisine mi bağlı acaba? En azından bizde…
Yoksa, sonunda verilen parasal ödül, yaratacağı başka kazanımlar mı
önemli? Bilemiyorum.
Ne dersek diyelim, önünde sonunda bellibaşlı ödüllere daha
fazla katılım oluyordur; belki daha nitelikli ürünler yarışıyordur
oralarda. Ama, bu bellibaşlı ödüllerde sürekli olarak aynı kişilerin
beğenileriyle, ölçütleriyle değerlendirilen ürünler, acaba okuru da
yönlendirmiyor mudur?
Hangi ödül alan kitap satış rekorları kırmıştır? Hangi ödül alan
yazar, şair zenginliklere boğulmuştur? Ülkemizdeki ödüller için böyle
sorular sorulabilir elbette. Ama, bu türden değilse bile başka, bir
biçimde kazanımları olmalı ki bu işin, birileri ödüller versin, birileri de
katılıp alsın. Yoksa, mantığı nerede?
Hayır, ben seçici kurullarda yer alanların yakınlıklarına,
ilişkilerine, birbirlerine ya da birilerine yandaş duruşlarına, yan
tutuşlarına ya da tutmayışlarına ilişkin bir şeyler söylemek
düşüncesinde değilim. Elbette biliyorum, zamanında kimi ödüller jüri
üyelerinin tanıdıklarına, akrabalarına, çocuklarına bile verilmiştir
ama, derdim bunları söylemek değil. Derdim, şu kafamı kurcalayıp
duran, sürekli aynı kişilerin değerlendirmeleriyle öne çıkan-arkaya
düşen yazar, şairlere haksızlık yapılıp yapılmadığı, okur üzerinde
bilerek ya da bilmeden olumsuz etkiler yaratılıp yaratılmadığı
sorusunun yanıtı. Hilmi Yavuz, 25 yıl sonra B. Necatigil Ödülü seçici
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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kurul üyeliğinden emekli ettim kendimi, diyor. Yirmibeş yıl… bir ömür
demek, dile kolay! Demek istediğim bu.
***
Bir de şuna inanıyorum:
Aynı ölçütlerle değerlendirildiği sürece, insan yarışacaksa, o
ölçütleri bilerek, o ölçütlere göre yarışır. Bir başka söyleyişle,
ülkemizde bir edebiyat ödülüne/yarışmasına katılacak olanlar,
katılanlar, isteseler de istemeseler de, bir ölçüde seçici kurulda
bulunanların ölçütlerine, beğenilerine göre yazmak zorundadırlar.
Oysa ödül/yarışma, rekabet demektir; en iyisini seçmek için
yapılır, yapılmalıdır. Bizde ise, benzer düzeydekiler içinden daha
iyisini seçmek biçiminde oluyor. Bu yüzden belki de beklenen
sonuçları sağlayamıyor artık ödüllerin hiçbiri; ne saygın, ne daha az
saygın sayılanı.
Son 25-30 yıl içinde doğru dürüst, edebiyat adına yapılan yeni
bir şey olmamasına bu durumda pek de şaşmamak gerek.
***
“Saygın” yayınevleri, kuruluşlar, artık seçici kurullarda
bulunanların adlarına değil de kendi adlarına dayanarak, güvenerek
düzenleseler bu ödülleri, yarışmaları daha iyi olmaz mı?
Yoksa çoğu bünyelerindeki kadrolu şair, yazarları o zaman işten
çıkarmak zorunda mı kalırlar?
Seçici kurullarda üye olmak için belli bir alt-üst yaş sınırı
belirlenebilir mi?
Seçici kurullarda “hizmet” için Hilmi Yavuz’un “25 yıl” ölçütü
uygun mudur?
Bu kadar çok sayıdaki ödül/yarışma işin ciddiyetini bozmaz mı?
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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Bu işe bir denetleme getirilemez mi? Getirilmesi gerekmez mi?
Bir kişinin, kim olursa olsun, görev alabileceği ödül jürisi sayısı
belirlenemez mi? Belirlenmesi gerekmez mi?
Evet, en başta Doğan Hızlan için bunu söylüyorum. Koskoca
“edebiyatın cumhurbaşkanı”… olacak o kadar, demek, bu işi de
edebiyatı da hafifsemek sayılmaz mı?
Belli yaşın üstündekileri geçtim, hiç olmazsa adını duyurmuş
yazarlar, şairler artık ödüllere, yarışmalara katılmasalar da her zaman
sözünü ettikleri gençlere fırsat yaratsalar olmaz mı?
***
Yineleyeyim: İyi mi olur, kötü mü, bilemem ama, ödüllerdeki,
özellikle jüri üyeliklerindeki yeniden yapılanmayla, en azından
edebiyat dünyamızda bir değişiklik yaşanır. Hem bazen “tebdil-i
insan”da da ferahlık vardır.

03.02.2007, İstanbul.
Özgür Edebiyat, Mayıs-Haziran 2007; Sayı: 3

Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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Örtülü Ödenek-Peçeli Destek

Bizi “örtülü ödenek” diye bir şeyin varlığından haberdar eden,
Tansu Çiller döneminin ünlü dolandırıcısı Selçuk Parsadan’dır. Selçuk
Parsadan,

Demokrat

Parti

döneminin

ünlü

gazetecilerinden

Sabahattin Parsadan’ın oğludur. Sabahattin Parsadan, Menderes’e
yakın, sonradan adını çeşitli biçimlerde duyduğumuz örtülü ödeneğin
önde gelen kullanıcılarındandır. Demokrat Parti ile Adnan Menderes
hakkında kitaplar yayımlayıp önemli kişilere çok yüksek fiyatlarla
satarak da hayli para toplamış; yıllar sonra oğlu da bu yöntemle paraya
para dememiştir.
Sabahattin Parsadan, yakın arkadaşı Necip Fazıl’la birlikte,
dönemin Ziraat Bankası genel müdürü Mithat Dülge’ye giderek,
arkasında “ödenmeyecek hesaptan” yazılı 500 liralık bonolar alıp
parasını cebe indirdiklerini ya da başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih
Korur’a uğrayıp her defasında 500-750-1000 lirayı, bir deftere imza
atarak aldıklarını anlatıyor anılarında.
1950-1960 döneminde örtülü ödenekten yapılan harcama
tutarının 24.549.713 lira olduğu; bunun 219.500 lirasının, Menderes
ile ailesinin özel harcamalarına (içlerinde masajcıya, Eyüp Sultan’da
kestirilen kurbana, hatta Menderes’in özel mülkünün emlak vergisine
kadar birçok ödeme vardır) gittiği; Menderes’in mahiyetiyle birlikte
çıktığı seyahat ve İstanbul seyahatlerinde kalmak için tercih ettiği Park
Otel’in (altı yılda bu otele ödenen tutar 800.000 liradır) masraflarının
buradan karşılandığı; Demokrat Parti’ye 1.262.414 lira aktarıldığı;
dönemin Fransa büyükelçilerinden Numan Menemencioğlu’nun
105.000 liralık kumar borcunun buradan kapatıldığı; müsteşar Ahmet
Salih Korur’un Golf Kulübü aidatına kadar pek çok özel harcaması
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa
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yanında, eşi vefat eden kızı ile çocuklarının Almanya’dan geliş ve
dönüşleri ile bir süreliğine Türkiye’de kalışlarındaki masraflarının
buradan karşılandığı; kısa süre Milli Emniyet teşkilatında çalışmış
olan Menderes’in kuzeni Mehmet Özdemir Evliyazade’ye Milli
Emniyet teşkilatından ayrıldıktan sonra, komünizmle mücadele ettiği
gerekçesiyle yine bu ödenekten sıklıkla para verildiği belirlenmiştir.
Süleyman Demirel’in olup bitenlerden ders çıkararak ilk
günden itibaren Ekrem Ceyhun’u örtülü ödenek ile kayıtlarından
sorumlu tuttuğu biliniyor. Özal döneminde ise örtülü ödenek, yeniden,
halterci Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’dan kaçırılmasında
başvurulan kaynak olarak gündeme gelmişti. Ne ki kaçırma masrafı
olarak önce 1 milyon, daha sonra 1,8 milyon biçiminde açıklanan
rakamdan hangisinin gerçek olduğu ve varsa aradaki farkın nereye
kaybolduğu bir türlü anlaşılamamıştır. Yine Özal döneminde
İngiltere’ye eğitim için gönderilen, aralarında Hulki Cevizoğlu, Can
Dündar, Derya Sazak, Lale Sarıibrahim, Belgin Akaltan, Berrin Tuncel,
Deniz Dülgerler gibi isimlerin bulunduğu kimi gazetecilerin masrafları
da örtülü ödenekten karşılanmıştır. Tansu Çiller dönemi ise “örtülü
ödenek”in, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu, devletin de
dolandırılabileceğini öğrenmemiz bakımından önemlidir.
Aslını söylemek gerekirse “örtülü ödenek” salt bize özgü bir şey
değil; Batılı pek çok ülkede uygulanıyor, ama bir denetim söz konusu.
Ne var, bu denetim de yeterli olamıyor bazen; Amerika’da “insani
yardım” kılıfına gizlenen uygulamaların İrangate skandalı ile delindiği
biliniyor. Almanya’da bu ödenek, meclisteki bir komisyonca izlenip
denetleniyor, ama İsrail’e gizlice silah gönderildiği anlaşılınca
dönemin savunma bakanının istifa etmek zorunda kaldığı da biliniyor.
İngiltere’de de ödeneğin denetimi mecliste; bir soru önergesi gelirse
gizli oturumda cevaplanma zorunluluğu var. Ama bu da, biliyorsunuz,
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Thatcher’ın yargılanmasına, John Major’ın Irak’a el altından silah
satışı yüzünden komisyonda ifade vermesine engel olamamıştır.
Ülkenin güvenliği ve çıkarları için ayrılmış özel bütçe/kasa
olarak tanımlanabilecek örtülü ödeneğin, belki de adı yüzünden lekeli,
kuşku uyandıran bir geçmişi, algısı var. Nitekim yukarıda belirttiğim
başka ülkelerdeki uygulaması da kolayca eleştirilebilir, yapılanlar
doğru ya da yanlış bulunabilir. Ama dikkatinizi çekmek isterim;
şimdiye kadar hiçbir ülke iktidarı, örtülü ödeneği yandaşlarına peşkeş
çektiği,

kişisel

amaçlarla

kullandığı

gibi

suçlamalarla

karşılaşmamıştır. Ne yazık, bu tür şeyler ancak bizimki gibi ülkelerde
oluyor; pişkinlikle örtbas ediliyor, istifa kurumu asla çalışmıyor,
yapılan, yapanın yanına kâr kalıyor… Neyse!
Demokrat Parti döneminde, Sabahattin Parsadan gibi, örtülü
ödenekten yararlanan başka gazeteciler, yazarlar da vardır. Sözgelimi
Murat Belge’nin babası, Zafer gazetesinin yazarı Burhan Belge,
yabancı dil bilgisi, yabancı gazetecilerle ilişkileri nedeniyle örtülü
ödenekten maaşa bağlanmış; yedi yıl süreyle her ay örtülü ödenekten
500 lira almış; daha sonra milletvekili olurken de kendisine yine
buradan 3.000 lira ödenmiştir.
6-7 Eylül olaylarının başlamasında etkisi olan İstanbul
Ekspres gazetesinin sahibi Mithat Perin ile Vatan, Son Telgraf ve
Gece Postası gazetelerinin sahibi/yazı işleri müdürü Ethem İzzet
Benice de örtülü ödenekten yüksek miktarlarda paralar almışlardır.
Milliyet ve Tercüman gazeteleri yazarı Peyami Safa’ya aylık
bir sanat-ilim-kültür dergisi (Türk Düşüncesi) çıkarması için
25.000 lira, sekiz yıl süreyle de aylık abone bedeli olarak 250 lira yine
örtülü ödenekten verilmiştir.
Bunların dışında Ahmet Emin Yalman, Son Posta gazetesi genel
yayın yönetmeni Selim Ragıp Emeç, Milliyet gazetesi sahibi Ali
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Naci Karacan, Recep Bilginer, Demokrat İzmir gazetesi, Yeni Asır
gazetesi sahibi Şevket Bilgin, Cumhuriyet gazetesi sahibi Nadir Nadi,
Menderes’in sevgilisi Ayhan Aydan’ın eşi Hasan Ferit Alnar ile onun
babası Ragıp bey, Tan gazetesi ortaklarından Halil Lütfü Dördüncü,
Bedii Faik, Şevki Yazman, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Muhip
Dıranas, Tarık Zafer Tunaya, Yahya Kemal Beyatlı, Bedri Rahmi
Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Cemal Kutay, Mesut Cemil, Hamdullah Suphi
Tanrıöver, Akbaba dergisi çıkarıcıları Orhan Seyfi Orhon ile Yusuf
Ziya Ortaç, Necip Fazıl Kısakürek ile eşi Neslihan Kısakürek… adları
da çeşitli kaynaklarda örtülü ödenekten yararlananlar arasında
sayılıyor.
Menderes’e

yazılan

mektuplar

arasında

basın-yayın

dünyasındaki yazarların, gazetecilerin yazdıkları ayrı yer tutmaktadır.
Sözgelimi Orhan Seyfi Orhon, “Yusuf Ziya Ortaç ile Akbaba’yı 1954
seçimlerinin sonuna kadar muhalefetin hiciv, istihza ve tarizlerini
aynı silahla hem çok daha incelik ve zarafetle karşılayan bir mizah
dergisi olarak çıkarmayı kabul ediyoruz… Şayet Akbaba partice
çıkarılırsa matbaa, kâğıt ve diğer masraflar temin edilirse biz
kalemlerimizi bu hizmette kullanmaya hazırız” diyor. Yusuf Ziya
Ortaç da müsteşara yazdığı mektupta, Almanya’da okuyan oğlu için “…
kendisine 2.500 lira göndermek niyazında” olduğunu söyleyerek
açıkça, ama kibarca para istiyor. Ayrıca, “Üzülecek bir şey söyleyeyim
mi?” diye sorduktan sonra, “Bizim meşhur otomobil iki aydır
garajda…

İkibin

dolar

bulup

bir

arabacık

getiremedim.

Kırılıyorum… Amma o kadar darılamıyorum” diye sitem ediyor.
Peyami Safa da eşinin yurtdışındaki tedavisi için Menderes’e
başvuranlardan. Ne var, Necip Fazıl Kısakürek’in Menderes’e yazdığı
mektuplar daha da farklı: 1956 sonları-1957 başlarında “… Her şeyi
uğrunuza riske ettim” diyor Necip Fazıl, Menderes’e; “Benim
yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve
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nimetlerini yağdırır. Bütün bunlara karşı 15.000 lira zarar
çarpıtılmış ve daha nice kasıt ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış
olarak sürünmekteyim… Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla
20.000 lira temininden ibarettir” diye de sürdürüyor. 1958 yılı
başlarında da “Ben hastayım. Şekerliyim. Ayrıca çıldırmak üzereyim.
Bütün hastane halime acıyor. Bu vaziyette emrin uzaması benim
ölüme ve cinnete terk edilmem demektir” diye yazıyor. Her şeyi göze
almış insanların cüreti seziliyor yazdıklarında. Ancak 14 Haziran 1958
tarihinde “Reklam ve sair ihtiyaçlarım için 10.000 lira lütfedilirse…
ayda 6.000 lira tahsis olunursa… Akis, Kim, Form gibi
mecmuacıklarla bütün muhalefet matbuatını saf fikirle çürütücü,
muazzam bir içtimai ve edebi, ideoloji bina edici kafalara ve
yüreklere nüfuz edici bir mecmua kuracağıma emin olunabilir” diyor.
Muhakemesi sırasında Menderes, Necip Fazıl Kısakürek ile
eşine örtülü ödenekten ödenen 149.000 lirayı açıklarken, zaman
zaman Necip Fazıl ile ilişkiyi kestiklerini, ancak daha sonra kendisinin
gelip doğru yolu bulduğunu söyleyerek yeniden yardım istediğini, bu
sebeple tekrar ilişki kurduklarını ifade etmiştir.
Elbet bir gün mevcut iktidar da değişecek, başkaları yönetime
gelecek, sonra onlar da gidip yerlerini yenileri alacaktır. Bakalım o
zaman neler duyup öğreneceğiz, sonradan, yani iş işten geçtikten
sonra.
***
Az önce de söylemeye çalıştım; bilindiği, en azından kolayca akıl
edilebileceği gibi, örtülü ödenek, gizli kapaklı, herkesçe bilinmesi
istenmeyen harcamaların yapıldığı, saydamlık-şeffaflık açısından
sorunlu, kuşku uyandırıcı bir kasadır. Bunun, ülkenin güvenliği,
çıkarları için ayrılmış bir bütçe/kasa olduğu söylendi mi, tıpkı din
konusunda olduğu gibi, susulur; akan sular durur.
Önceki Sayfa
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Ancak benim anlayamadığım şu: Devlet yöneticilerinin
öncelikli görevi zaten ülkenin güvenliğini, çıkarlarını koruyup
kollamak değil midir? Bizler zaten bunun için demokratik bir ortamda
yapıldığını düşündüğümüz seçimlerde oy kullanıp o göreve birilerini
getirmiyor; ülkenin tüm olanaklarını onlara emanet etmiyor muyuz?
Öyleyse neden ayrıca “örtülü ödenek” ihtiyacı? Ülkenin gerçekten
güvenliğini, çıkarlarını gözeten uygulamalar içinse bunun herkesçe
bilinmesinin ne sakıncası olabilir? Kaldı ki, açıklananların uygunluğu
ya da uygunsuzluğu hakkında bugüne kadar neyi eleştirdik; uygunsuz
bulduğumuz herhangi bir uygulama ya da ihmal karşısında kime ne
yaptık, kim istifa etti ya da koltuğundan oldu?
Açıkçası bizde “örtülü ödenek” uygulaması hayli şaibeli…
Ülkenin

güvenliği,

çıkarları

için

değil

de,

iktidarı

elinde

bulunduranların keyfi uygulamalarına ayrılmış bir bütçe gibi
algılanıyor her kesim tarafından. Partizanlıkla yönetiliyor… Zaten şu
partizanlık, devlet yönetimimizin en büyük zaafı, başının belasıdır
bana göre. Devletin dini, partisi olmaz, ama bizim iktidarlar her
nedense devleti her zaman “taraftar” yapmaya çalışmışlardır… Neyse!
Günümüzün küreselleşen, her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilen,
görece şeffaflaşan, demokratikleşip özgürleşen dünyasında artık
örtülü ödenek gibi bir şeyin olmaması; hele verecek hesabı olmadığını
söyleyen,

milletin

iradesini

seçim

sonuçlarıyla

özdeşleştiren

iktidarların bunları açıklama ihtiyacı duymaması bana doğal
görünüyor; farklı yerden yola çıkıyor, başka yataklardan akıyor, farklı
sonuçlara ulaşıyoruz, ama temelde, iktidarla aynı şeyi söylüyoruz!
Öte yandan basın-yayına yönelik teşviklerin, yazarlarla
gazetecilere verilen desteklerin örtülü ödenekteki payı giderek
büyüdüğü ve büyüyeceği için bunu resmi yoldan, uygun bir bakanlık
aracılığıyla yapmak da daha akıllıca sanki. Kaldı ki, artık kitap piyasası
da eskisinden çok daha hareketli; yazarlar popüler, ünlü. Kim okuyor,
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ne okuyor, nasıl okuyor sorularını bir yana bırakacak olursak, çıkan
çekişmelerden, itişip kakışmalardan da belli ki, yayın, kitap sektörü de
artık “iyi para” getiriyor, güç sağlıyor. Kim alıyor, nasıl paylaşılıyor
soruları anlamsız. Diyeceğim, bu yeni, büyük pazara da, devletin kâr
amaçlı şirket gibi yönetilmesi gerektiğini söyleyen yöneticilerin el
atmasından doğal bir şey olamaz.
Sanırım sözü getireceğim yer anlaşılmıştır. Evet, 2013 yılı
sonlarında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Edebiyat
Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”ten; yönetmeliğin
uygulamasından söz edeceğim. Aslında bu yönetmelik, eski Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay zamanında, 4 Mart 2012 tarihinde
“Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik” adıyla
çıkarılmış, ne var, uygulanmamıştı. Sonradan yönetmeliğin adında ve
içeriğinde küçük kimi değişiklere gidilerek yenilenmiş halidir sözünü
ettiğim, uygulanmasına başlandığını söylediğim.
Yönetmelik, 2014 yılından itibaren edebiyat dünyasına katkı
sağlayacak, Türk edebiyatı alanında özgün eserlerin üretilmesini ve
yayımlanmasını özendirmek, geliştirmek amacıyla yazarlarımıza,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca memur aylık/maaş katsayısının belli
oranlarla çarpılması sonucunda bulunacak parasal tutarın verilmesini
öngörmektedir. 2014 yılı için 22 Mayıs-20 Haziran tarihlerinde
yapılması istenen başvuruların daha sonraki yıllarda 1 Eylül-15 Ekim
tarihlerinde yapılması hükme bağlanmıştır.
Yönetmeliğe göre parasal destek, Türkçe eserlere, Türk
edebiyatçılara; roman, öykü, şiir, deneme, araştırma… gibi bir tür
sınırlaması olmadan; eserin, edebiyat üretimini arttırması, edebiyata
yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, başka fonlarca
desteklenmemiş

olması

koşuluyla

“yazım”

açısından;

yazım

desteğinden yararlanmış olması, daha önce yayımlanmamış ve yayım
desteği almamış olması koşuluyla “yayım” açısından verilecektir.
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Yazım desteği, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımından elde edilecek miktarı, yayım desteği de 65.000 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı
geçmemek koşuluyla belirlenecektir. Her bir eserin “proje” olarak
değerlendirildiği yönetmeliğe göre 2014 yılı için üç aylık projelere
9.133 lira, altı aylık projelere 18.267 lira, oniki aylık projelere 36.535
lira olarak belirlenen teşvik tutarının nasıl, kaç taksitte, hangi
oranlarda hak sahiplerine ödeneceği de yönetmelikte hükme
bağlanmıştır.
Sonuçta, 2014 yılı için yapılan 290 başvurudan 40’ı uygun
bulunarak 463.000 lira ile desteklenmiştir. 2015 yılı için destek
tutarının 530.000 lira dolayında olacağı sanılmaktadır.
Yönetmelik, hangi başvuruların desteğe değer olduğunu ve
destek miktarını belirleyip eserlerin kabulünü gerçekleştirecek olan
“Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu”nun,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve bakan oluru
ile kurulacağını açıklıyor. Bu kurul, ilgili müsteşar ya da müsteşar
yardımcısı başkanlığında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ile
“edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler” arasından bakanlık onayı ile
belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşuyor. Ancak
bugüne kadar bakanlıkça onaylanmış öbür 5 üyenin kimler olduğu sır
gibi saklanıyor. Bakanlıkça belirlenen ve görevleri süresince destek
başvurusunda bulunamayacak olan üyelerin görev süresi 2 yıl, ama
süresi dolan üye yeniden atanabiliyor. Üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanmak zorunda olan kurulda
kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğuyla alınıyor;
oyların eşitliği halinde ise başkanın kullandığı oy yönünde karar
veriliyor.
Yani aslında kurul, 4 kişi ile toplanıp biri başkan olmak üzere 2
kişi ile “başkanın istediği yönde” kolayca karar verebilir. Öte yandan
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benim bildiğim kadarıyla memur aylık katsayısı, göstergesi yılda iki
kez, ocak ve temmuz aylarında değişir. Bu durumda başvuru tarihi mi,
projenin kabul tarihi mi, yoksa taksitlerin ödenme tarihlerinde geçerli
olan katsayı ile gösterge rakamları mı geçerli olacak?
Yönetmelik değil de yönetmeliğin uygulamaya başlandığı
haberi çıktığından beri sağda solda, özellikle sosyal medya dediğimiz
ortamda her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Kimileri yönetmeliği,
kimileri uygulamayı, kimileri de her şeyi eleştirirken bazıları da yine
aynı açılardan yönetmeliği, uygulamayı övgüyle anıp memnuniyetini
dile getiriyor. Kısaca özetlemekte yarar var:
Metin Celal ile Adnan Özer’in, devlet desteğini, yönetmeliği,
yönetmeliğin içerdiği uygulamaları her açıdan, kurul üyeleri ile destek
alanların gizli tutulması koşulu da dâhil, beğendiği biliniyor. Dahası
bu gizliliği neredeyse bir zorunluluk olarak görüyorlar. Murat Gülsoy
ise kurul üyelerinin ve destek alanların açıklanması gerektiği
düşüncesinde… Sinemaya, tiyatroya, TEDA projesi çerçevesinde
yabancı dillere çevrilen yapıtlara, TÜBİTAK’ça bilimsel çalışmalara
verilen desteklerin son derece açık, şeffaf yöntemlerle dağıtıldığını,
bunun da kaliteyi arttırdığını söylüyor. Gülsoy’un sözlerine tümüyle
katılıyorum. Buraya alamadığım görüşlerine de.
Ne var, bu eleştirilere karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığı
müsteşar yardımcısı Nihat Gül’ün açıklaması, gizliliğin, “insani
duygularla” yapılan bir uygulama olduğu yönünde. Gizlemek insani
bir duyguysa bunun açıklanmasını istemek, beklemek nasıl bir duygu
olabilir, diye düşünmeden edemiyor insan… Neyse!
Edebiyatçının

devletçe

desteklenmesi

konusuna

olumlu

bakanlar çoğunlukta: Şair Mustafa Fırat, şair Yunus Emre Altuntaş,
öykücü Şerif Aydemir, şair Yağız Gönüler, öykücü Zeki Bulduk,
öykücü-yazar Ali Haydar Aksal, yazar Gülcan Tezcan bunlardan.
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Adının önünde “şair-yazar” tanımı bulunan Elif Nuray da bu grupta
sayılabilir, ancak 4 şiir kitabının desteklenmiş olmasını yadırgadığını;
şiiri bir “proje” olarak görmediğini, şiir kitabı için belirlenen rakamın
da çok fazla olduğunu söylediği için onu ayrı paragrafta yazmamın
doğru olacağını düşündüm. Açıklamaları, düşünceleri, adının önünde
“şair” tanımı da bulunan Elif Nuray’ın şiire bakışını değilse de onu ne
kadar basite aldığını gösteriyor bana kalırsa, ne tür şiirler yazdığı
konusunda da fikir veriyor.
Çeşitli kaynaklarda devlet desteğinden yararlanan 40 kişi içinde
adı geçen Işık Yanar ve Güray Süngü (roman dalında), Aykut Ertuğrul,
Mustafa Akar (deneme dalında), Furkan Çalışkan (şiir dalında),
Gökhan Akçiçek (çocuk edebiyatı-deneme dalında) de destekten ve
uygulamadan

hoşnutlar

ki,

başvuruda

bulunmuş,

dahası

desteklenmişler, desteği alıp eser üretmişler, diye düşünüyorum. Ama
unutmadan, Furkan Çalışkan’ın, muhafazakâr eğilimli İtibar
dergisinin yazı işleri müdürü olduğunu, Güray Süngü ile Mustafa
Akar’ın da bu derginin yayın kurulunda bulunduğunu söylemeliyim.
Bu da, az sonra açıklayacağım, edebiyata devlet desteğini mevcut
iktidar açısından eleştirenleri doğrulayan bir durum ortaya koyuyor.
Ne ki, kuşkusuz, geri kalan 34 kişinin kimler olduğunu bilmediğimiz
sürece nesnel bir eleştiri ortaya koymamız olanaksız… Neyse!
Devlet desteğine olumlu bakan, ama koşul öne sürenler de var:
Öykücü

Selvigül

Şahin

ile

şair

Belya

Düz,

“hak

edenin”

desteklenmesini; şair Sıtkı Caney, desteğe, mahiyet, amaç, işleyiş
bakımından özen gösterilmesini; öykücü Zeynep Delay, kurulun
ehliyetli kişilerden oluşmasını ve ideolojik eşitlik gözetilmesini;
öykücü Müzeyyen Çelik, kurulun yetkin kişilerden oluşturulup şeffaf
bir sistem kurulmasını; öykücü-romancı, eserin içeriğini açıklama
koşulunun kaldırılmasını; şair Sıddık Ertaş, adil, şeffaf bir sistem
kurulmasını; şair Ferzende Kaya, destek miktarının arttırılmasını
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istiyor. Sema Kaygusuz da bu grupta değerlendirilebilir sanırım; “Eğer
iltimas olarak sunuluyorsa ucunda minnet vardır, o para sadakadır”
diyerek sıradan, ama doğrudan övgü ya da suçlama sayılamayacak bir
cümle kurduktan sonra saydam, açık, hakça olursa sanatçının
desteklenebileceğini söylüyor. Ne ki, şair Baki Ayhan T.’nin görüşlerini
hangi grupta anmam gerektiği, dahası ciddiye alıp almamak
noktasında kararsız kaldığımı itiraf etmeliyim; bende daha çok “dalga
geçtiği” izlenimi yaratan yaklaşımına göre, destek miktarı azmış ve de
destek, ödenek biçiminde olmamalıymış, ama nasıl olması gerektiği
sorulacak olursa bir fikri yokmuş! Ne yapayım, böyle diyor.
Desteğe karşı çıkarmış gibi görünenler ile gerekçeleri şöyle
sıralanabilir:

Şair

Mustafa

Uçurum,

desteğin

belli

ellerde

toplanmaması gerektiğini savunuyor. Irmak Zileli, konu, içerik, üretim
süreci bakımından denetim getirilmesini onaylamıyor; yazara destek
için telif yasasının bir an önce çıkarılmasının daha uygun olacağını
söylüyor. Kültür-sanat editörü Murat Tokay, iyi niyetli çabanın
tartışılma

noktasına

gelişinden

rahatsız

ve

yazara

desteğin,

kitaplarının kütüphanelere alınması, okullarda okutulması yoluyla
sağlanmasının daha doğru olduğu görüşünde.
Devletin edebiyatı, edebiyatçıyı, sanatı desteklemesine “ilke”
olarak

karşı çıkanlar ise şöyle: Ahmet

Cemal, uygulamayı,

“edebiyatçıyı satın alma, onu eleştirel yörüngesinden saptırma çabası”
olarak değerlendiriyor. Şair İlhami Atmaca, bunu, “edebi esere karşı
edepsiz bir çaba” olarak görüyor; kitap satışlarının arttırılabilmesi
için, bu desteğin “asgari ücretli çalışan” kesime verilmesini öneriyor.
Şair Murat Saldıray, sivil edebiyatı okurun sahiplenmesi gerektiğini
söyledikten sonra, destek yoluyla yazarın, “ideolojik aygıt olma
tehlikesi”ne dikkat çekiyor. Cemal Şakar da sanatçının özgür olması
gerektiği görüşünden yola çıkıyor. Şair Süleyman Unutmaz ile şair
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Hasip

Bingöl

ise

devletin

sanatçıya

desteğini

koşulsuz

reddedenlerden.
Edebiyata devlet desteğini belki de haklı olarak mevcut
iktidarın yaklaşımları çerçevesinde değerlendirenler de var: Cihan
Demirci bunun, devlet taklidi yapan baskıcı, otoriter, ayrımcı iktidarın
bir oyunu olduğu görüşünde; “Yazar etiğini sorgulamak gerek artık”
diye tamamlıyor sözünü. Semih Çelenk, yabancı ülkelerdeki özgürlük,
nesnellik gözetilerek yapılan desteklerden söz edip bu tür desteklerin
özerk fonlarca verilmesi gerektiği düşüncesini savunuyor. Yazar-editör
Bülent Usta, iktidara yakınlığa göre değerlendirme yapılmaması
gerektiğini dile getiriyor. Pelin Buzluk da iktidarın başvurduğu
uygulamayı samimi bulmadığını; samimiyetle destek verilmek
isteniyorsa kitap satışındaki katma değer vergisi uygulamasının
kaldırılmasının daha uygun olacağını; ama bu yolla yapılan desteği,
edebiyata müdahaleden çok iktidarın kendi alanını, yatağını
genişletme çabası olarak değerlendirdiğini belirtiyor.
Daha önce, 2014 yılında yapılan 290 başvurudan 40’ının uygun
bulunarak destek kapsamına alındığını söylemiştim. Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki açıklamaya göre
başvurularla destek kapsamına alınan projelerin dağılımı şöyle:
Roman dalında 101 başvurudan 15’i; hikâye dalında 41 başvurudan
7’si, inceleme-araştırma-eleştiri dalında 35 başvurudan 5’i (aralarında
eleştiri yok), deneme dalında 16 başvurudan 2’si, çocuk-gençlik
eserleri dalında 37 başvurudan 5’i, anı-gezi-biyografi dalında 12
başvurudan 1’i (gezi), tiyatro-piyes-destan dalında 5 başvurudan
hiçbiri, şiir dalında 43 başvurudan 4’ü, antoloji dalında yapılmayan
başvurudan 1’i… Sonuncusu için nasıl olabilir diye bana sormayın;
bilmiyorum, sadece açıklamayı olduğu biçimiyle buraya geçirdim.
Merak edilen en önemli konulardan biri destek kapsamına
kimlerin alındığı, bir de başvuruları değerlendiren, onların desteğe
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değer olduğunu belirleyen kurulun kimlerden oluştuğu idi. Kuşkusuz,
ikincisi daha önemli.
Ulaşabildiğim kaynaklara göre 7 kişiden oluşan kurulun
ayrıntıları şöyle:
1. Üye-Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısı:
Şu an bakanlık müsteşarı olarak Prof. Dr. Ahmet Haluk
Dursun görev yapıyor. Dursun, Yakınçağ profesörü.
Temmuz 2014’te bu göreve Recep Tayyip Erdoğan’a
yakınlığı ve onun isteğiyle getirildiği biliniyor. Bu yüzden
uzun

süredir

müsteşarlık

beklentisi

içindeki

yardımcılarından Nihat Gül -ki, adı az önce de, “insani
duygular” konusunda geçmişti- ile bir bakıma uzun süredir
fiilen müsteşar gibi davranan, müsteşarlığa vekâlet eden,
hatta

bakanlıktaki

ışıkları

açık

unutulmuş

odaların

kapılarını kırdırarak açtırıp elektrik tasarrufu sağlayan,
ancak

kapıların

elektrik

parasından

daha

pahalı

olabileceğini düşünen Muharrem İnce tarafından hakkında
bakana 02.10.2013 tarihinde soru önergesi verilen Ali
Şahin’in bu durumdan rahatsız olduğu konuşuluyor.
Müsteşar Ahmet Haluk Dursun’un üçüncü yardımcısı ise
Nermin Kırım. Daha çok bakanlığa sözleşmeli personel
alımlarında adı geçiyor, ayrıca etik komisyonu başkanı.
2. Üye-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü: 28 Ocak
2014’ten itibaren bu görevi Hamdi Turşucu yapıyor.
Turşucu aynı zamanda Ak Parti Siyaset Akademisi Genel
Koordinatörü. Zaman zaman dersler de veriyor.
3. Üye-“Edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler”den biri:
Söylentilere göre, aynı zamanda kuşkusuz “temayüz”
denince akla gelen ilk kişi… Doğan Hızlan.
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4. Üye-“Edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler”den biri:
Söylentilere göre, aynı zamanda kuşkusuz “temayüz”
denince akla ilk gelebilecek kişilerden biri… İskender Pala.
5. Üye-“Edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler”den biri:
Söylentilere göre, aynı zamanda kuşkusuz “temayüz”
denince akla ilk gelebilecek kişilerden biri… Ayrıca Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı… Metin Celal.
6. Üye-“Edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler”den biri:
Söylentilere göre, aynı zamanda kuşkusuz “temayüz”
denince akla ilk gelebilecek kişilerden olmayan biri… Ayrıca
Basın Yayın Birliği Başkanı… Ayrıca Yeni Şafak gazetesi
yazarı… Münir Üstün.
7. Üye-“Edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler”den biri: Bu
üyenin

kim

olduğunu

ne

yaptımsa

bulamadım.

Tahminlerim var, ama kesinlik olmadığı için söylemek
istemiyorum. Bilen varsa ekleyebilir.
İşte, tüm bunlara bakınca, kurulun kimlerden oluştuğunu,
kimlere

devlet

desteği

sağlandığını

soranlar;

şeffaflık-açıklık

konusunda ısrarlı davrananlar, bir de durumu mevcut iktidarın
yaklaşımları, zihniyeti, alışkanlıkları çerçevesinde eleştirenler “en
haklı”, konuya “en duyarlı” yaklaşan kişilermiş gibi görünüyor.
Vasatlığın,

tekdüzeliğin,

zevksizliğin,

avamlığın,

görgüsüzlüğün, cehaletin, hafifliğin, bayağılığın, kültürsüzlüğün gözle
görülür olduğu ağır bir süreçten geçtiğimiz açıktır. Topluma örnek
olması gereken kişilerin davranışları, konuşmaları, yaklaşımlarıdır
biraz da bizi bu duruma getiren. Özal döneminden itibaren saygınlığın
tek ölçütü olarak paranın, zenginliğin görülmeye başlaması, sonraki
dönemlerde gelenlerin tehlikeyi sezememesi, hatta o kişilerden birileri
olmaları yozlaşmanın bunca hızlı oluşunun gerçek nedenidir aslında.
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Bunca

şey

yazdım,

konuya

ilişkin

kişisel

düşüncemi

söylemedim, değil mi?
Bana göre, ister karşıtı olun, ister yandaşı; ister düşüncelerinize
ters, ister düşüncelerinizi paylaşan bir iktidar olsun devleti yöneten…
Bana göre, devlet edebiyatçıya, sanatçıya “parasal” destek vermemeli,
edebiyatçı, sanatçı da böyle bir “parasal” destek almamalı, almayı
aklından bile geçirmemelidir. Sadece edebiyatçılar için değil,
sinemacılar, özel tiyatrolar, benzeri desteklerden yararlanan tüm
sanat alanları, devlet sanatçıları hakkındaki düşüncem budur.
Kaldı ki, Fareler ve İnsanlar’ı, Küçük Prens’i okullarda
yasaklayan bir zihniyetin iktidarından, o iktidarın verdiği devlet
desteğinden söz ediyoruz... Yaşıyor olsalardı başvurmazlardı ya,
diyelim, başvurdular… Acaba Fakir Baykurt’a, Aziz Nesin’e, Yaşar
Kemal’e destek verir miydi bu kurul, bu iktidar, bu “devlet”? Neyse!
Uzun bile konuştum.

11.04.2015
ÇiniKitap, Temmuz-Ağustos 2015, Sayı: 31
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"Dağlarca Şiir Ödülü"
ve Düşündürdükleri
Yanılıyorsunuz!
İkidebir edebiyat ödülleri, edebiyat yarışmaları, seçici kurullar
hakkında yazmaya bayılmıyorum. Hatta bundan sıkıldığımı bile
söyleyebilirim. Her gün yeni bir ödül ya da yarışmanın icat ve ilan
edilmesi; gelenekselleştiğini sandığınız bir ödül ya da yarışmanın o yıl
herhangi bir nedenle yapılmaması ya da yapılamaması ve bunun
duyurulmaması; değişen seçici kurullar ya da seçici kurulların şu ya da
bu nedenle değişen üyeleri; yeni üyelerin ya da üyelikten ayrılanların
veya ödül-yarışma adına birilerinin çıkıp yazılı açıklamalar yapması;
birilerinin bunlara cevap vermesi; onlarca yazar, şair, edebiyatçı
birliklerinin olup bitenlere ilişkin bir şey bilmemesi; bu konularda
sağlıklı bilgiye ulaşmak için uğraşıp durmak, gerçeği öğrenmek için
iğneyle kuyu kazmak… İşin kötüsü, her defasında, üç aşağı beş yukarı
benzer görüşleri öne sürüyor, aynı düşüncelerimi tekrar tekrar yazıp
duruyorum.

Peki, değişen bir şey oluyor mu?
Hayır!
Öyleyse?
Öncelikle sorumluluğu tek başıma üstlenmemek için söylemem
gerek: Mahallenin çocukları bırakmıyor!
Gün geçmiyor ki, yeni bir edebiyat yarışması, bir ödül duyurusu
olmasın; hafta geçmiyor ki, bunlar hakkında ileri geri söylentiler,
Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa

30

YAKIŞMIYOR! | Günümüz Edebiyat Ortamına Bir Bakış | Halûk Cengiz

tartışmalar, kavgalar çıkmasın; ay geçmiyor ki, bunlar hakkında benim
gibi birileri çıkıp yazmasın.
Bir süredir üzerinde çalıştığım konu, ülkemizdeki edebiyat
ödülleri ile edebiyat yarışmalarının -varsa- ideolojilerine, ilkelerine,
dünya görüşlerine göre dağılımıydı. Daha açık ifade etmek gerekirse
edebiyat ödül-yarışmalarını acaba genel hatlarıyla “Soldakiler”, “Gibi
Yapanlar”, “Sağdakiler” diye sınıflandırabilir, bunlara da kendi
içlerinde alt ayrımlar uygulayabilir miyim, diye bakıyordum. Böyle bir
araştırmada ister istemez ödül-yarışma düzenleyicilere, adına ödülyarışma düzenlenen kişi/lere, seçici kurullara, seçici kurulları
oluşturanlara bakmak; haklarında bilgi edinmek; yazdıklarını,
yaptıklarını okuyup öğrenmek; hatta yapıtlarının hangi yayınevlerince
basıldığı, ürünlerinin hangi dergilerde yayımlandığı, hangi kurum,
dernek, kuruluşlarla ilişkileri olduğu gibi ayrıntıları dikkate almak
zorundasınız. Yorucu, zaman alıcıydı, ama inatla uğraşıyordum.
Şimdi bu çalışmayı ertelemek zorundayım; çünkü Fazıl Hüsnü
Dağlarca adına da şiir ödülü kondu!
Yeni bir şeymiş, yeni haberim olmuş gibi söylüyorum ya,
aslında bunun olacağı bir yıl önceden belliydi.
26 Ağustos 2014 tarihinde, Beşiktaş Belediyesi, PEN Yazarlar
Derneği Türkiye’nin desteğiyle “Dağlarca Burada!”, “Fazıl Hüsnü
Dağlarca 100 Yaşında” üst başlıklarıyla, “Şiirlerle ve Anılarla
Dağlarca” konulu bir anma gecesi düzenlemiş; saat 20:00’de başlayan
etkinlik Abbasağa Parkı’nda gerçekleştirilmişti.
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Etkinliğin duyurulduğu afişte katılımcıların adları şöyle sıralanıyordu:

Adnan Özyalçıner

Hüseyin Alemdar

Ahmet Soysal

Konur Ertop

Ataol Behramoğlu

Leyla Şahin

Av. Müşir Kaya Canpolat

Mustafa Köz

Doç. Baki Asiltürk

Nurşen Kayatürk

Bilfen Koleji Öğrencileri

Orhan Alkaya

Doğan Hızlan

Osman Nuri Boyacı

Egemen Berköz

Pelin Özer

Engin Turgut

Sennur Sezer

Enver Ercan

Prof. Dr. Talat Sait Halman

Ertan Mısırlı

Türkan Yeşilyurt

Haydar Ergülen

Yasemin Arpa
Zeynep Oral
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İşte o gece, Dağlarca adına bir şiir yarışması –hayır, yanlış
yazmadım; o zamanlar “yarışma” diye anılıyordu- düzenlenmesinin;
bunun Beşiktaş Belediyesi, PEN Yazarlar Derneği Türkiye ve Türkiye
Yazarlar Sendikası işbirliği ile yapılmasının temelleri atılmış; ilk
ödülün 2015 yılında, yani Dağlarca’nın 101. doğum günü olan 26
Ağustos 2015’te verilmesinin uygunluğu üzerinde görüşbirliğine
varılmıştı.
Yaklaşık bir yıl kadar sonra da konuya ilişkin şartname
yayımlandı sağda solda, gerekli duyurular yapıldı. Yayımlanan
şartnamenin “Katılım Koşulları” arasında göze çarpan noktalar
şunlardı:
1)”Yarışma”nın adı, ödül, daha doğrusu ve tam olarak “Dağlarca
Şiir Ödülü” olarak değiştirilmişti.
2)Ödüle, ilk baskısı 1 Ocak 2014-1 Haziran 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilen yapıtlarla başvurulabilecekti.
3)Ödüle, “… kişinin… yapıtının ya da yapıtlarının…” dendiğine
göre, birden fazla yapıtla da başvurulabileceği anlaşılıyordu.
4)Ödüle Seçiciler Kurulu üyeleri katılamayacaktı, ama herhangi
bir kitap, şairi dışındaki kişi ya da kurumlarca da ödüle aday
gösterilebilirdi.
5)Başvurular 31 Ağustos 2015 tarihinde sona erecekti, ama bu
süre istenirse Seçiciler Kurulu tarafından uzatılabilirdi.
6)Ödüle yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda, Seçiciler
Kurulu üyelerinin her biri en az 2’şer yapıt önerecek; ödül, bunlar
arasından birine verilebilecekti.
7)Ödül tek bir yapıta; “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ve 15.000
(onbeşbin) TL. olarak verilecek ve 18 Ekim 2015 tarihinde
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düzenlenecek etkinlikle yapıtın sahibine teslim/takdim edilecekti.
8)Beşiktaş Belediyesi, Ödül Koordinatörü olarak Yasemin
Arpa’yı -ki, geçen yılki anma gecesi için çok çalışmış; hazırladığı fakat
Kültür Bakanlığı’nın ilgi göstermeyip Beşiktaş Belediyesi’nin destek
verdiği Dağlarca Belgeseli izleyicilere o gece kısmen de olsa
gösterilmişti-, Ödül Organizatörü olarak da Tekin Yayın Dağıtım San.
Tic. Ltd. Şti.’ni görevlendirmişti.
9)Şartnamede “Seçici Kurul 7 kişiden oluşur. Fazıl Hüsnü
Dağlarca Şiir Ödülü’nün onursal başkanı Av. Murat Hazinedar olup
Seçiciler Kurulu (alfabetik sırayla) şu kişilerden oluşur” denerek
sıralanan isimlerin çoğu, bir yıl önceki anma gecesinin katılımcıları
arasında yer alan kişilerdendi:

Ataol Behramoğlu (Şair, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)
Doğan Hızlan (Eleştirmen, Hürriyet Gazetesi Danışman ve
Yazarı)
Enver Ercan (Şair, Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Ertan Mısırlı (Şair, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu
Üyesi)
Haydar Ergülen (Şair)
Sennur Sezer (Şair)
Tarık Günersel (Şair, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Yönetim
Kurulu Üyesi).

Yukarıda seçerek özetlediğim, dikkati çekmek istediğim
noktalarını vurgulamaya çalıştığım “şartname” üzerine söylenmesi
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gereken başka şeyler de var.
Sondan, Seçiciler Kurulu üyelerinden başlayayım:
Başlayayım da, daha bu noktada şaşırıyor insan! Çünkü
metinde “Seçiciler Kurulu” tanımı da, “Seçici Kurul” tanımı da yer
alıyor. Hadi, “ikisi de aynı kapıya çıkar” deyip söylenmek istenenin
ifade edildiğine vararak geçeyim. Ama şu “onursal başkanlık” işini
gerçekten anlamadım. “Onursal başkan” ne demek? Av. Murat
Hazinedar neden onursal ve neyin başkanı? Seçici Kurul’un değil, bu
belli. Ama Doğan Hızlan’ın olduğu yerde başka kimseye onursallık da,
başkanlık da verilemeyeceği için değil; şartnamede, seçici kurulun 7
kişiden oluştuğu açıkça belirtildiği ve alfabetik sırayla bu 7 kişi tek tek
sayıldığı için. Kaldı ki, seçme konusunda oy hakkı bulunmayan birinin
başkanlık yapması doğru olmayacağına göre, demek sayın Hazinedar
başka bir şeyin onursal başkanı. Öyleyse neyin ve şartnamenin
“Seçiciler Kurulu”nu açıklayan maddesi içinde ne işi var? “Fazıl Hüsnü
Dağlarca Şiir Ödülü’nün onursal başkanı…” deniyor. Bir ödüle nasıl
başkanlık yapılabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Sanırım sayın
Hazinedar bir sembol, bir sembol isim. Bu yüzden uzatmadan, “Keşke
şartnamede anılmasa da, başka biçimde onurlandırılsaydı” deyip
geçeyim bunu da.
Ne var, Seçiciler Kurulu konusunda bir ayrıntıya daha
kendimce de olsa açıklama getirmem gerek:
Az önce “çoğu” dedim ya, görüleceği gibi, bir yıl önceki anma
gecesinde bulunmayıp da ödülün Seçiciler Kurulu’na sonradan dâhil
edildiği söylenebilecek tek kişi, Tarık Günersel. Ancak onun da,
etkinlikte yer alan Haydar Ergülen gibi, PEN Yazarlar Derneği Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi olduğu,

ayrıca anma gecesine Haydar

Ergülen’le birlikte derneğin başkanı olan Zeynep Oral’ın da katıldığı
hatırlandığında, Günersel’in Seçiciler Kurulu üyeliğinin öyle pek
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sonradan gerçekleşmiş gibi gözükmediğini söylemek gerek. Çok çok,
dernek içi görevlendirmedir, denebilir. Belki, öyledir, olabilir.
Bu konudan sonra aklıma takılan ikinci şey, ödülün
duyurulduğu, yani şartnamenin sağda solda yayımlandığı tarih!
Beşiktaş Belediyesi’nin söz konusu ödülle ilgili olarak
oluşturduğu “Şiir Ödülü 2015” başlıklı sosyal medya sayfasının
kamuoyuyla ya da sosyal medyacılarla paylaşım tarihi, 3 Ağustos 2015.
Yani Dağlarca’nın doğum gününe 23, ödüle başvuru süresinin
bitmesine

28

gün

kala!..

Şartnamede

“koordinasyon”dan,

“organizasyon”dan söz ediliyor, ama bunların yeterince işe yaradığı
kanısında değilim; düzenleyiciler kendi aralarındaki “koordinasyon”u
sağlamakta biraz geç kalmışlar gibi… öyle anlaşılıyor.
Peki, bir yıl önce ön görüşmeleri yapılmış; dahası Beşiktaş
Belediyesi’nin önerdiği, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Yönetim
Kurulu’nun onayladığı, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın ilke olarak
“evet” dediği bu yarışma ya da ödül için neden bu kadar beklenmiş
olabilir? Bir yıl boyunca boş boş oturduktan sonra, tipik “Türk işi” bir
yaklaşımla, son anda apar topar, alelacele hazırlanan şartname
üzerinde daha fazla durulamaz mıydı? En azından “Şartname”nin
başlığında “I. Dağlarca Şiir Ödülü” denmişken içeriğinde ödülün
adının “Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü” biçiminde geçmesi
önlenemez miydi?

Hayır, gerçekten herhangi bir kasıtla ya da

kötüniyetle değil, cevaplarını bilmediğim için soruyorum bunları.
Ne ki, aklıma takılan şeyler bu kadarla da kalmıyor!
Sözgelimi, ödüle neden 1 Ocak 2014-1 Haziran 2015 tarihleri
arasında basılmış kitaplar başvurabiliyor? Bu tarih aralığı neye, hangi
ölçütlere göre, ne düşünülerek belirlenmiş olabilir? Ödülün uzun yıllar
boyunca

süreceğini

varsayarsak,

en

azından

ikincisinin

düzenleneceğini düşünürsek, gelecek yıl, yani “2. Dağlarca Şiir
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Ödülü”nün ya da “2016 Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü”ün 2 Haziran
2015-1 Haziran 2016 tarihleri arasında yayımlanmış olan kitaplara
verilmesi gerekmeyecek mi? Öyleyse bu yıl için de 1 Haziran 2014-1
Haziran 2015 ya da en doğrusu 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 tarihleri
arasında yayımlanmış kitapların ödüle başvurabileceği söylenseydi
daha uygun olmaz mıydı?
Kaldı ki, “Neden 1 Haziran” diye de sormuyor değilim!
Neden 31 Ağustos 2015 tarihine kadar başvurulabilecek bir
ödüle 2 Haziran 2015-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında yayımlanmış
şiir kitapları başvuramıyor? Neden 2 Haziran 2015-31 Ağustos 2015
tarihleri arasında basılmış olan kitapların ödüle başvurmak için bir yıl
beklemesi gerekiyor? Ödüle son başvuru için 31 Ağustos 2015 tarihi
belirlendiğine göre, ilk baskısı bu tarihe kadar yapılmış bir kitabın
2015 yılındaki ödüle başvurmasında ne gibi bir sakınca olabilir?
Tarihler konusuna bakınca bir noktayı daha sorgulamamak elde
değil!
Bir yıl önce Dağlarca’nın 101. doğum gününde verilmesi
düşünülen ödül, neden bu şartname ile 18 Ekim 2015 tarihine
taşınmıştır? 18 Ekim 2015 tarihinin özel bir önemi mi vardır? Varsa
nedir?
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 26 Ağustos 1914 tarihinde doğduğu,
dolayısıyla doğum gününün 26 Ağustos olduğu 100 yıldır bilindiği
halde, neden adına şiir ödülü düzenlenmesine karar verildiği yıl bunca
gecikilmiş, ödülün duyurusu bile ancak 3 Ağustos 2015 tarihinde
yapılabilmiştir?
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 101. doğum gününe yetiştirilemeyen
ödül için en uygun verilme tarihi, neden 15 Ekim 2008 tarihinde
yitirdiğimiz Dağlarca’nın 7. ölüm gününden 3 gün sonrasına taşınmış
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ve 18 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir? 15’inin perşembeye gelmesi,
bu tür etkinlikler için en uygun gün sayılan ve 15 Ekim’e en yakın olan
pazar gününün 18’ine rastlaması yüzünden mi? Yoksa “101. doğum
gününde veremedik, hiç olmazsa 7. ölüm gününü kaçırmayalım”
düşüncesiyle mi?

Haklısınız; yaşlandıkça huysuzluğum da, aksiliğim de artıyor;
bazı şeyler, direnme gücümü artık daha fazla zorluyor, canımı daha
fazla sıkıyor. Bu yüzden yazıyorum. Bu yüzden böyle yazıyorum.
Korkarım bazıları öküz altında buzağı aradığımı düşünüyordur.
Hayır, aramıyorum.
Ama artık iyiden iyiye aptal yerine konduğumu düşünüyorum,
böyle düşününce de sinirleniyorum.
Ciddi ciddi kurumlar, anlı şanlı belediyeler, yüzlerce üyeye
sahip meslek birlikleri, edebiyatçı dernekleri, yazar sendikaları… Koca
koca isimler, yaşını başını almış edebiyatçılar, az önce adlarının
yanlarında yazdığım unvanlarını alışılmış boyutlardaki kartvizitlere
sığdıramayacağınız büyük büyük adamlar, her birinin hak ettiğince,
kasım kasım, gerine gerine gezip dolaşabileceğine inandığımız
edebiyatçılar, edebiyat ilerigelenleri… Tanrı aşkına, her şeyi geçtim,
içlerinden biri de mi şu şartnameyi, katılım koşulları duyurusunu
merak edip eline almadı? Hiçbiri mi en azından şöyle bir göz atma
gereği duymadı o metne? Hiçbiri mi tarihlere bakmadı, hiçbirinin mi
aklına tek bir soru olsun gelmedi, hiçbiri mi tek bir noktasına ya da
virgülüne dokunmayı uygun görmedi? Öyleyse bu nasıl edebiyat
bilgisi, bu nasıl dil yetkinliği, bu nasıl edebiyatçı titizliği, sanatçı
duyarlığı diye sormazlar mı adama?
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Peki,

daha

uygulamasına

bile

geçilemeden

bunca

gayriciddiliğin sergilendiği bir ödüle, salt içinde “Fazıl Hüsnü
Dağlarca”nın adı geçiyor diye, ben ya da benzerlerim, neden saygı
duymak zorundayız?
Neden bu ödülü bu biçimde, böyle, yani her zamanki
gelişigüzellikle düzenlemenin Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın adına
saygısızlık olduğu düşünülmüyor da, ödülü eleştirmek sorun yaratıyor,
yaratabiliyor?
Daha

şartname

duyarsızlığa,

aşamasında

vurdumduymazlığa,

bunca

özensiz

adamsendeciliğe,

yaklaşımlara

tanık

olmuşken, ödülün gerçek bir değerlendirme sonucunda sahibini
bulacağına nasıl inanıp güvenebilirim? Bunu benden ya da
benzerlerimden istemeye, beklemeye kimin, ne hakkı var?

Edebiyatımızda ödül kurumunun yozlaştığını; güvenilirliğini ve
saygınlığını yitirdiğini biliyoruz.
Buna ben yol açmış olamam!
Peki, öyleyse kim, kimler?
Behçet Necatigil, Melih Cevdet Anday, Haldun Taner, Sait Faik,
Cemal Süreya, Sedat Simavi, Yunus Nadi… ödüllerinin eski
güvenilirlikle, saygıyla karşılanmaması kimin ya da kimlerin suçu?
Nüfusumuzun hızla artmasına karşın okur sayısının giderek
azalmasında; edebiyat, sanat dergilerinin çıkacağı günlerin eskisi gibi
heyecanla beklenmemesinde; edebiyat kapsamına giren kitapların
eskisi kadar satılmamasında; kısacası şu topyekûn cahilliğimizde payı
olanlar kimler?
Ödüllerden söz ediyoruz.. Öyleyse hadi, bana, aldığı ödülden
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sonra bir anda parlayıveren şair, öykücü, romancı, yazarlardan ilk
aklınıza gelen birkaçını sayıverin!.. Gelmedi mi? Biraz düşünün!.. Yine
mi yok?.. Olmayacak da bu gidişle! Çünkü hemen hepsi -şu ya da bu
biçimde parladıktan/parlatıldıktan- sonra ödüllendirilenlerden… Ama
bizim edebiyatımızda tüm ödüller, “…’nın anısını yaşatmak, Türk
şiirinin (öyküsünün, romanının, denemesinin…) gelişimine katkıda
bulunmak ve şiiri ( öyküyü, romanı, denemeyi…) hayata daha çok
katmak”, bazen de “edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak”
amacıyla verilir, nasıl oluyorsa!
Böyle olduğunu herkesin bildiği bir ortamda, hâlâ yeni yeni
yarışmaların, ödüllerin ortaya çıkıyor olması bana büyük bir
aldatmaca gibi geliyor ya da işin içinde başka işler var; birileri bu
işlerden besleniyor, sebepleniyor. Dahası son yıllarda ipin ucu öyle
kaçtı, ödüller-yarışmalar alanında öyle kontrolsüz bir enflasyon
yaratıldı ki, bazen, “Acaba” diyorum kendi kendime, “Acaba birileri,
bazı edebiyatçıların, özellikle bazı ünlü şair ya da yazarların
ölmesini mi bekliyor dörtgözle; bir ödül ya da yarışma önerisi ortaya
atmak için?” İnanın, böyle düşündüğüm oluyor. Hatta bazen daha
kötüsü bile geliyor aklıma: “… Ya bir de bu işten komisyon alan
simsarlar sızarsa aralarına! Ya Orhan Veli’nin, Edip Cansever’in,
Salâh Birsel’in olmadığını da hatırlayıverirlerse bir gün!.. Eyvah!”
Uzun lafın kısası, böyle bir ortamda, yani edebiyatçıların
kendilerine ve edebiyata bir çekidüzen vermedikleri, belli etik ilkelerle
sanatsal estetik değerler çevresinde birleşmedikleri, edebiyat alanında
bir oto-denetim, belli bir disiplin yaratmadıkları, iyi-doğru-güzel olanı
sahiplenemedikleri, kötü-yanlış-çirkin olanı haykıramadıkları sürece
yeni yeni edebiyat yarışmalarının, yeni yeni edebiyat ödüllerinin
ortaya çıkmasını doğru da, yararlı da bulmuyorum.
Allayıp pullamaya gerek yok; dünyanın daha güzel, daha
yaşanır ve insana yaraşır bir dünya olması için, günlük yaşamda
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ahlâklı bir insanlığa; edebiyatta, sanatta da ahlâklı bir kişiliğe, tavra
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sanatın, edebiyatın, insanlara iyi,
doğru, güzel, dürüst, içten, ahlâklı olma yollarını göstermekle;
sanatçının, edebiyatçının da bunları kendi yaşamında örneklemekle
yükümlü olduğuna inanıyorum.
Bu yüzden yazıyorum.
Bu yüzden böyle yazıyorum.
Yanılıyorsunuz!
Bazen birilerinin canını sıkıyorum belki, ama her defasında
onlardan çok benim şuram acıyor.

27.08.2015
Üvercinka, Ekim 2015, Sayı: 12
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Yakışmıyor!

Sanırım edebiyat ödülleri ile seçicileri üzerine ilk yazanlardan
biriyim:
Mayıs-Haziran 2007 tarihli Özgür Edebiyat’ın 3. sayısında
yayımlanan yazımın başlığı “Edebiyat Ödülleri İle Seçicileri Üzerine
Notlar” idi. Yazmaya, 2006 yılının sonlarında karar vermiş, Şubat
2007 başında da yayımlanmak üzere, ekli tablolar, özel notlarla
birlikte Metin Celâl’e göndermiştim.
Sözünü ettiğim yazıyı yazmamın nedenleri vardı elbet:
1)

Özgür

Edebiyat’ın Mart-Nisan

2007

tarihli

2.

sayısında editör Metin Celâl’in değinip geçtiği konulardan biriydi bu.
2)

2006 Haldun Taner Öykü Ödülü seçici kurulunda yer

alan Doğan Hızlan, Füsun Akatlı, Şara Sayın, Tahsin Yücel, Demet
Şener, Selim İleri, Ahmet Oktay, Tuğrul Eryılmaz, Ferit Edgü’den son
dördü, ödülün açıklanmasından sonra seçici kuruldan ayrıldıklarını
duyurmuştu. Yaşlılık, yorgunluk, yeterli zamanı ayıramamak gibi
gerekçeler öne sürülmüştü, ama inandırıcı değildi. En azından bana
öyle gelmişti.
3)

Hilmi Yavuz, 25 yıllık Behçet Necatigil Şiir Ödülü seçici

kurul üyeliğinden kendisini emekli ettiğini açıklamıştı. “Emeklilik”
sözü ilginçti! Bu kadarı bile ilginçti ya, Hilmi Yavuz üstelik 2006 ya da
2007’de yayımlanan “Bir Jüri Üyesinin Anıları” başlıklı yazısında,
seçici kurul üyeliğinden emekli olunmadığını, üyeliğin “kaydı hayat”
koşuluyla sürdüğünü, ancak istifa edilebildiğini söylemiş; Yunus Nadi
Ödülleri seçici kurulundan “çıkarılması”nı da Zaman gazetesinde
yazıyor olmasına bağlayarak, “Herhalde, şiirleri de ‘nurcu’ kriterlerle
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(!) değerlendirdiğimi düşünmüş olmalılar” demişti.
4)

2006 sonlarında düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap

Fuarı’nın Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Semih Gümüş, Jale Parla,
Füsun Akatlı, Deniz Kavukçuoğlu’dan oluşan danışma kurulu, başkan
Doğan Hızlan’ın bulunmadığı “gizli” bir toplantıyla 2006’nın Fuar
Onur Yazarı unvanını, bir sürpriz yaparak, kurul başkanı Doğan
Hızlan’a vermiş, o da verilen unvanı alçakgönüllülükle kabul etmişti.
Açıkçası söylemek gerekirse bunu yakışıksız, alışılmadık bulmuştum.
Bunlar yeterliydi, ama araştırmaya başlayınca başka ilginçlikler
de gözüme çarptı. Sözgelimi 2006-2007 yıllarında düzenlenen ödül
sayısı, bulabildiğim kadarıyla 44’tü ve bunlardan 32’sindeki -oran
olarak söylersek % 77’sindeki- seçici kurul üyeleri 20 kişilik bir liste
çerçevesinde gidip geliyor; bu 20 isim, sözünü ettiğim 32 ödülde 95
kez yineleniyordu. 32 seçici kuruldan 16’sında Doğan Hızlan adı
karşınıza çıkıyordu, hem de “geçici” ya da “edebiyatdışı” diye
nitelediğim birkaçını toplam sayının dışında tuttuğum halde.
Ardından 7 üyelikle Füsun Akatlı, Hilmi Yavuz; 6 üyelikle Enver Ercan,
Tahsin Yücel, Selim İleri; 5 üyelikle Cemil Kavukçu, Cevat Çapan; 4
üyelikle Emin Özdemir, Ataol Behramoğlu; 3 üyelikle Adnan Binyazar,
İnci Aral, Mehmet H. Doğan, Refik Durbaş, Talat Sait Halman, Nursel
Duruel, Hasan Ali Toptaş, Feridun Andaç, Eray Canberk, Turgay
Fişekçi sıralanıyordu. Bunlar dışında 28 kişinin 2, 104 kişinin de 1’er
seçici kurul üyeliği vardı.
İlginç olan bir şey daha vardı: Füsun Akatlı’nın 7 üyeliğinden 6’sı,
Hilmi Yavuz’un 7 üyeliğinden 4’ü, Tahsin Yücel ile Selim İleri’nin 6’şar
üyeliklerinden 3’ü, Enver Ercan’ın 6 üyeliğinden 2’si, Cevat Çapan’ın 5
üyeliğinden 4’ü, Ataol Behramoğlu’nun 4 üyeliğinin tümü, Emin
Özdemir’in 4 üyeliğinden 1’i, Feridun Andaç, Mehmet H. Doğan, Talat
S. Halman ile Eray Canberk’’in 3’er üyeliklerinden 2’si, İnci Aral,
Nursel Duruel, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi’nin 3’er üyeliklerinden 1’i
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Doğan Hızlan’la birlikteydi. Buna karşılık Cemil Kavukçu’nun 5,
Adnan Binyazar ile Hasan Ali Toptaş’ın 3’er üyeliğinin bulunduğu
seçici kurullarda Doğan Hızlan yoktu.
Evet, 2007’de bunları yazmış, ama seçici kurullarda yer alanların
ilişkilerine, kişisel ya da ideolojik yakınlıklarına, birbirlerine yandaş
olup olmadıklarına, herhangi bir çıkar ilişkisi içinde bulunup
bulunmadıklarına, ödülleri hakça verip vermediklerine öylesine
dokunup geçmiş; daha çok sayısal verileri ortaya koyduktan sonra, asıl
sorunun başka yerde olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Çünkü
günlük edebiyatın içinde değildim, içli dışlı olduğum edebiyatçı sayısı
biri ikiyi geçmezdi, tanıdıklarımla da içli dışlı değildim, bu dünyadaki
ilişkilere ait bilgim, dedikodulardan ibaretti, gerçekleri bilmiyordum,
bilmeyi de istemiyordum; kısacası böyle konularda konuşacak da,
konuşacak durumda da değildim. Bu yüzden önemsediğim şeylerin
sorularını soruyordum, sormuştum kendimce: “Sürekli aynı kişilerin
benzer ölçütler ve beğeni düzeyi değerleriyle verilen ödüller, son 2025 yılda neden özel şairler, yazarlar ortaya çıkaramadığımızın bir
göstergesi sayılamaz mı?.. Ödüllere katılmak üzere kaleme alınan
yapıtlar, aynı kişilere, aynı kişilerin benzer ölçütlerine ve beğeni
düzeylerine göre, kısacası onlara beğendirilmek üzere yazılırsa bu,
ister istemez tektip bir edebiyatı getirmez mi; her iki durumda da
ortaya çıkan bir “vasat edebiyatı” olmaz mı?.. Denetimsizce
düzenlenen, ilkeleri giderek yok olan ödüllerin sayıca hızla artışı, bir
yandan ödül kurumunun saygınlığını yitirmesine, öte yandan da
genel olarak edebiyatın değer kaybetmesine yol açmaz mı?”
Hâlâ

aynı

yerde,

aynı

konumdayım.

Düşüncelerimde,

duygularımda, edebiyat dünyasıyla kişisel ilişkilerimde bir değişiklik
yok. Hâlâ aynı soruları soruyorum ve ne yazık, bunca yıla karşın hâlâ
doyurucu bir karşılık duyabilmiş, bulabilmiş değilim. Bana kalırsa etik
temelli tartışmalara tüm aklımız, yüreğimiz ve vicdanımızla, içtenlikle
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girişmediğimiz sürece, bu da tıpkı milli eğitim-öğretimi topyekûn ele
almak yerine “ders geçme”, “sınıf geçme”, “not sistemi”, “ders ve tatil
süreleri” gibi ayrıntılar üzerinde didişip durmamıza benzeyecek; bir
arpa boyundan fazla yol alamayacağız.
***
Aşağıda, Fazıl Hüsnü Dağlarca Ödülü özelinde konuya ilişkin
tartışmalara değinmeye çalışacağım. Ama baştan şunu söylemeliyim:
Bu yıl (2015) ilki düzenlenen ve düzenlendiği duyurulur duyurulmaz
tartışılmaya başlanan, tartışmalarına bir ucundan benim de katıldığım
“Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü”, benim açımdan tamamen bir
semboldür. Tavrım, özel olarak bu ödüle değil, ülkemizde yıllardır
süregiden edebiyat alanındaki ödüllendirme sistemine, bu sistemi her
şeye rağmen yürütenlere ve destekleyenlere yöneliktir. Kısacası, bu yıl
ilk kez düzenlenen Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü’nün Şükrü
Erbaş’ın Pervane, Ömer Erdem’in Pas adlı şiir kitapları arasında
paylaştırılması karşısında iki şairi de kutladığımı; kendilerine yeni
şiirler, yeni başarılar dilediğimi söylemek isterim.
Bu, işin bir yanı… Ama öte yandan, konuya ilişkin sorunların hâlâ
sürdüğünü, görünüşe bakılırsa sürdürülmesi konusunda ısrarcı
davranıldığını da belirtmem gerek.
Kişisel olarak edebiyatta ödüllere, ödüllendirmeye, yarışa,
yarışmaya karşı falan değilim. Pekâlâ olur, olabilir, hatta olmalıdır;
yarış, kimi insanların daha iyi yapıtlar ortaya koymasını sağlayacak,
edebiyata ilgi duyanları, yazmak isteyenleri, özellikle gençleri
yüreklendirecek, yaratıcılığı arttıracak itici bir güçtür ve bu bağlamda
benim açımdan önyargısızca, dürüstlükle, yetkinlikle, hakkınca,
sanatsal değerince, eşitçe ele alınıp sonuçlarının gerekçeleriyle, açıkça
ortaya konması yeterlidir.
Oysa bugün, “tartışmalara yol açmamak” gerekçesiyle “gizli”
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tutulan seçici kurullar; kimlere, hangi gerekçelerle verildiği “gizli”
tutulan devlet destekleri; bu desteği veren “gizli” komisyonlar var.
Kimden, neyi gizliyoruz? Doğru olanı yaptığımız inancındaysak bunu
açıklamaktan neden çekiniyoruz? Bu, hakkında yolsuzluk suçlaması
olan bir devlet yöneticisinin, “Gelin, beni yargılayın” demek yerine,
“Elhamdülillah Müslüman’ım… Yok öyle bir şey… Kapatın bu konuyu”
demesine benzemiyor mu?
Böyle olunca da “Şüyuu vukuundan beter” denen durum ortaya
çıkıyor işte. Ak-kara, ne varsa ortaya dökülüyor, her şey birbirine
karışıyor. Doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, temiz-kirli ne varsa
söyleniyor, söylenebiliyor. Hedef şaşıyor; tartışma, olmadık yerlere
taşıyor, çekiliyor. Üstelik değişen bir şey olmuyor. 2014 yılında
463.000 TL. devlet desteğinin kimlere, hangi edebî projeler için,
kimler

tarafından

verildiğinin

açıklanması

daha

büyük

bir

güvensizliğe, tartışmaya mı yol açardı sizce?
İşte, benim tartıştıklarım bunlardır, böyle şeylerdir.
***
Cumhuriyet tarihimizin en ağır krizlerinden birini yaşadığımız
dönemde, Hikmet Temel Akarsu, E dergisinin Mayıs 2002 tarihli
sayısında, uluslararası para kuruluşlarıyla Dünya Bankası’nın bu krizi
ekonomik değil, siyasi olarak nitelediğine dikkat çekmiş; Batılı
ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerinin, siyasi parti
yönetimlerinin demokratik yapıya kavuşturulması, lider sultasının
ortadan kaldırılması, kayırma-iltimas gibi anlayışların terk edilmesi,
böylece saygın bir demokrasi kurulması olduğunu dile getirmişti. Batı
dünyasının kayırmaya, iltimasa, dalkavukluğa, hilebazlığa dayalı
kandırmacaları, kurnazlıkları şiddetle kınadığını; her türlü gerileme ve
çöküşün temelinde bu türden anlayışların yattığına inandığını
belirttikten sonra da konuyu, yazısının temel aldığı noktaya taşımış;
“yetenek, zekâ ve yaratıcılığın ödüllendirileceği dürüst bir sistem”i
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önermişti. Şöyle sonlandırıyordu yazısını: “… ideolojiyi üreten başat
kesim olan edebiyatçılar, sanatçılar ve aydınların içinde olduğu
yanlış davranışların silsile takip ederek tüm toplumu sardığını ve
zehirlediğini iddia etmek abartı sayılmamalıdır… O nedenle, büyük
pişkinlik içinde muvazaalı edebiyat ödüllerini “götürenler” de, onlara
kültürümüzün hicap duyulacak davranış biçimini uygulayarak
karşılık esasına dayalı olarak iltimas edenler de şunu bilmelidirler ki,
bu tür Doğulu kurnazlıklarla varılacak yer çöküntü ve sefalettir.”
Abartılı mı? Bence değil. Edebiyatla ilgilenen, aklıbaşında
kimsenin bu sözlere karşı çıkacağını sanmam. Öyleyse neden doğru
dürüst tartışamıyoruz?
“Doğru dürüst” derken kişiselleşmemiş, özünden sapmamış,
odağından kaymamış tartışmaları söylemeye çalışıyorum. “Polemik”
dendiğini duyuyorum zaman zaman. Hayır, değil. Nasıl her yazılı
metin edebiyat ürünü değilse edebiyatı konu edinen ya da öyle
gösterilen her tartışma da polemik değildir. Polemik, bir gerçeğin
ortaya çıkarılması ya da bir inanç-görüş oluşturulması için karşılıklı
olarak ortaya konan kanıtlar, tezler, savlar bütünüdür. En azından ben
böyle anlıyorum. Soğukkanlı bir konuşma değil, hararetli bir
tartışmadır

polemik;

sert

olabilir,

zıtlaşmayla

ilerleyebilir,

münakaşaya, çekişmeye varabilir; ama belli bir düzeyi olmalıdır,
küfürlü saldırganlıklarla dile getirilmemeli, konuyla ilgisi olmayan
kişisel sorunlara girişilmemelidir. Benim açımdan biraz nükte de fena
olmaz hani!
Oysa bizde hemen her tartışma, hele edebiyattaki her tartışma,
ne kadar uygarca başlarsa başlasın, nedense birden düzeysizleşir;
fanatik futbol ya da parti taraftarlarına dönüşür herkes. Saygı, sevgi
biter; küçümseme, aşağılama öne çıkar. Ağza alınmayacak sözler
havada uçuşmaya, söylenmemesi gereken sırlar, iyilikler ortalığa
dökülmeye başlar. Araya başkaları katılır. Konuyla ilgili-ilgisiz, herkes,
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ne kadar fikri varsa ortaya sürer. Herkes, “mutlak haklı”dır. Herkes
konuşur, yazar… Ama neresinden tutulsa, ne kadar uzatılsa, ne kadar
çekiştirilirse de doğru dürüst bir sonuca, insanlara yararı olacak bir
uzlaşmaya, fikirbirliğine varılamaz. Hemen herkes, dünyanın tek
sorunu buymuş gibi, bir ucundan o kavgaya tutunur, tüm
yapacaklarını, yapabileceklerini erteler. Söyler, söylenir, homurdanır,
yazar. Taraflardan tarafsızlara, yazanlardan okuyana kadar herkes
yorgun düşer. Sonunda, kültür bir kez daha vurulur; sanat bir yara
daha alır; edebiyat bir daha kanar. Ortalık, yeni bir kavgaya kadar sisli
bir sessizliğe bürünür ardından, herkes bir yandan sargısını
değiştirirken bir yandan yeni saldırılara hazırlanır, susarak… Polemik
dediğimiz şey, böylece yararsız, kazananı olmayan bir dalaşma, üç beş
kişide kişisel tatmin duygusu yaratan bir itişip kakışma olmanın
ötesine geçemez.
İşin kötüsü, tartışmanın iki yanındakiler de sözünün arkasında
duran, birikime dayanan, maddi olana değer vermeyen, düşünen,
“insanca” ve “sanatçıya yaraşır” duruş sergileyen, dürüst, iyi-doğrugüzel ile hakkın, emeğin yanında yer alan, gerçeği ortaya çıkarma
uğraşı veren mert, soylu sorgulamacıdırlar; yerli yersiz yineleyip
dururlar bunu. Söylediği, yazdığı, ağzından ya da kaleminden çıkan
sözcükler ne olursa olsun, herkes haklılığında ısrarcıdır; kimse yanlışı,
haksızlığı üstlenmez; kimse özür dilemez. Böyle davranışlar, bizim
erdemli edebiyatımızda yenilgi, daha kötüsü, döneklik sayılır.
Ne yazık ki, böyle oluyor bizde. Böyle olduğu için de kantarın
topuzu giderek kaçıyor; düzey, giderek daha aşağı düşüyor; edep,
edebiyat, sanat giderek irtifa kaybediyor, değer yitiriyor. Çünkü
hepimiz kendimizden ibaretiz, kendimiz kadarız. Düzeyli bir
tartışmayı

ölüm-kalım

savaşına

dönüştürmeden

sürdürecek,

karşımızdakini haklılığımıza inandırabilecek ya da ikna olacak
tartışma, konuşma-dinleme kültürüne de, bilgiye, birikime,
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düşünceye, dahası sözcük dağarcığına da sahip değiliz. İkna olmayı
“yenilgi”

saydığımız

için,

karşımızdakini

dinlemiyor;

söyleyeceklerinden korktuğumuz için konuşmasına izin vermiyor,
susmamacasına konuşup duruyoruz. Bildiklerimizi yeterli buluyor,
öğrenmeye de, fikir değiştirmeye de yanaşmıyor; körükörüne,
saçmasapan gerekçelere sığınarak doğru diye bildiğimiz yanlışlarda
ısrar ediyoruz. Sorsalar, hepimiz eleştiriye açığız; hepimiz dürüst,
namuslu, hakseveriz, sevgi-saygı doluyuz. Ama eleştirildiğimizde,
daha ilk sözcüğü karşımızdakinin ağzına tıkıp savunmaya başlıyoruz
kendimizi, ardından da saldırıya geçiyoruz. Bir bilinmezi aydınlatmak,
bir sorunu çözümlemek, çözüm için içtenlikli önerilerde bulunmak
yerine birilerini suçlamak, suçlular bulmak, hangi yolla olursa olsun
üste çıkmak, ne olursa olsun kazanmak, hiçbiri olmazsa sözü başka
alana itelemek yöntemlerine başvurup zaman öldürüyoruz.
Bu

anlayışla

başlayıp

sürdürülen

bir

tartışmanın

kişiselleşmemesine olanak var mı? “Sen de şu zamanda şöyle şöyle
yapmıştın, demiştin! Yalan mı? Belgele!..” Yanlışın doğruya emsal
olması nerede görülmüş?
Edebiyattaki tartışmaların gazetelerden, dergilerden internet
ortamına taşınmasının da bu yozlaşmada önemli payı olduğunu
düşünüyorum. O pek düşkün olduğumuz özgürlük, internette, sosyal
medya denen mecrada zirvede. Sahte isimlerle hesap açma; bunun
anlaşılması halinde “Başkası yapmış” deme; yazım kurallarını,
noktalama işaretlerini, dili, ifadeyi hiçe sayma… her şey serbest.
Yazılıp söylenenlerin geri dönülüp bulunması da kolay değil; bir dergi
ya da gazeteymiş gibi, kim yazıcıdan çıkarıp da saklayacak onca şeyi,
hangi birini? Böyle düşünülüyor olmalı. Çünkü başka türlü onca utanç
duyulacak şey, onca ağza alınmayacak söz, onca küfür edilemez gibi
geliyor bana. Bu nasıl edebi polemik, bu nasıl tartışma? Yazılanların
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bazılarına umumi tuvaletin duvarında rastlasa utanır insan.
***
Kökü eskilere dayanan, ama en son Dağlarca Şiir Ödülü ile
tırmanan; kişisel olarak Seyyit Nezir ile Enver Ercan arasında gelişen
tartışma da ne yazık böyle atışmalara, yazışmalara sahne oldu.
Edebiyatımızda ödüller, yarışmalar, bunların seçiciler kurulları
konularına ilgi duyduğum için, öncesini de elimden geldiğince
incelemeye çalıştım ve ana noktalarıyla şunları çıkardım:
-Öncesi de olabilir, ama gördüğüm kadarıyla 2007 sonları-2008
başlarından bu yana başta Zafer Yalçınpınar, Taylan Kara, Kaan
Arslanoğlu’nun edebiyatımızdaki ödüllendirme sistemine ilişkin çok
ciddi çalışmaları, yazıları, kapsamlı eleştirileri var. Bu süreci benden
daha iyi incelemiş olanlar “kaynakça” başlığıyla bir araya getirip
yayımlasa önemli bir belge olacağı kanısındayım.
Bu dönemde Zafer Yalçınpınar, “Yeni Sinsiyet” kavramını ortaya
atmıştı ve bu kavram, “kitlesel sömürü kurnazlığı” yanında, giderek
daha fazla içine battığımız “cehalet ortamı”nı da vurguluyordu.
Mükemmel bir yazıydı. Konumuzla ilgisi o sıralar yeterince
anlaşılamamıştı, ama Zafer Yalçınpınar bu konuda yazmayı inatla
sürdürdü.
Genel olarak edebiyat ödüllerinde ahbap-çavuş ilişkilerinin,
ideolojik

yakınlıkların

rol

oynadığı;

belli

bir

topluluğun,

edebiyatımızda bir “ödül oligarşisi” oluşturduğu; siyasetteki gibi,
edebiyatta da bir nüfuz kullanımının olduğu dile getiriliyor; bir
edebiyat yapıtının değerinin ödülle ölçülmesinin yanlışlıkları üzerinde
durulmaya çalışılıyordu.
-Kaan Arslanoğlu ile Taylan Kara da benzer düşüncelerle
tartışmayı geliştirdiler. Mayıs 2015’te internet ortamındaki imza
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kampanyası bildirgesinde geçen “liboloş”, “popoş” gibi sözcükler
yakışıksızdı, ama onlar bu sözcükleri, “dikkat çekici farklı bir söylem”
olarak

nitelediklerini

açıkladılar.

Bana

göre,

hâlâ

yakışıksız

sözcükler…
-Bugünlere gelindiğinde, Seyyit Nezir, Üvercinka dergisi,
Adnan Bingöl, Volkan Hacıoğlu, Engin Turgut; arada Ali Rıza Özkan,
Recep Koç; tartışmaya doğrudan katılmadığı halde adları sıklıkla
anılan, yazılarından alıntılar yapılan Mecit Ünal, Osman Çutsay, Zafer
Yalçınpınar, Taylan Kara’nın, Dağlarca Şiir Ödülü konusunda da
benzer görüşleri paylaştıkları; edebiyatın “sol” eğilimli bilinen, öyle
tanıtılan, ama aslında ortamdan çıkar/yarar sağlayan, dolayısıyla
“liberal” diye tanımlanması daha doğru olan kişi ya da gruplarca
parsellenmesini; bu bağlamda da özellikle Enver Ercan’ı eleştirdikleri
görüldü.
-Yeri gelmişken, bu yazıda adını andığım hiçbir edebiyatçıyla
tanışıklığım olmadığını; sadece Seyyit Nezir’le onbeş yıl kadar önce bir
kez, onun Beyoğlu’ndaki Broy Kitabevi’nde yüzyüze geldiğimizi, ama
sonrasında,

birkaç

ay

öncesine

kadar

hiç

yazışmadığımızı,

görüşmediğimizi; öbür adı geçenler hakkındaki bilgimin de, onların
yazdıkları

içinden

benim

okuyabildiklerimle

sınırlı

olduğunu

yineleyeyim. Kısacası onların ne kişilikleri hakkında derin bilgiye, ne
de edebi değerleri hakkında bir şeyler söyleyebilecek yetkinliğe
sahibim. Kısacası, bu yazıda kişiler hakkındaki yazdıklarımın, bir
okur, bir edebiyatsever gözüyle durumun benim açımdan nasıl
göründüğünü belirtmek amacıyla kaleme alındığını bilmenizi isterim.
Tanımadığımız insanlar hakkında önyargılı olamayız, değil mi?
Konuyla ilgili olarak pasaj69.org ile evvel.org sitelerinde
oldukça fazla bilgi, açıklama, tarihe düşülmüş notun yer aldığını
söyleyerek sürdüreyim:
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-Eylül 2015’te Uğur Yanıkel’in “Bir Şiir Emlakçılığı-Dağlarca’nın
Parsellenmesi” başlığıyla düzenlediği soruşturmaya katılan Kaan
Arslanoğlu, Cengiz Orhan, Ali Rıza Özkan, Örsan Gürkan Aplak,
Kerem Bereketoğlu, Kenan Bıyıklı, Bünyamin Durali, Kaan Turhan,
Oğuzhan Oğuz, Onur Bayrakçeken, Serkan Köçek, Hakan Kamışoğlu,
Hüseyin Algül, Tolga Çınar, Zafer Yalçınpınar, ülkemizdeki edebiyat
ödüllerine ilişkin düşüncelerini açıkladılar. Soruşturmanın sonuçları,
Üvercinka’nın Ekim 2015 tarihli sayısında okurlarla paylaşıldı.
-Mehmet

Sarsmaz’ın

tartışmayı

sosyal

medya/facebook

ortamına taşımasını, konuya ilişkin bir belge oluşturmak düşüncesiyle
başlatılmış iyi niyetli, tarafsız bir girişim olarak gördüm önce. “Önce”
diyorum; keşke tarafsız kalmayı başarabilseydi… Tartışma ilerledikçe,
özellikle Enver Ercan’ın yanına Fuat Şevki, Ali Yesari de katıldıktan
sonra, tartışmayı geliştirmeye mi, körüklemeye mi çalıştığı konusunda
karar veremediğim katılımlarını; hele “… Ekim sayısını alamadım
henüz Üvercinka’nın, ne haltlar karıştırıldığından haberim yok”
sözlerini yadırgadığımı söylemeliyim. “Fazıl Hüsnü Dağlarca
Ödülü’nü alarak, Şükrü Erbaş ve Ömer Erdem ‘Fazıl Hüsnü
Dağlarca’ gibi Atatürkçü olduklarını ilan etmiş olacaklar, ne mutlu!
Ne güzel bir gelişme bu! Para için bu ödülü alıyorlarsa ne iğrenç!”
sözlerinin anlamını ise kavrayamadım. Kısacası Sarsmaz’ın başlattığı
tartışmaya katılmadığıma sevindim.
-Engin Turgut, anlayabildiğim kadarıyla iyi bir insan. Edebiyat
açısından ona ait tüm okuduklarım, bu tartışma çerçevesinde
yazdıklarından ibaret. Belli ki, olup bitenlere çok üzülmüş, kırılmış;
Enver Ercan’ın söylediklerinden çok incinmiş. Onca dil yanlışını,
gereksiz sözcüğü başka türlü açıklayamıyorum.
-Enver Ercan’a gelince, söyleyecek çok şey var:
Önyargılı, her şeyden önce; Enver Ercan olarak da, Fuat Şevki olarak
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da, Ali Yesari olarak da… Seyyit Nezir yüzünden, Üvercinka’ya kim
yazarsa yazsın, onu daha en baştan düşman ilan ediyor. Bunu
yapmayacaksa küçümseyerek orada ne işi olduğunu soruyor önce,
tutmazsa överek orada ne işi olduğunu sormaya yöneliyor, o da
olmazsa Seyyit Nezir başta olmak üzere, orada bulunanlar hakkında
ileri geri birtakım şeyler söyleyip ortalığı karıştırmak istiyor. Bunu
yaparken, son kişiyi de “düşman” listesine kaydetmeyi savsaklamıyor.
Farklı olarak, tartışmaya katılmayan dostlarını ve “eski
düşmanlarını” sahaya çekmek için bir biçimde anıyor, onlara isimler,
sıfatlar takıyor. Özellikle Zafer Yalçınpınar’ı, Sadık Albayrak’ı, Taylan
Kara’yı, Serkan Engin’i tahrik ederek, kışkırtarak kavgasına dâhil
etmeye çalışıyor.
“Köylü”

sözcüğünü,

küçümsemek

amacıyla

oldukça

sık

kullanıyor. Ben olsam “Şarklı” ya da “Doğulu” derdim; çünkü
tanımlama sıfatı olarak kullandığı bu sözcüğün içeriği, sadece
“köylü”müzü değil, hepimizi, çoğu kentlilerimizi de kapsıyor artık;
İstanbul’da doğup büyümüş olanlar dâhil! Kaldı ki, köy kökenli
herkesin “küçümseme” amaçlı bu ifadenin kapsamına uygun
olmadığını, tanıdığım pek çok “köylü” olmasına dayanarak, rahatlıkla
söyleyebilirim.
Ali Yesari olarak; 1) Dağlarca Şiir Ödülü’nü ya da sonuçlarını
eleştiren Hüseyin Alemdar’a da olmadık sözlerle, yakıştırmalarla
çatıyor. 2) Sayfasının şikâyet edildiğinden yakınarak, bir dahaki sefere
“alifenari” ismini alacağını açıklıyor. 3) “Duydum ki benim Enver
Ercan olduğumu açıklamış… Kendini buna inandırmış olabilir. Aptal
biri çünkü…” diyor... Seyyit Nezir’den söz ediyor olmalı. İstemeyerek
de olsa Seyyit Nezir’le “aptallığı” paylaşmak durumundayım; çünkü
ben de aynı düşüncedeyim. Bunca yıllık okumuş yazmışlığımız var; bir
metni kimin kaleme aldığını küfrünün çeperinden saptayabilir, üç
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aşağı bir yukarı kimliğini kestirebiliriz, değil mi? Ama bunu inkâr
etmesini gözden kaçırmamalı Enver Ercan’ın; dikkate almalı ve şöyle
demeli belki de: Enver Ercan’la Ali Yesari aynı kişi değilse Dr. Jeckyll
ile Mr. Hyde o zaman!
Nihayet ağza alınmayacak, kavgada söylenmeyecek sözler, apaçık
hakaretler, örneklemek için bile buraya alamayacağım küfürler
üzerinde durmam gerek.
Edebiyatçıya, hele şairse kimi sözler yakışmıyor. Kimi sözler
değil şaire, edebiyatçıya, insan olana yakışmıyor.
Yaşananlar, yaşanmıştır, geçmişte kalmıştır. Bir zamanlar dostça
bağlandıklarımızla, arkadaşlık ettiklerimizle, şu ya da bu biçimde ilişki
kurduklarımızla bir gün yollarımız ayrılabilir. Olabilir bu. Artık başka
yerlerde, uzaktayızdır. Artık farklı değerlerimiz vardır. Yaşamdan
beklentilerimiz, yaşama ilişkin kaygılarımız artık farklıdır. Bunları
anlarım. Ama şu ya da bu nedenle o gün söylenmemiş, söylenememiş
şeylerin bugün sereserpe ortaya saçılmasını anlamam, kabul edemem.
Bir ilişkinin bozulmasında tek tarafın suçluluğuna da aklım yatmaz;
bence ortada bir sorun ve iki taraf varsa, iki taraf da az ya da çok
suçludur.
Ama Seyyit Nezir’e, tartışmanın düzeyini aşağı çekmediği ve
diyeceğini, tahriklere kapılmadan, ana konudan uzaklaşmadan
demeyi sürdürdüğü, sürdürebildiği için bir okur olarak teşekkür
etmem gerek. Ömrüm boyunca böylesi ağır sözlerin, “belden aşağı”
vurmaların, hakaretlerin, hele küfrün, sözcük yetersizliğinin aczinden
kaynaklanan bir ifade yoksunluğu olduğuna inandım. Günlük
yaşamımda

da,

yazdıklarımda

da

küfür

sayılabilecek,

argo

sayılabilecek sözcükler kullanmadım. Sinirli biri olmadığımdan, hiç
kavga etmediğimden değil, buna ihtiyaç duymadığımdan, derdimi
başka türlü anlatmayı becerebildiğimden, biraz da öfkemi kontrol
edebildiğimden.
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Bu sözlerime kızıp bunun “üslup ahlakçılığı” olduğunu
söyleyenler, hayatın içinde küfür de olduğunu, şairin elbet küfür de
edebileceğini öne sürenler çıkabilir. Ben de onlara “Halktan ve
hayattan kopuk olmamak için bu ne gayret!” derim; “Komikliğin gereği
yok! Bütün şairler Can Yücel olamaz” derim. “Sözünü ettiğimiz, ‘ahlak
üslupçuluğu’ falan değil; ahlakın ta kendisidir” derim. Çünkü böyle
tartışma da, böyle kavga da olmaz. Kısacası, edebiyatçı, sokak
kabadayısı gibi davranıp konuşuyorsa bunun doğruculuk, hakkı
yenmişlik, aldatılmışlık, haksızlığa tahammülsüzlük olduğunu kimse
anlatamaz bana.
Kuşkusuz, Enver Ercan’ın yerine utanacak ya da gururlanacak
kişi ben değilim; herkes kendine yakışanı, yakıştırdığını yapar ve
bundan kendisi sorumludur. Ama 82 yıllık Varlık dergisi olsaydım
yayın yönetmenimden, şair olsaydım şairliğimden utanırdım doğrusu.
Öfke, elbette insanca bir duygudur. Bir anda insanın ağzından kötü,
çirkin sözler çıkabilir. Hatta karşımızdakine elimizdeki bir şeyi
fırlatabilir, durduk yerde katil bile olabiliriz. Öfke, bağışlamak için
değilse de, o zaman, suçu hafifletmek için kullanılabilecek bir bahane
olabilir. Ama yazarken düşünme fırsatını ıskalıyor, pişman olma
fırsatını tepip aynı sözcükleri defalarca yineliyorsanız bu bende ancak
bir şairi, bir genel yayın yönetmenini, sonunda da bir edebiyat
dergisini öldürür. Söyledikleriyle, söylemedikleriyle, ifadesiyle,
ifadesinin gücü ya da güçsüzlüğüyle, başvurduğu yöntemlerle,
sözcükleriyle…
***
Son olarak, bugün edebiyat ödülleri, edebiyat yarışmaları, seçici
kurullar, seçici kurul üyeleri, ödül verme ölçütleri, ödül alanlarverenler üzerine girişilen tartışmaların temelinde ödül kurumuna
duyulan güvensizliğin, ödül kurumunun ve nihayet edebiyatın yitirdiği
saygınlığın yattığını düşündüğümü söylemeliyim. Daha derine inersek
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bugün “mafiyöz ilişkiler”, “yeni sinsiyet”, “ödül oligarşisi”, “ödül
emlakçılığı”, “kapitalist ödüllendirme sistematiği” gibi kavramlarla
anılan edebiyattaki olumsuzlukların, 1980 sonrasında yavaş, 2000
sonrasında hızla yozlaşan insani ve ahlaki değerlerin yitiminden
kaynaklandığını, ne yazık ki, kabul etmemiz gerek.
Kendimize çekidüzen vermenin zamanı geldi, geçiyor.

17.10.2015
Üvercinka, Kasım 2015, Sayı: 13
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Meraklısı İçin Edebiyat
Ödülleri Üzerine Notlar

“Edebiyat ödülleri için bir başvuru kaynağı olmalı.”
İnanmayacaksınız ama bu sözün sahibi, Doğan Hızlan.
7 Ocak 2015 tarihli Hürriyet gazetesi’ndeki köşesinde
yayımlanan “Edebiyat Ödüllerini Biliyor Musunuz?” başlıklı yazısının
özetiydi bu cümle. Söze şöyle başlıyordu Hızlan: “Yazımın başlığının
yanıtını verebilirim. Bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Çünkü ödüller
konusunda bilgi alacağımız ne bir kitap var ne de bir internet sitesi.
Çoğu zaman beni, bizi ararlar, ödüllerin tarihini, kitaplarını,
dosyalarını nereye göndereceklerini sorarlar. İnanıyorum ki eğer
Türkiye’de verilen edebiyat ödülleri konusunda böyle bir başvuru
kaynağı olsa, katılımın daha çok olacağı kanısındayım.”
Son cümlesinin bozukluğu benden kaynaklanmayan yazının
bitimi de şöyleydi: “Ödüllerin öğrenileceği bir çalışmanın önemli ve
acil olduğu kanısındayım.”
Ülkemizde “edebiyat ödülleri” denince akla gelen ilk ve tek isim
olan Doğan Hızlan’ın bile rahatsızlığı varsa; artık o bile ödülleri
izlemekte, bilip kontrol etmekte sıkıntı yaşadığını söylüyor, kendisine
konuyla ilgili olarak yöneltilen sorulara cevap verememek gibi bir
utançla karşı karşıya kaldığını itiraf ediyorsa ortada gerçekten önemli
bir sorun var demektir.
Uzun zamandır, ara ara da olsa edebiyat ödülleriyle, edebiyat
yarışmalarıyla ilgilenen biriyim. Bu yüzden, davranıp yeniden
bakayım; hem bilgilerimi yenileyeyim, hem de işe yarar bir şey
yapayım dedim kendi kendime. Dedim ya, eyvah! Her yanda;
dergilerde, gazetelerde, internet sitelerinde bin türlü yarışma, ödül
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haberi, duyurusu… Öyle ki, hangisini nereye not alacağını şaşırıyor
insan. Üstelik tektip bilgi yok; kimi şartnamesiyle, ayrıntılarıyla
verildiği halde çoğu yarım yamalak; bazısında seçici kurul üyelerinin
yaşamöykülerine kadar her şey yazılı, ama bazısında ödül ya da
yarışmanın tarihi bile belli değil; kimisi geleneksel, kimisi ise günün
koşulları neyi gerektiriyorsa ona göre biçimleniyor, duruma göre
gelenekselleşiyor ya da şekil değiştiriyor… Yine de sürdürdüm. Notlar
aldım. Yazdım, çizdim, yeniden yazdım, listeler yaptım; sıraladım,
ayıkladım, günlerce uğraştım. Ama dedim ya, eyvah! Bu yazıyı da
“eyvah”ımı sizlerle paylaşmak için yazdım. Deneme mi, inceleme mi,
araştırma mı, yoksa tümden istatistiksel bir döküm mü olduğuna siz
karar verin; ben bunu umursamadım, sadece anlaşılır olmasını
önemsedim. Ya da neden uğraşacaksınız, orasından burasından bakın,
ilginizi çeken yerlere göz atın işte.
Sanırım Haber10 adlı internet sitesinde, Eylül 2011’de Muaz
Ergün imzalı “Edebiyat Şirketleri” başlıklı yazıdan uzunca bir alıntıyla
başlamak yerinde olacak. Muaz Ergün’ün yazısı kısa, ama konunun
özetini olabildiğince ortaya koyan bir yazıydı. Şunları söylüyordu
Ergün: “… günümüzdeki edebiyat mahfillerine, gruplarına ve
dergilere bakınca adeta bir şirket havası ve mantığıyla iş yapan
kurumlarla karşılaşmaktayız. Edebiyat günümüzde insanın kendi
içinde derinleştirdiği, dilin sınırlarında dolaştığı bir imkân değil,
kendisinden hayatı devam ettirebilmek, kazanç sağlayabilmek için
maksimum faydanın sağlanılmaya çalışıldığı bir meta olarak
algılanıyor… gündelik ve çıkarcı bir dilin kirlettiği dünyadan
yansıyor. Bugünkü edebiyatçıların acıları, tecessüsleri ve sancıları
yok. Yazınsal metinlerden devşirdikleri rantları var. Zihinsel
gettoları ve bu gettolarda bir arada yaşadıkları müritleri var…
edebiyat, sanat, şiir vb… toplumsal prestij, kariyer gibi kişisel ego ve
yarışların emrine sunulmuştur… Büyük edebiyatçılar yok artık!
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Büyük bağlantılar var! Büyük düşünceler yok artık! Büyük ilişkiler
var!.. hayata karşı herhangi bir tavır alışı olmayan, insanı
sarsmayan bir edebiyat var. Aslında yok edebiyat. Kendi
güruhlarında parlatılan yazarlar (!) ve kitle iletişimin de marifetiyle
edebiyatçılık oyununun sergilendiği bir sanal dünya var.”
Muaz Ergün, edebiyat ödülleri konusundaki en önemli
sorunlardan birini dile getirmiş; görüldüğü gibi, pek çok insanın
aklından geçenleri, hepimizi biraz daha karamsarlığa itecek biçimde
yazıya dökmüş.
Ancak başka sorunlar da var. Bunları, yeri geldikçe belirtmeye
çalışacağım.
Yazımın sonunda birtakım sayısal veriler ortaya koyacağım.
Ama bunlar için ne yazık ki uzun sayılabilecek bazı açıklamalara gerek
var. Ayrıca böyle bir çalışma, ister istemez birtakım varsayımları,
önkabulleri zorunlu kılıyor. Bana kalırsa bunları da bilmelisiniz ki,
kişisel yargılarımın etkisinde kalmadan, salt sayısal verilere bakarak
kendi çıkarımlarınızı yapabilesiniz.

Varsayımlarım-Önkabullerim:
1-Başta da dediğim gibi, zaman zaman edebiyat yarışmalarına,
edebiyat ödüllerine toplu olarak bakarım, çoğu zaman da bakıp
geçerim. Bu kez yazıya dökme isteğiyle incelemeye başladığımda
konuya ilişkin bilgilerin son derece dağınık, çeşitli olması yanında,
yarışma ve ödüllerin bolluğu yüzünden sürekli yeni yarışma ya da ödül
bilgilerini izlemek, not almak zorunda kaldığımı fark ettim. O zaman,
bu çalışmayı belli bir tarihte kesmenin doğru olacağını, yoksa hiçbir
zaman bitiremeyeceğimi düşündüm. Bu tarih, 15 Kasım 2015’tir. Bu
tarihten sonra ne yeni düzenlenen yarışma ya da ödülleri, ne daha önce
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duyurulmuş ödül ya da yarışmaların sonuçlarını, ne de bunlarla ilgili
sonradan elde ettiğim yeni bilgileri çalışmama kattım.
2-Önce, “son iki yılın” yarışma ve ödüllerini düşündüm. Ama
bunların sayısı beşyüze yaklaşınca hemen vazgeçip sadece “2015 yılı”
yarışma ve ödüllerini dikkate almaya karar verdim. Ne ki, bunlardan
2016 yılına ait duyurusu yapılmış olanlar çıktıkça “en yeni” bilgileri
önemsedim; yani böyle bir durumda 2015 bilgilerini çıkarıp yerlerine
2016 yılının bilgilerini yerleştirdim.
3-Gelenekselleşmiş olduğu halde, herhangi bir nedenle 2015 ya
da 2016 yılının bilgilerine erişemediğim ya da sonuçları 15 Kasım 2015
tarihinden sonra açıklanacak olan -sözgelimi “Cemal Süreya Şiir
Ödülü”, “Dünya Kitap Ödülleri”, “Sedat Simavi Ödülleri” gibi…yarışma-ödüller konusunda da “en son-en yeni” ilkesi yönünde
hareket edip 2014 yılı bilgileriyle yetindim.
4-2013 yılından sonra düzenlemesi Edebiyat Sanat ve Kültür
Araştırmaları Derneği’ne (ESKADER) bırakılan “Orhan Şaik
Gökyay Şiir Ödülü” 2014’te verilip 2015’te düzenlenmediği için,
2014 verilerini kabul ettim.
5-Önceki yıllarda, seçici kurulunda Doğan Hızlan, Eray
Canberk, Egemen Berköz, Sennur Sezer, Refik Durbaş, Leyla Şahin,
Enver Ercan’ın yer aldığı “Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü” 2015
yılında düzenlenmediği, 2016 yılından itibaren de “Melih Cevdet
Anday Edebiyat Büyük Ödülü” başlığıyla düzenleneceği için onu
son biçimiyle, yani 2016 bilgileriyle değerlendirmeyi doğru buldum.
6-“İki yılda bir” düzenlenen ve adına kütüphane kurulacağı için
2015 yılında yapılmayacağı önceden duyurulmuş olan “Behzat Ay
Yazın Ödülü” ile geleneksel olmadığı halde çalışmamda bulunması
gerektiğine inandığım birkaç yarışma-ödül bilgisi dışında 2013 yılına
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ait hiçbir veriyi dikkate almadım.
7-Her yıl aynı başlıkla, ama farklı dallarda düzenlenen sözgelimi bir yıl öykü, sonraki yıl şiir, ertesi yıl deneme…- ödülyarışmalardan “en son-en yeni” olana ait bilgileri değerlendirdim.
8-Kısacası çalışmamı “en son-en yeni tarihli” yarışma-ödül
bilgilerine göre oluşturdum.
9-Ancak aynı başlıklı ödül ya da yarışmanın farklı kategorileri sözgelimi öğrenci, yetişkin…- varsa bunların her birini ayrı yarışma ya
da ödül olarak dikkate aldım.
10-Seçici kurul üyelerinin adlarını not alırken, aralarında pek
çok akademisyen, profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor unvanlı
kişiler bulunduğunu fark ettim. Bunları kendime not olarak aldım,
ama yazımda çok fazla yer tutacakları düşüncesiyle akademik
unvanlarını değil, sadece ad-soyadlarını kullanmayı yeğledim.

Çalışmamın Dışında Bıraktığım 2015 Öncesindeki Bazı Ödüller,
Yarışmalar Hakkında Notlar:
Tüm edebiyat yarışmaları ile bütün edebiyat ödüllerinin eşit
derecede önemli, saygın, değerli olduğunu öne süremeyiz kuşkusuz.
Ancak kolay kolay elimizin tersiyle de itemeyiz onları. Bu yüzden
giriştiğim çalışma sırasında birtakım elemeler, ayıklamalar yapmış,
son bölümdeki sayısal veriler içine onları katmamış olsam da,
hakkında birkaç söz söylemem gerektiğine inandığım yarışmalar,
ödüller vardı. Bu bölümde onları kısaca anıp geçeceğim:
1-“2023’e Mektup Konulu Liselerarası Mektup Yazma
Yarışması”, 2013 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu
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(TDK) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından
ortaklaşa düzenlenmiş bir yarışmaydı. Yaklaşık 15.000 TL. ödüllü
yarışmanın seçici kurulu Hayati Develi, Hilmi Yavuz, Ali Çolak, Tuğrul
Bağrıaçık, Nevzat Bayhan, Üzeyir İlbak, Ahmet Koçak’tan oluşuyordu.
“2023”ün iktidardaki AKP hükümeti tarafından sıklıkla vurgulandığı
bir dönemde düzenlenmesi, özellikle eğitim kurumlarında yaratılmak
istenen algı bakımından önemliydi bence.
2-Ahi

Evran

Üniversitesi’nin

2014

yılında

düzenlediği

“Uluslararası Tiyatro ve Uzun Metrajlı Senaryo Yarışması”
da önemliydi. Üniversitenin Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama
Merkezi yanında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek
Birliği (İLESAM), Şekerbank, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
Genel Müdürlüğü, üniversite rektörlüğü de Kırşehir’de düzenlenen bu
yarışmaya destek vermişti. Ekim 2013’e kadar yapılan başvuruların
Nisan 2014’te değerlendirildiği yarışmanın her iki dalı da 70.000’er
TL. ödüllüydü. Tiyatro yarışmasının seçici kurulunda Semih Sergen,
Tuncer Cücenoğlu; senaryo yarışmasının seçici kurulundaysa Emine
Işınsu, Mehmet Nuri Parmaksız, Nurullah Çetin isimleri benim
açımdan dikkat çekiciydi.
3-“Ahmet

Hamdi

Tanpınar

Hikâye

Yarışması”

sonucunda verilen ödül artık gelenekselleşti denebilir. BursaOsmangazi Belediyesi’nce düzenleniyor. Seçici kurul üyeleri şöyleydi:
Hilmi Yavuz, Abdullah Uçman, Müge İplikçi, Ali Çolak, Başar Başarır,
Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz.
4-“Ahmet Necdet Şiir Ödülü” en son 2013’te düzenlenmişti.
Seçici kurul, Cevat Çapan, Gertrude Durusoy, Eray Canberk, Nejat
Gacar, Tarık Günersel, Tuğrul Keskin, Leyla Şahin’den oluşuyordu.
Ödülün sonraki yıllarda düzenlendiğine ilişkin bilgiye rastlamadım.
Bu yüzden de sayısal veriler içinde dikkate almadım.
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5-Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Aydın Konulu Şiir
Yarışması” 2013 yılında ilk kez düzenlenmişti. Kazananlara
bilgisayar, fotoğraf makinası gibi armağanların verildiği yarışmanın da
sonra yıllarda yinelendiğine ilişkin bilgiye ulaşamadım.
6-Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nca düzenlenen “Aydın
Üstüntaş Geleneksel Anadolu Tiyatrosu Oyun Yazma
Yarışması”nın 2015 yılında sekizincisi yapıldı. Ödülü 3.000 TL. olan
yarışmanın 2014 seçici kurulunda, Temmuz 2014’te yitirdiğimiz Sevda
Şener de bulunuyordu.
7-2014’te Hülya Koçyiğit, 2015’te Halûk Bilginer’e verilen “Aziz
Nesin Emek Ödülü”, Ankara’daki Dünya Kitle İletişim Araştırma
Vakfı’nca düzenleniyor. Nasıl, neye göre değerlendirme yapıldığına
ilişkin bilgi bulamadım.
8-“Bu Yayınevi Gençlik Edebiyatı Fantastik Roman
Yarışması”, Bu Yayınevi’nce, en son 2012’de düzenlenmişti. Sonraki
yıllara ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadım.
9-Türkiye Gazeteciler Sendikası, Galatasaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Hürriyet gazetesi işbirliğiyle düzenlenen “Çetin
Emeç Gazetecilik Ödülleri”, her yıl fotoğraf, haber, karikatür
dallarında veriliyor. Her yıl, her üç dalın da seçici kurulunda yer alan
tek kişi, Doğan Hızlan.
10-“Dergim Ödüllü Bilgi Yarışması” Işık Yayıncılık
tarafından, yayınevinin çıkardığı Sızıntı, ile Yeni Ümit dergileri için
ayrı ayrı düzenleniyor. Sadece dergilerin internet sitesi üzerinden
başvurulabilen yarışmada Sızıntı’nın büyük ödülü “Umre Seyahati”,
Yeni Ümit’inkiyse bilgisayar.
11-Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı ile Ardahan
Üniversitesi
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Yarışması”, ulaşabildiğim bilgilere bakılırsa en son 2012 yılında
düzenlenmiş.
12-“Dünya Kitap Ödülleri” her yıl “En İyi Telif Kitap”, “En
İyi Çeviri Kitap”, “En İyi Polisiye-Altın Sayfa” dalları yanında
“En İyi Yayınevi”, “En İyi Gastronomi Kitabı” ve “Onur”
dallarında da veriliyor, verilebiliyor. Sözünü ettiğim ana listemi
oluştururken ben bunlardan ilk üçünü dikkate aldım. 2014 yılında
Osman Aysu’ya verilen “Onur Ödülü” ile Sel Yayınları’na verilen “En
İyi Yayınevi Ödülü” seçici kurullarında Faruk Şüyun, Doğan Hızlan,
Başar Başarır, İlknur Özdemir, Selim İleri, Yekta Kopan isimlerinin
yer aldığını; Mehmet Yaşin’e ait çalışmanın uygun görüldüğü “En İyi
Gastronomi Kitabı Ödülü” seçici kurulunda ise Faruk Şüyun,
Ahmet Örs, Ali Esad Göksel, Arda Türkmen, Osman Serim’in
bulunduğunu söyleyip geçeyim.
13-Hangi

yıl

düzenlendiğini

bilmediğim,

sadece

Gazi

Üniversitesi Vakfı Özel Okulları’nca düzenlendiğini öğrenebildiğim
“En İyi Rusça Klasik Edebiyat Okuyucuları Yarışması”nı ilginç
bulduğum için burada anmak istedim.
14-Adına ileride de sıklıkla rastlayacağımız Edebiyat Sanat ve
Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) ile Sanat Âlemi dergisinin
birlikte verdikleri “Sanat Âlemi Ödülleri” ilginç, ilginç olduğundan
çok da karışık. Belirlenmiş bir ödül ya da ödül dalları yok da, her yıl
başarılı olduğuna varılan birilerine ödül vermek için icat edilen ödül
başlıkları var sanki. Aralık 2014’te, bu biçimde oluşturulduğunu
düşündüğüm 28 dalda 31 kişiye ödül verilmişti; ama seçici kurul ya da
kurullar hakkında hiçbir yerde tek bilgi yoktu.
15-Aynı derneğin 2015 yılında “5-8. Sınıf” ile “9-14. Sınıf”
öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Yardımseverlik Temalı
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Şiir ve Hikâye Yarışması” bilgilerini de çalışmamda dikkate
almadım.
16-Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile
İstanbul Spor İl Müdürlüğü’nün 2013 yılında “14-19” ve “20-29”
yalarındaki kişilere yönelik olarak düzenlediği; iki dalda da derece
alanlara 19’ar Cumhuriyet altınının ödül olarak dağıtıldığı “Genç
Kalemler Hikâye Yarışması” hakkında da sonraki yıllarda
düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bilgiye ulaşamadım. Oysa
2013’teki yarışmanın iki dalında da seçici kurul şu kişilerden
oluşmaktaydı: Beşir Ayvazoğlu, Doğan Hızlan, Yakup Çelik, Cemil
Kavukçu, İskender Pala, Tacettin Şimşek, Sadık Yalsızuçanlar. “Karma
Jüri” mantığı işletilmesi bakımından hayli ilginçti!
17-Eylül 2015’e kadar yapılacak başvuruların Kasım 2015’te
açıklanacağı duyurulan, ancak bildiğim kadarıyla henüz sonucu
açıklanmayan, benim de listeme katmadığım bir başka yarışma ise
“Haldun Taner Uluslararası Tiyatro Eseri -Piyes- Yazma
Yarışması”. Avrasya Yazarlar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Uluslararası

Türk

Kültürü

Teşkilatı

(TÜRKSOY)

tarafından

düzenlenen yarışmada dağıtılacak ödül 35.000 TL; birinci olan
eser/piyes, ayrıca Devlet Tiyatrosu repertuarına doğrudan alınacak.
18-Hece dergisinin ilk, orta, lise öğrencilerine yönelik “Şiir”;
orta, lise öğrencilerine yönelik “Hikâye” yarışmaları düzenlediğini
okudum, ama ayrıntılı bilgilere ulaşamadığım için bu yarışmaları da
çalışmamın dışında tuttum.
19-Bundan böyle adını çok daha sık duyacağımızı sandığım İlim
ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından orta,
lise öğrencilerine yönelik “Esere Saygılı Korsana Karşıyız
Temalı Slogan Yarışması” ile kendi meslek birliği üyelerine
yönelik olarak düzenlediği “İLESAM Marşı Güfte Yarışması”nı
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edebiyat ödülleri-yarışmaları kapsamında değerlendirmediğim için
dikkate almadım.
20-2013 yılında İnönü Vakfı’nın gençlerle çocuklara yönelik
olarak düzenlediği, 4.000 TL. ödüllü “Lozan Anlaşması’nın 90.
Yılı Öykü Yarışması”nı gelenekselleşen bir yarışma olmadığı için
değerlendirmelerimin dışında bıraktım.
21-2012 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile
Dil ve Edebiyat Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu “İstiklâl Marşı ve
Mehmet Akif Ersoy Konulu Şiir Yarışması”nın, aynı başlıkla
2015 yılında Hatay Yayladağ Belediyesi tarafından “öğrenciler” ile
“siviller”e yönelik biçimde düzenlenmiş olması rastlantıdır sanırım.
2015 tarihli bu son yarışmayı listeme aldım.
22-2011’de, 5 kişilik seçici kurul üyeleri arasında Haydar
Ergülen’in de bulunduğu “Kuşadası Belediyesi Mavi Güvercin
Dergisi Şiir Yarışması”nı gelenekselleşmediği için dikkate
almadım.
23-Listeme almadığım halde ilginç olduğu için burada anmak
istediğim yarışmalardan bir başkası da, 2014 yılında düzenlenen
“Malatya Yeşilyurt Öğrencilerarası Hadis-i Şerif Ezberleme
Yarışması”. Yarışma olmasına yarışma, ama bereket, en azından
şimdilik “edebiyat-dışı” diyerek listemin dışında tutabiliyorum.
24-“Star Gazetesi Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri”nden
“Onur” kategorisini çalışmamın dışında tuttum. 2014’te “Onur
Ödülü”, Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özdenören, Turan Karataş, Osman
Konuk, Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Kiras’tan oluşan seçici
kurul tarafından Nuri Pakdil’e verilmişti. 2015 yılında ise Rasim
Özdenören dışında yine aynı kişilerden oluşan seçici kurulun “Onur
Ödülü”ne lâyık gördüğü isim, Rasim Özdenören’di. İlginç mi? Siz daha
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ilginç görmemişsiniz!
25-Edebiyat-dışı olmasına karşın, 2013’ten bu yana her yıl
“yağlıboya resim” dalında Peker Sanat Vakfı’nca verilen “Peker
Sanat Ödülü”nü anmamın tek nedeni, 2013’ten bu yana, her yılın
seçici kurulunda tanıdık bir ismin bulunması: Doğan Hızlan! Edebiyat
dışındaki sanat dallarında, özellikle yağlıboya resim alanındaki
uzmanlığı da bilinsin istedim.
26-Fark

etmişsinizdir,

“tiyatro”,

“sinema”

dallarındaki

yarışmalarla ödülleri kapsamın dışında tuttum. Burada sadece anıp
geçiyorum. 2015 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nca düzenlenen “Sevda Şener Tiyatro Oyunu Yazma
Yarışması”nı da yeri gelmişken anmak istedim.
27-2010 yılında kurulan Tiyatro Karakutu’nun ilk yıldan beri
düzenlediği, artık gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz “Tiyatro
Karakutu Oyun Yazma Yarışması” giderek önem kazanan bir
görünüm sergiliyor. Son seçici kurulda Jale Sancak, Egemen Sancak,
Eşyan Özhim, İlkay Ceylan, Hamdi Alp vardı. 2014 yılında ise son iki
ismin yerine Turgay Kantürk, Sibel Arslan Yeşilay, Nilay Yılmaz,
Ceylan Dizdar görev yapmıştı.
28-“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Öykü ve Şiir
Yarışması”nın

son

olarak

hangi

yıl

düzenlendiği

bilgisine

ulaşamadığım için iki dalda yapılan bu yarışmayı da kapsamdışı
bıraktım.
29-Ensar Vakfı, Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi, İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Değerler
Olimpiyatı 2014” çerçevesinde yapılan, her dalda 4.500 TL. ile
“Ensar

Bursu”

gibi

parasal

olmayan

armağanların

verildiği

yarışmalardan edebiyatla ilgili olanları çalışmama ekledim, ama “Afiş
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Tasarımı”, “Kısa Film”, “Resim” dallarındaki yarışmaları dikkate
almadım.
30-2011 yılında İstanbul Şiir Akademisi tarafından, Bahtiyar
Vahapzade’nin 2. ölüm yılı anısına düzenlenen 15.500 TL. ödüllü
“Türkiye-Azerbaycan Ortak Şiir Ödülü”nün sonraki yıllarda
sürüp sürmediğine ilişkin bir bilgiye ulaşamadım.
31-İstanbul’daki
Derneği’nin

2015

Akademi

yılında

6.

Lisan
Kez

ve

İlmi

Araştırmalar

düzenlediği,

yani

artık

gelenekselleştiğini rahatlıkla öne sürebileceğimiz “Uluslararası
Arapça Yarışması”nı salt meraklılarına bilgi vermek amacıyla
burada anmak istedim.
32-“Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri”ni de aynı
amaçla buraya aldığımı söyleyebilirim.
33-Umut Vakfı, 2013 yılında ilk kez “Bireysel Silahsızlanma
Konulu Edebiyat Yarışması” düzenlemiş, daha sonra da bu
yarışmanın
“Animasyon”,

her

yıl

dönüşümlü

“Bilimsel

olarak

İnceleme”

“Öykü”,

dallarında

“Fotoğraf”,
yapılacağını

duyurmuştu. Ne ki, sonraki yıllarda yarışmanın yapılıp yapılmadığı
bilgisine bile ulaşamadım. 2013’te “Öykü” dalında yapılan yarışmanın
seçici kurulunda Fatih Erdoğan, Nail Güreli, Celal Üster gibi tanıdık
isimler de yer almıştı.
34-İstanbul’daki

“Yedirenk

Sanat

Vakfı

Senaryo

Yarışması” 2013’ten bu yana her yıl yapılıyor. Son iki yıldır 50.000
TL. ödül dağıtılan yarışmanın seçici kurul üyeleri arasında sinema
dünyasından birçok tanıdık, popüler isim yer alıyor. 2014 yılında
bunların arasında sinemaya olan ilgisini yakından bildiğimiz Selim
İleri de vardı.
35-Ankara Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), 2013 yılında
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“Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması” ile “Mehmet
Akif Ersoy Şiir Yarışması” düzenlemiş; kazananlara “Umre
Seyahati”, “Mısır Seyahati” yanında çeşitli armağanlar vermişti.
2013’teki bu iki yarışmanın da seçici kurulunda Nurullah Çetin, D.
Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Vakfı), Serdar Tuncer, Mehmet
Biten (Anadolu Gençlik Dergisi), Hüseyin Kazan görev yapmıştı.
Sonraki yıllar hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadığım için bu
yarışmaları da dikkate almadım.
36-Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve
Turizm Vakfı’nın birlikte düzenlediği; her yıl Şubat ayına kadar
başvurulup sonuçların Mayıs ayında açıklandığı “Yunus Emre
Roman Yarışması”nın 2013 ödülü 60.000 TL. idi. Yarışmanın
hangi yıldan beri yapıldığı ile 2014 ve sonrasında yapılıp
yapılmadığına ilişkin bilgilere ulaşamayınca bu yarışmayı da
çalışmamın

dışında

bıraktım.

Ancak

2012

ve

2013

seçici

kurullarındaki isimleri yine de anmak isterim: Fatih Andı, Enis Batur,
Sevinç Çokum, Ali Çolak, Talat Sait Halman, Ömer Lekesiz, Yılmaz
Taşçıoğlu, Mehmet Tekin. 2012 yılının yedek üyeleri de vardı: Cemal
Şakar ile Sadık Yalsızuçanlar. “Karma Jüri” yönteminin burada da
geçerli olduğu anlaşılıyor. İsimler çerçevesinde göze çarpan karmaşık
yapının, edebiyatta “en iyiyi bulma-seçme” çabasından ve “objektif
olma” kaygısından kaynaklandığını ileri sürecek olanlarla herhangi bir
tartışmaya girmemeyi öneririm.
37-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014
yılında, Ankara’da düzenlenen “Manin Var Mı Başlıklı Mani
Yarışması”nı burada anmamın, adının komikliği dışında başka, özel
bir nedeni yok!
38-Ankara’daki Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları
Kurumu (KIBATEK) tarafından düzenlenen, 2014 yılında İnci Aral’a
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verilen “KIBATEK Ödülleri” hakkında, 2015 yılına ait bir bilgiye
ulaşamadım.
39-Eylül-Ekim 2014 tarihlerinde 5.000 TL. ödüllü olarak
İstanbul Şiir Akademisi, Pen Russia, Türk Konseyi, Ufuk Derneği, FK
Group

Emlax

işbirliğiyle

düzenlenen

“Uluslararası

Cengiz

Aytmatov Şiir Yarışması”nı da daha sonra yinelenmediği
düşüncesiyle çalışmamın dışında bıraktım.
40-Pamukkale

Belediyesi’nin

Ekim-Kasım

2014

tarihli

“Pamukkale’de A.Ş.K.’a Doğru Şiir Yarışması”nı da listeme almadım.
Yarışmanın ve katılan şiirlerin niteliğinin az da olsa anlaşılabilmesi
için seçici kurulda Abdullah Satoğlu, Arzu Subakan Kabukçu, Bilge
Özgen, Yahya Akengin, Cemal Safi, Nedim Saatçi, Şerif Kutludağ’ın
bulunduğunu belirtmek isterim.
41-Kibele Altı Nokta dergisinin Ekim 2014’te “1 kez için”
düzenlediği “Görme Engelli Kadının Yaşam Mücadelesi Öykü
Yarışması”nı dikkate almadım.
42-Seçici kurulunda Nalan Barbarosoğlu’nun da bulunduğu,
Aralık 2014’te sonuçlanan 1.500 TL. ödüllü TMMOB-Maden
Mühendisleri Odası’nca düzenlenen “Madenci Edebiyatı Ödülü”
de listemin dışında bıraktıklarımdan.
43-Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü’nce düzenlenip Eylül 2014’te sonuçlanan, 10.500 TL.
ödüllü “Ahilik Konulu Halk Şiiri Yarışması”nı, sürekliliği
olmayacağı düşüncesiyle listemin dışında bıraktım.
44-“Antalya Altın Portakal Şiir Ödülü”, yıllardır Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV), Akdeniz
Sanatevi (AKSEV) tarafından düzenleniyordu. Antalya’da yerel seçimi
AKP adayı kazanınca bu ödül 2014 yılında son kez düzenlenmiş oldu.
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2014’te Şeref Bilsel’e verilen ödülün seçici kurulunda yıllardır görev
yapan isimler de vardı: Doğan Hızlan, Vusat Doğan Sabancı, Filiz
Aygündüz, Buket Aşçı, Turan Günay, İhsan Yılmaz, Cem Erciyes, İnci
Asena. Bu ödülü, artık düzenlenmediği için, istemeyerek de olsa
listemin dışında tuttum.

Ancak 2015 yılında Antalya-Muratpaşa

Belediyesi, “Antalya Edebiyat Ödülleri”ni düzenlemeye başladı.
Bu ödüle ilişkin bilgileri listeme aldım.
45-Gümüşhane Belediyesi’nce düzenlenen “Dilaver Cebeci Şiir
Ödülü”ne ilişkin olarak ancak Mayıs 2014’te sonuçlandığı ve 7.500 TL.
ödül dağıtıldığı bilgilerine ulaşabildim. Başka bir kaynaktan da seçici
kurul üyelerini öğrenebildim: Bestami Yazgan, Nurullah Çetin,
Günerkan Aydoğmuş, Ömer Faruk Beyceoğlu, Tacettin Şimşek, Özcan
Ünlü, Turan Tuğlu.

Çalışmamın Dışında Bıraktığım 2015 Yılı Yarışmaları-Ödülleri
Hakkında Açıklamalar:
2015 yılında düzenlenmiş olmasına karşın bazı ödüllerle
yarışmaları da çalışmamın dışında bıraktım. Bunun nedeni, gelip
geçici ya da ödül disiplininden uzak olduklarını düşünmemdi; kalıcı
olamayacaklarına, gelenekselleşemeyeceklerine vardığım için dikkate
almadım.
1-Aydın-Buharkent Belediyesi’nin Ağustos 2015’te düzenlediği
“Buharkent Konulu Şiir Yarışması” da giderek artan “belediye
yarışmaları”ndan biriydi bana göre.
2-Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nün Ocak 2015 tarihli
“Bursa Temalı Öykü Yarışması”nın devamının geleceğini
sanmıyorum.
3-Van Yazarlar ve Şairler Derneği ile Hayal Bilgisi dergisinin
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Mart 2015’te birlikte düzenledikleri 1.000 TL. ödüllü “Ercişli Emrah
Şiir Ödülü” de yöresel yarışmalardandı.
4-Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Nisan 2015’te sonuçlanan
“Erzurum Genç Yazarlarını Arıyor Yarışması” 3 dalda
yapılmış; her dalda kazananlara 10.000’er TL. ödül dağıtılmıştı.
Yarışmanın dalları şöyleydi: “Ahmet Hamdi Tanpınar-Deneme”,
“Cahit

Koytak-Şiir”,

“Mustafa

Kutlu-Öykü”.

Her

dalda

belirlenen edebiyatçı isimleri hakkında konuşmak için henüz erken!
5-Nisan 2015 tarihli “Turizm, Doğa ve Çevre Konulu Şiir
Yarışması”nı Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
düzenlemişti.
6-Duymamış olabilirsiniz, ama 900 TL. ödüllü “Kadın
Kadına Öykü Yarışması”, Ankara KAOS G/L Derneği’nce, Mart
2015’te onuncu kez düzenlenmişti.
7-Antalya-Konyaaltı Belediyesi’nin Mart 2015’te düzenlediği
3.000 TL. ödüllü “Kadın Öyküleri Öykü Yarışması” da son
zamanlardaki kadına yönelik olumsuz söylemlerle giderek artan
“kadına şiddet” olaylarına dikkat çekmek istiyordu.
8-Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’nin Mayıs 2015 tarihli
“Üniversitelerarası Şiir Yazma Yarışması”nı listemin dışında
bıraktım.
9-Çukurova

Edebiyatçılar

Derneği

(ÇED)

tarafından

düzenlenen, kazananlara kitap seti armağan edilen Mayıs 2015 tarihli
“Anneler Günü

Şiir Yarışması”, “önemli günler-haftalar”

yarışmalarından biriydi.
10-Listeme almadığım Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce
Mayıs 2015 tarihinde ilk kez düzenlenen, 4.500 TL. ödüllü “Aşık
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Veysel Şiir Yarışması” da yöresel yarışmalar kapsamındaydı bana
göre. Bu ilk yarışmanın kazananı Ali Bulut’tu.
11-Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği (MEŞYAD) ile Mersin
Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül 2015’te düzenledikleri 5.000 TL.
ödüllü “Atatürk Konulu Şiir Yarışması” da listeme almadığım
yarışmalardandı.
12-Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
(TDED) tarafından düzenlenen “Bir Mersin Hikâyesi Konulu
Hikâye Yazma Yarışması” öğrencilere yönelikti.
13-BirHarf E-Dergi’nin Şubat 2015’te sonuçlanan kitap seti
ödüllü “Keşke Temalı Nesir Yarışması”nı da listeme almadım.
14-Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Batman
şubesinin 2015 yılında 5. kez, Türkçe ve Kürtçe olarak düzenlediği
“Şerzan Kurt Şiir Ödülü” de listemin dışında kaldı. Yarışmanın
Türkçe

dalındaki

seçici

kurulunda

Cem

Kalender,

Neslihan

Önderoğlu, Hasan Özkılıç, Özcan Karabulut, Ercan y. Yılmaz yer
almıştı.
15-Başak Sanat Kültür Vakfı’nın (BSV) Türkçe-Kürtçe olarak
düzenlediği “Helin Başak Öykü Yarışması”nı da aynı gerekçeyle
listeme almadım.
16-Özellikle İstanbul ilçelerinin AKP’li belediyeleri -başta
Zeytinburnu, Küçükçekmece ilçeleri olmak üzere- uzun süredir “Bilgi
Evleri” adı altında faaliyet gösteren “sosyal oluşum”lar yaratıyor.
Küçükçekmece Belediyesi, 2015 sonlarına doğru 10. Bilgi Evi’nin
hizmete açılışını bazı yarışmalarla da kutladı. Bunların başlıkları
şöyleydi: “Mehmet Akif Ersoy Şiir Yarışması”. Bu yarışma
ilköğretim, ortaöğretim, lise ve öğretmenlere yönelik olarak dört dalda
düzenlenmişti; her dalın parasal ödül tutarı 3.000 TL. idi. “Mehmet
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Akif Ersoy Şiir Okuma Yarışması”. Öğrencilere yönelik bu
yarışmanın parasal ödülü de 3.000 TL. idi. “Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimiz Konulu Kompozisyon Yarışması”. İlk,
orta, lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak üç dalda düzenlenen
bu yarışmada da her dal için para ödülü 3.000 TL. idi. Kısacası bu üç
yarışma için Küçükçekmece Belediyesi toplam 27.000 TL. ödül dağıttı.
17-Mart 2015 tarihinde Ankara-Altındağ Belediyesi Kadınlar
Eğitim ve Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Mutluluğu Arayanlar
Öykü Yarışması” da listeme almadıklarımdan.
18-Kalıcı olup olmayacağını bilemediğim için, Temmuz 2015
tarihinde Bursa-Nilüfer Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün

birlikte

düzenlediği

6.750

TL.

ödüllü

“Öğretmenlerden Aziz Nesin’e Mektup Yarışması”nı da
listeme almadım. Bu yarışmanın seçici kurulunda Semih Gümüş,
Turgut Çeviker, Alev Sınar, Nahit Kayabaşı,Güney Özkılınç, Özge
Dinç, Zeynep Terzioğlu bulunuyordu.
19-Sabancı

Üniversitesi

Toplumsal

Cinayet

ve

Kadın

Çalışmaları Forumu’nca düzenlenen “Dicle Koğacıoğlu Makale
Yarışması”nın 2015 yılında altıncısı düzenlendi.
20-2015 yılında Sinop İstiklâl Ortaokulu’nca düzenlenen 6.000
TL. ödüllü “Kutlu Doğum Haftası Hz. Muhammed Konulu Şiir
Yarışması”nı, Kahramanmaraş-Elbistan İmam Hatip Lisesi’nin
düzenlediği “Ufka Yolculuk Kültür Yarışması”nı, Van-Başkale
Müftülüğü tarafından düzenlenen 6.000 TL. ödüllü “Kutlu Doğum
Haftası

Liselerarası

Naat

Yarışması”nı,

İstanbul

İl

Müftülüğü’nün düzenlediği Kur’an kursu öğrencilerine yönelik “Hz.
Peygamber

ve

Birlikte

Yaşama

Ahlakı

Konulu

Şiir

Yarışması”nı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt çapında düzenlediği
“Hutbe ve Şiir Yazma Yarışması”nı anlaşılabileceğini sandığım
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nedenlerle listeme almadım. Ancak müftülükler, çeşitli eğitim
kurumları, Diyanet İşleri Başkanlığı, imam-hatip okulları, bazı milli
eğitim müdürlükleri, bazı valilik ya da kaymakamlıklar, çeşitli vakıflar,
dernekler tarafından düzenlenen “İslami” nitelikli yarışmalarla
ödüllerin tümüne, tüm bilgilerine ulaşmanın neredeyse olanaksız
olduğunu belirtmeliyim. Öte yandan öğrencilere yönelik yarışmalar,
bana göre, mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla düzenlenmektedir
ya da en azından öyle olmalıdır. Ama ne yazık, çok araştırmama karşın
böyle bir genel listeye de ulaşamadım.
21-2015 yılında Okul Kütüphanecileri Derneği’nce Günışığı
Kitaplığı ile Mustafa Ruhi Şirin’e verilen “Kütüphane ve Okuma
Kültürüne Katkı Ödülleri”ni de kapsamın dışında bıraktım.
22-Aydın Valiliği, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği, Aydın
Efesi dergisi tarafından düzenlenen “Başbakan Adnan Menderes
Konulu Şiir Yarışması”nın başlığı bana ilginç geldi!
23-Çanakkale Savaşı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle çeşitli
yerlerde düzenlenen yarışmalardan üçünü listeme aldım. Ama
almadıklarım da oldu. Bunlardan biri, Ankara Hayat Koleji’nin
düzenlediği “Bir Destandır Çanakkale Şiir Yarışması”, biri,
Kayseri Halk Ozanları Derneği’nce düzenlenen “Çanakkale, 100.
Yılında Diriliş 1915 Şiir Yarışması”, bir başkası da, GaziantepŞahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen “Çanakkale
Şiir Yarışması” idi.
24-“Gonca Dergisi Hikâye Yarışması”, 2014 yılında,
Gonca dergisi ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenmişti. Öğrencilere yönelik bu yarışmayı 2015
yılında Işık Yayıncılık düzenledi, ama başlığı aynı bıraktı.
25-2015 yılında İstanbul Kültür A.Ş. ile İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından tüm “5-8. sınıf öğrencilerine” yönelik olarak
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düzenlenen

“Çocuk

Yazarlar

Hikâye

Yarışması”nın

şartnamesinde, seçici kurul hakkında şöyle bir açıklama vardı: “İl Milli
Eğitim Müdürlüklerinin ön elemesinden geçen öyküler, İstanbul İl
Milli eğitim Müdürlüğü ile Kültür A.Ş. tarafından oluşturulan jürinin
değerlendirmesine sunulacak.”
26-Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Mayıs 2015’te yapılan
“Geleneksel Bilim ve Bahar Şenliği” sırasında iki de yarışma
düzenlenmişti: “Kadın Konulu Şiir Yazma Yarışması” ile
“Kadın Konulu Deneme Yazma Yarışması”. Ödülün 3.000’er
TL. olarak belirlendiği yarışmaların seçici kurulları aynı kişilerden
oluşuyordu: Ayşe İlker, Ferhat Karabulut, Harika Durgun, Özlem
Nemutlu.
27-Ankara’daki Türkiye Bilişim Derneği’nin Ekim 2015’te
sonuçlanan 6.000 TL. ödüllü yarışmasının başlığı “Bilimkurgu
Öykü Yarışması” idi.
28-Ceyhan Şairler, zanlar ve Yazarlar Derneği (SOYDER)
tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği “Hava,
Su, Toprak Konulu Yılankale Şahmeran Şiir Yarışması”nı
listeme almadım.
29-Osmaniye Belediyesi ile Osmaniye Şairler Yazarlar Derneği
(OŞYAD) tarafından 2015 yılında 18. kez düzenlenen “Geleneksel
Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması” da listemin dışında kalanlardan.
30-Her yıl bir kentin güzelliklerini öven şiirlerin yarıştığı
“Hikmet Okuyar Şiir Yarışması”nı da 2015’te 18. kez düzenlenmiş
olduğu halde dikkate almadım. Ama düzenleyicilerini anmasam
olmazdı: Avrasya Yayıncılar Birliği ile (ŞUSİYAD), yani, Şaheserler
Üreten

Sanatçılar,

İletişimciler,

Yönetmenler,

Yapımcılar,

Araştırmacılar ve Derlemeciler Topluluğu… İtiraf etmek gerekirse ben
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şimdiye kadar özgüveni bu denli yüksek, böylesine kendine hayran
başka topluluk duymadım!

2015 Yılında Tıp Alanında Düzenlenen Ödüllere, Yarışmalara
İlişkin Birkaç Not, Birkaç Söz:
Araştırırken, son yıllarda tıp alanında da edebiyat ödülü,
edebiyat yarışması olarak nitelenebilecek düzenlemelerin arttığını
gözlemledim. Bunları ana listeme almadım, ama paylaşmakta yarar
olduğunu düşündüğüm için ayrı bir bölümde anmak istedim.
1-Malatya Tabip Odası’nın Aralık 2015’te sonuçlanacak olan
6.000 TL. ödüllü yarışmasının başlığı, “Sağlık ve İletişim Konulu
Öykü Yarışması”. 16 kişilik seçici kurulda görev yapanlardan
bazıları şunlar: Yüksel Kablan, Hasan Kavruk, Cengiz Yakıncı.
2-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Türkiye Diyabet Vakfı’nın
birlikte düzenlediği, Kasım 2015’te sonuçlanacağı duyurulmuş olan
6.000 TL. ödüllü yarışmasının başlığı ise “Sahibinden Diyabet
Öyküleri Yarışması”. 15 kişilik seçici kuruldaki isimlerden bazıları
şunlar: Hasan Kavruk, Cengiz Yakıncı.
3-Hematolojik Onkoloji Derneği’nin 2015’te ilk kez düzenlediği
“Kanser Hastalarının Sessiz Öyküleri Öykü Yarışması”nın
seçici kurul üyeleri saptayamadım, ama dayanabilmek için çok güçlü
olmaları gerekir bana kalırsa.
4-Türkiye

Beyin

Aksiyon

Grubu’nun

Kasım

2015’te

sonuçlanacağı açıklanan yarışmasının başlığı “Nöroloji Öyküleri
Yarışması”.
5-2015’te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından
düzenlenen “İmgelerle Hastalıklar” başlıklı edebiyat yarışmasının
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2016

yılında

düzenleneceği

Biruni

Üniversitesi

duyuruldu.

Tıp

Fakültesi

Gelenekselleşme

eğilimi

tarafından
gösteren

yarışmanın neden el değiştirdiği konusunda aklıma gelen tek şey,
Biruni adının öne çıkarılmak istenmesi. 2016 yılında yapılacak
yarışmanın 13 kişilik seçici kurulunda da Cengiz Yakıncı adına
rastlanıyor.
6-Ankara’daki

Acil

Tıp

Uzmanları

Derneği

(ATUDER)

tarafından düzenlenen 6.000 TL. ödüllü “Acilin Öyküsü Öykü
Yarışması”nın 7 kişilik seçici kurulunda da Cengiz Yakıncı yer
alıyordu.
7-Ankara’daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ile Türkiye
Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı (TİVAK) tarafından düzenlenen 6.000
TL. ödüllü “İbni Sina Öyküleri Yarışması” Mart 2015’te
sonuçlanmıştı. 7 kişilik seçici kurul üyelerinden bazıları şunlardı:
Cengiz Yakıncı, Hasan kavruk, Yüksel Kablan.
8-İstanbul’daki KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği’nin
Kasım 2015’te sonuçlanacağı duyurulan 5.000 TL. ödüllü “Kulaktan
Kulağa Dilden Dile Öyküler Yarışması”nın 16 kişilik seçici kurul
üyelerinden ikisi Cengiz Yakıncı ile Hasan Kavruk’tu.
9-Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mart 2015’te
sonuçlanan 6.000 TL. ödüllü “Lokman Hekim Öyküleri Öykü
Yazma Yarışması” 8 kişilik seçici kurul üyelerinden bazıları artık
size de tanıdık gelecek: Cengiz Yakıncı, Hasan Kavruk, Yüksel Kablan.
10-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile
üniversitenin Kültür-Sanat ve Edebiyat Kulübü öğrencileri tarafından
düzenlenen Ağustos 2014 tarihli “Hastalık Hikâyem Öykü
Yarışması”nın seçici kurulunda da yine Cengiz Yakıncı ile Hasan
Kavruk adlarına rastlanıyordu.
11-Bu bölümde ismiyle sıkça karşılaştığımız Yüksel Kablan, 1971
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doğumlu; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden; doçent doktor.
Üniversitenin

internet

sitesinde

Malatya

Üniversitesi

Tıp

Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olduğu, yüksek lisansını ise Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladığı belirtiliyor, ama
yüksek lisansı tamamladığı tarih olarak, fakülteyi bitirmesinden 16 yıl
öncesi, 1993 yılı yazılı. Bir yanlışlık olmalı. Uzmanlığını ise 2002
yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamış.
12-Prof. Dr. Hasan Kavruk ise 1957, Aydın-Koçarlı doğumlu.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim
görevlisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünü 1977’de bitirdikten sonra aynı fakültede
yüksek lisansını, 1988’de de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlamış.
1997’de doçent, 2003’te profesör unvanı almış.
13-Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 1955, İzmir doğumlu. 1979’da
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiş. Ardından Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp 1990’da İnönü
Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına yardımcı
doçent olarak atanmış. 1994’te, aynı fakültede doçent, 2000 yılında da
profesör unvanı kazanmış. Halen öğretim üyesi olarak görevinin
başında. Birçok tıp dergisinde yazıları yayımlanan, birçok dergide
editörlük yapan, üniversitenin internet sitesinde yazdığına göre, halen
Sözlük dergisinin editörlüğünü sürdüren; aynı zamanda Türk Dil
Kurumu’nda (TDK) Tıp Terimleri Çalışma Grubu Başkanı, İlaç ve
Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu ile Hemşirelik Terimleri Çalışma
Grubu üyesi, TEB Eczacılık Akademisi yönetim kurulu üyesi olarak da
görev yapan Yakıncı, 2009’dan bu yana haberx.com ile
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malatyaguncel.com

internet

gazetelerinde

köşe

yazarlığını

da

sürdürüyor. Yazılarında sıklıkla Kur’an’dan alıntılara rastladığım
Cengiz Yakıncı, 2005 yılından itibaren Malatya Ufuk Tv., Er Tv., Tv
Malatya’da da programlar yapmış.
14-Anlamakta güçlük çektiğim pek çok şey var bu konuda.
Akademik unvanları ile öğretim üyesi oluşları bakımından Yüksel
Kablan ile Hasan Kavruk, bunca edebiyat yarışmasına katılan ürünleri
okuyup değerlendirmeye nasıl yetişebiliyor? Hadi, Hasan Kavruk’un
uğraş dalı zaten “edebiyat” diyelim, peki tıp alanında çalışan Kablan’ın
edebiyata duyduğu bu ilgiyi, bu aşkı neye bağlamak gerek? Araştırıp
öğrendiklerim sonunda Cengiz Yakıncı’nın normal sayılabilecek biri
olmadığı ortada. Tıp alanındaki yoğun çalışmaları arasında edebiyatla
bu denli haşır-neşir olup tıp alanında düzenlenen tüm “edebiyat
yarışmaları”na

yetişmesini

ancak

“insanüstü”

nitelikleriyle

açıklayabileceğimiz kanısındayım. Bildiğim kadarıyla sadece “Benim
Hikâyem Öykü Yarışması”na katılan öykü sayısı 365’ti. Bir insan…
sabah işe gidip akşam işten dönen, hele tıp alanında çalışan, ayrıca
yukarıda yazarken bile yorulduğum görevleri yapan, evli-2 çocuk
sahibi bir insan, nasıl olabilir de yaşamını sürdürdüğü Malatya
dışında, Ankara, İstanbul, Adana gibi illerdeki tıp fakültelerinin, tıp
merkezlerinin edebiyat yarışmalarına da bunca yetişir, yetişebilir. Evet
evet, “insanüstülük” dışında mantıklı bir açıklaması yok bunun!

Ana Liste Hakkında Ön Açıklamalar:
Sonunda çalışmamın temelini oluşturan, “Edebiyat Yarışması”
ya da “Edebiyat Ödülü” tanımlamasını büyük ölçüde hak ettiğini
düşündüğüm yarışmalardan, ödüllerden söz edeceğim bölüme
gelebildim.
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Ne var, burada da önce birtakım açıklamalar yapmam gerek.
1-Bu

bölümde

anılması

gereken

yarışma-ödül

sayısı,

bulabildiğim kadarıyla ve bana göre: 193.
2-193 ödül-yarışmanın türlere göre dağılımı şöyle: Öykü: 69,
Şiir: 67, Roman: 14, Çocuk Edebiyatı: 10, Deneme-Eleştiri-İncelemeAraştırma: 9, Çeviri: 3, Çeşitli Türler (Anı, Makale, Köşe Yazısı,
Mektup, Polisiye, Söyleşi, Kompozisyon vb…): 7, Genel Edebiyat (Türü
belirlenmemiş ya da her yıl farklı dalda yinelenen): 14.
3-Bu 193 ödül-yarışmadan 42’sini belediyeler düzenlemiş,
düzenliyor.
4-Ama bana kalırsa en önemlisi, bu 193 ödül-yarışmanın ortaya
koyduğu listenin, salt uzun süredir kendi kendimize üzerinde tartışıp
durduğumuz; “ödül oligarşisi”, “yeni sinsiyet”, “edebiyat iktidarı” gibi
başlıklarla tanımladığımız, kısacası bildiğimiz, alışık sayılacağımız
ödül-yarışmalardan oluşmuyor olması.
Açıklayayım:
Çok uzun yıllardır İstanbul merkezli bir edebiyatımız vardı, var.
Uzun yıllardır en iyi yayınevleri, kitapevleri oradaydı, belki hâlâ orada;
en iyi edebiyat, sanat dergileri orada çıkardı, belki hâlâ öyle... En iyi,
en ünlü şairler, yazarlar İstanbul’da yaşardı. Çoğu iyi edebiyatçı, doğup
büyüdüğü ya da görev yaptığı Anadolu kentine sığamaz, gelip
İstanbul’a yerleşirdi; ancak orada yaşayabildiğini, orada nefes
alabildiğini, orada üretebildiğini söylerdi. Biz, bu edebiyatla, bu
edebiyatçılarla eğitildik; İstanbul’da olmayanlarımız da bu edebiyatla
yoğruldu, beğenimizi, hemen hepsini İstanbul’daki edebiyat çevresi
oluşturdu.
Yıllarla bir şeyler değişti. Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon,
Kayseri gibi kentlerdeki edebiyatseverler, şairler, yazarlar zamanla
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İstanbul’un kendini beğenmiş tavrına karşı çıktı, meydan okudu, ama
İstanbul hep yerinde kaldı. Taşralılığı kabullenmeyen Anadolu
edebiyatçılarının da birçoğu İstanbul’a göçtü, göçmeyenlerin çoğu
İstanbul’u kıskanmayı sürdürdü.
Yıllar içinde her şey gibi insan da değişti; İstanbul, Anadolu ve
edebiyatçı da… Her şey daha kolay ulaşılır, kolay tüketilir oldu.
Değerler değişti, yer değiştirdi. Erdem saydıklarımız neredeyse alay
konusu oldu. Kimimiz eskilere sahip çıktık, kimimiz yenilere yapıştık.
Bilincimiz, bilgimiz, ideolojimiz, inançlarımız değişti. Kimine göre
gelişti, kimine göre geri kaldı, kimine göre farklılaştı. Her alanda
olduğu gibi, edebiyatta da başka şeyleri tartışmaya başladık.
Tartışmaların dozu giderek arttı. Herkes kendisine yakışanı, kendisine
yakıştırdığı biçimde yaptı. Eleştire eleştirile bugünlere geldik.
Artık hiçbir şey eskisi gibi değil, olmayacak. Bunu bir yere yazın!
Edebiyattaki ödüller, yarışmalar konusunda da İstanbul her
zaman başı çekti; ayrıcalığı, karşılaştırmaya bile gelmezdi. Biz,
“edebiyat ödülü” dendiğinde de İstanbul merkezli olanları anladık hep
ya da en azından çoğu kez, yıllarca, belki hâlâ öyle. Ankara, İzmir… gibi
kentlerde saygın denebilecek, daha doğrusu ses getirebilecek, ilgi
yaratabilecek ödüller neredeyse yoktu, olamadı. Bu yüzden İstanbullu
ödüllerin yeri, önemi, saygınlıkları, popülerlikleri hep farklı kaldı.
Gün geldi, ödüller için de tartışmaya başladık. Ödüller değildi
tartıştığımız aslında, davranışlardı. İnsanın, edebiyatçının, editörün,
yayıncının davranışları, ilkeleri, inançları… Eğiten değil, dayatan bir
edebiyat vardı artık. İnsanların beğenisini geliştirmek değil, kitabı ona
satmak önem kazanmıştı. Ödüller, yarışmalar bu anlamda bir
pazarlama yöntemi olarak kullanılmaya başlandığı için tartışıyorduk.
Bunu insana, edebiyata, edebiyatçıya yakıştıran vardı, yakıştıramayan
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vardı. Herkes bu alanda da seçimini yaptı, yerini belirledi ya da
sağlamlaştırdı.
Bu arada bir şey daha oldu. Yeni yüzler, yeni güçler, yeni,
tanınmadık sermayeler de belirmeye başladı edebiyat piyasasında.
Her şey gibi, sanatın da alınıp satılabileceği, kitaptan para
kazanılabileceği, edebiyattan rant elde edilebileceği görülmüştü. Bu
farkındalık, tümden bir el değiştirmeye değilse bile, acımasız bir
paylaşım

savaşına

dönüşecekti

edebiyat

meydanında,

açıktı.

Kuşkusuz, bazıları tükenip gidecek, bazıları gücüne güç katacak,
bazıları arada kaynayacak, bazıları saf değiştirecek, bazıları da
direnebildiği kadar direnecekti; her savaşta böyle olurdu.
Bugün yaşadıklarımız, son aşamada olduğumuzun kanıtıdır.
Her şeye karşın, yine de sessiz sedasız sürüyor paylaşım kavgası, ama
şimdilik; uzun gitmez. Çünkü gördük; hırslılar, cesurlar, amaçları
uğrunda her yolu “mubah” sayıyorlar. Gerekirse geri çekiliyor,
gerektiğinde yok oluyor, gerekirse biat ediyor ya da etmiş gibi yapıyor,
yeri gelirse övüyor, yaltaklanıyor, ama ilk fırsatta sırtınızın ortasına
havan topuyla saldırmaktan çekinmiyorlar. Edebiyatta da böyle
olacak; yüzeysel bilgileri, bilisizlikleri, zevksizlikleri, bilime değil ilme
duydukları bağlılıkları, hızla çoğalmaları, birbirlerini kayırmacılıkları
sonunda bir gün bir de bakacağız ki, a-aa, yine azınlığız!
İşte

bunları

düşününce,

edebiyat

ödüllerini,

edebiyat

yarışmalarını, anlaşılmalarını kolaylaştırmak için nasıl bir sınıflama
içinde size sunmam gerektiği konusunda kararsız kalıyorum. “Sağ
Ödüller-Sol

Ödüller”

mi

demeliyim,

“Muhafazakâr

Olanlar-

Olmayanlar” mı? Kendi aralarında nasıl bir ayrım yapmalıyım?
“Türkçüler”, “İslamcılar”, “Ilımlı İslamcılar”, “Fanatik İslamcılar”,
“Fanatik Türkçü-Irkçılar”, “Türkçü-İslamcılar”?.. Yoksa amaçlarına
bakarak “Kâr Amaçlılar”, “Edebiyat Amaçlılar”, “İktidar Amaçlılar”,
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“Din-İslam Amaçlılar” mı demeliyim? Öte yanda daha “İstanbullu
Elitler” ile “İstanbullu Öbürleri” var; “Anadolu Seçkincileri” ile “Öbür
Anadolulular” var; “İstanbul Grubu”, “İzmir ya da Ege Grubu”, “Geri
Kalan Anadolulular Grubu” gibi sayılabilecekler var; “Toplumcular”,
“Kaba

Toplumcular”,

“Çıkarcı

Toplumcular”

var;

“İlkeciler”,

“İddialılar”, “Suya-Sabuna Dokunmazlar” var; “Isınıp Isınıp Sahaya
Çıkamayanlar”, “Daracık Gökkubbeleri Altında Soluksuz Kalanlar”,
“Kendi Taşrasını Aşamayanlar”, “Tek Şemsiye Altında Durmaktansa
Beraber Islanmayı Yeğleyenler” var… başa çıkılır gibi değil!
Ama bir yerden başlamam gerek!
“Muhafazakâr” Diye Tanımladığım Edebiyat Ödülleri, Edebiyat
Yarışmaları Hakkında Notlar:
En iyisi, önce şu “Muhafazakâr”lardan başlayayım; ben
“muhafazakâr” diyeyim, onlar kendi içlerinde nasıl sınıflanacaklarsa
sınıflansınlar!
1-Bana göre 193 ödül içinde “muhafazakâr” denebilecekleri
sayısı 76. Yani edebiyat ödülleri içinde yüzde 39,4 paya sahipler.
Şimdilik!
2-Bu alandaki edebiyat ödülleri ile edebiyat yarışmalarının
türlere göre dağılımı şöyle: Öykü -onlar “hikâye” diyor-: 25, Şiir: 30,
Roman: 4, Çocuk Edebiyatı: 4, Deneme-Eleştiri-İnceleme-Araştırma:
3, Çeviri -onlar “tercüme” diyor-: 1, Çeşitli Türler (Anı -onlar “hatıra”
diyor-, Makale, Köşe Yazısı, Mektup, Polisiye, Söyleşi, Kompozisyon
vb…): 6, Genel Edebiyat (Türü belirlenmemiş ya da her yıl farklı dalda
yenilenen): 3.
3-Düzenleyicilerine bakıldığında ise şöyle bir tablo ortaya
çıkıyor: Kitabevi-Yayınevi-Dergi-Gazetelerce Düzenlenen: 12 (yüzde
15,8); Dernek-Vakıf-Meslek Birliği-Kurum-Özel Kuruluş-Sivil Toplum
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Örgütlerince Düzenlenen: 41 (yüzde 54); Belediyelerce Düzenlenen:
20 (yüzde 26,3); Özel Eğitim Kurumlarınca Düzenlenen: 1 (yüzde 1,3);
Üniversitelerce Düzenlenen: 1 (yüzde 1,3); Kişinin Ailesince
Düzenlenen: 1 (yüzde 1,3) olmak üzere toplam 76 ödül-yarışma. Bu
nasıl bir edebiyat sevgisi, aşkıdır ki, yayınevlerinin, dergilerin,
gazetelerin üniversitelerin payı yüzde 17,1’ken, vakıfların, derneklerin,
özel kuruluşların, belediyelerin (elbette AKP’li belediyelerin) payı
yüzde 80’in üzerindedir?
4-“Umre seyahati”, “Mısır seyahati” yanında burs, altın,
bilgisayar, kitap vb. armağanları da bir yana bırakıp sadece parasal
açıdan baktığımda, ancak 41 yarışma-ödülde dağıtılan para tutarının
347.550 TL. olduğunu; başka bir deyişle ödül başına yaklaşık 8.500
TL. parasal ödül dağıtıldığını gördüm.

Seçici

Kurulları

Hakkında

Bilgiye

Ulaşamadığım

“Muhafazakâr” Yarışmalar-Ödüller Hakkında:
Bu sınıfta andığım 76 ödül-yarışmadan 19’unun, yani yüzde
33,3’ünün

seçici

kurulunda

kimler

olduğunu,

kurulun

nasıl

oluşturulduğunu öğrenemedim; bu kanat, “gizliliği” sever. Kısaca bilgi
vermem gerekirse şunları söyleyebilirim:
1-2015 yılında dördüncü kez düzenlenen “İlim ve Fazilet
Vakfı Sefer Ekşi Kültür ve Sanat Ödülleri, Şiir Yarışması”nın
sonuçları Mart 2015’te açıklanmıştı. 8.000 TL. ödüllü yarışmanın
şartnamesinde yer alan seçici kurul maddesi şöyleydi: “Akademisyen
ve profesyonel yazarlardan oluşan seçici kurul üyelerinin adları
spekülasyona meydan vermemek için gizli tutulmuştur.” Hadi, gelin
de böyle bir önlem karşısında spekülasyon yapın, yapabilirseniz!
2-Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat
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Derneği (TDED)’in birlikte düzenledikleri “Liselerarası Sosyal
Medya ve Dil Konulu Deneme Yarışması”nın seçici kurulu için
açıklama ise şöyleydi: “Üniversitelerin Yeni Türk Edebiyatı
bölümlerinden profesör, doçent veya doktor unvanlı öğretim üyeleri,
edebiyatçılar (Örnek: Rasim Özdenören, Hilmi Yavuz)…” Ayrıca isim
verilmeden “Milli Eğitim Bakanlığı adına 1 kişi”, “Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği adına 3 kişi” gibi belirtilen üye koltuklarında, Milli
Eğitim Bakanlığı adına Prof. Dr. Hayati Develi’nin, Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği adına Ahmet Koçak, Üzeyir İlbak, Nevzat Bayhan’ın
oturduğuna rastladım.
3-İstanbul’da Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi, İhlas
Koleji ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği, Mayıs 2015’te
sonuçlanan 3.500 TL. ödüllü “Şair Bestami Yazgan Şiir
Yarışması”nın açıklaması da şöyleydi: “Yarışma Değerlendirme
Komisyonu, yarışmayı düzenleyen Özel Marmara Evleri İhlas
Anadolu

Lisesi

Müdürlüğü

tarafından

oluşturulacaktır.

Değerlendirme Komisyonu’nda 4 (Dört) Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni ve şiir alanında otorite isimler yer alacaktır.”

Ne

yaptıysam bu “şiir otoritesi isimler”i öğrenemedim.
4-Ensar Vakfı, Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi ve İstanbul
İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü

tarafından

İstanbul’da

ortaokul

öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 4.500 TL. ödüllü “Türkiye
Değerler Olimpiyatı Hikâye Yarışması” ile yine 4.500 TL. ödüllü
“Türkiye Değerler

Olimpiyatı

Şiir

Yarışması”nın seçici

kurullara ilişkin açıklaması aynıydı: “En değerli ödül, okul idaresi
başkanlığında okul rehber öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak
Öğretmeni ve branş öğretmenlerinin değerlendirmesi sonucunda
verilecektir.”
5-Konya’da İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından 4. Kez
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düzenlenen, Mayıs 2015’te sonuçlanan, 6.000 TL. ödüllü “Ülkem
Konulu Geleneksel Hikâye Yarışması”nın seçici kurulla ilgili
açıklaması şöyleydi: “Değerlendirme Kurulu, TİMAV Genel Merkezi
tarafından

görevlendirilecek

alanında

uzman

isimlerden

oluşacaktır.”
6-Bunların dışında, İstanbul’da Edebiyat Sanat ve Kültür
Araştırmaları Derneği (ESKADER), Ensar Vakfı, Değerler Eğitim
Merkezi (DEM), Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell tarafından Mart
2015’te düzenlenen “ESKADER Değer Ödülleri” ile “ESKADER
Eser Ödülleri” kapsamında toplam 6 ödülün; İstanbul’da Işık
Yayıncılık Ticaret A.Ş. tarafından öğrencilere yönelik olarak 13. kez
düzenlenen, Nisan 2015’te sonuçlanıp kazananlarına 4.500 TL. ödül
dağıtılan “Gonca Dergisi Hikâye Yarışması”ndaki 2 ödülün; İlim
ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından
2015’te düzenlenen “İLESAM-Arif Nihat Asya Şiir Ödülü”,
“İLESAM-Çocuk Edebiyatına Hizmet Ödülü”, “İLESAMMehmet Akif Ersoy Şiir Ödülü”, “İLESAM-Yahya Kemal
Beyatlı Şiir Ödülü”ne ait toplam 4 ödülün; İstanbul’daki “Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) Ödülleri 2015”in seçici kurulları hakkında
herhangi bir bilgiye ulaşamadım.

“Muhafazakâr” Edebiyat Ödüllerinin, Yarışmalarının Seçici
Kurulları Hakkında:
Bu durumda, geriye, seçici kurullarının kimlerden oluştuğunu
bildiğimiz 57 ödül-yarışma kaldı demektir.
Bu 57 ödül-yarışmada toplam 374 seçici kurul üyesi koltuğu var.
Ama bazıları ancak tek koltuk sahibiyken, bazıları birden fazlasını ele
geçirmiş durumda. Yani aslında 374 koltuğu paylaşan insan sayısı 204.
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Daha açık söyleyecek olursak, ancak 1 üyeliği bulunan 131 kişiye
karşılık 73 kişinin birden fazla üyeliği var ve toplamda 243 kez adları
tekrarlanıyor; dolayısıyla bunlar için kişibaşına düşen koltuk sayısı 3,3
diyebiliriz.
Ayrıntılara girecek olursak 57 ödül-yarışmanın 9’unda, yani
yüzde 15,8’inde görev yapan Durali Yılmaz’ı en başa yazmak gerekiyor.
Sanki “Sizin Doğan Hızlan’ınız varsa…” kıskançlığıyla öne çıkarılmış
bir rakip!
İkinci sırada 8 üyeliği olan Bestami Yazgan (hani şu İstanbul
Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi, İhlas Koleji ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın adına şiir yarışması düzenlediği şair), Fatih Andı,
Mehmet Nuri Parmaksız, Şerif Aydemir var. Ardından 7 üyeliğe sahip
Cengiz Ocakçı, Muhterem Yüceyılmaz, Nurullah Çetin, Recep Seyhan
geliyor. Sonra da 6 üyelikle Cemal Şakar, İlter Yeşilay; 5 üyelikle
Hicabi Kırlangıç, Pehlivan Uzun, Turan Karataş; 4 üyelikle Abdullah
Uçman, Ahmet Hikmet Ünalmış, Arif Bük, Ayfer Yılmaz, Beşir
Ayvazoğlu, Güray Süngü, İdris Mete, Metin Turan, Osman Konuk,
Tuncer Gülensoy; 3 üyelikle Akif Hasan Kaya, Aykut Ertuğrul, Ayten
Kaplan, Hayrettin İvgin, Necip Tosun, Nurullah Genç, Piri Er… Buraya
kadar saydıklarım 32 kişi. Ama “muhafazakâr” yarışmaların, ödüllerin
yüzde 50’sinin sonucunu bu 32 kişi belirliyor.
Daha sonra 2 üyeliğe sahip olanlar var: Abdullah Harmancı,
Agah Sezgin, Ali Duymaz, Ali Parlak, Ali Rıza Soydar, Ali Sözer, Alim
Kahraman, Cem Kalender, Didem Soylu, Durak Turan Düz, Elif Ayan
Nizam, Emre Erkovan, Fatih Kendirci, Hayrettin Durmuş, Hiclal
Demir, Hikmet Sofu, Hulusi Geçgel, İsa Kocakaplan, İsmail Bilgin,
İzzet Fuat Onar, Kamil Büyüker, Köksal Alver, Makbule Toğrul,
Mehmet Abdullahoğlu, Mehmet Güneş, Mehmet Kahraman, Metin
Ünal Mengüşoğlu, Muhterem Şahin, Mustafa Öztürk, Özcan Ünlü,
Özgür Çoban, Recep Duymaz, Sabahattin Aydın, Salim Nizam, Selami
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Yıldırım, Süleyman Dökmen, Şennur Dikbaş, Türkan Öztürk, Yahya
Akengin, Yakup Yılmaz, Yunus Topuz.
Bunları da katınca, buraya kadar adı anılan kişilerin sayısı 73’e
varıyor. Yarışmalar, ödüller üzerindeki etkilerinin oranı da yüzde 66,
6’ya yükseliyor.
Kalan yüzde 33,4 etki gücündeki tek üyelikleri sıralamak
niyetinde değilim. Ama aralarında tanıdığımız bazı isimleri saymakta
yarar olduğunu düşünüyorum: Abdullah Şatoğlu, Ahmet Bican
Ercilasun, Cahit Koytak, Cemal Safi, Cevat Akkaya, Demirel
Babacanoğlu, Emine Işınsu, Ercan Yılmaz, Fatih Sakallı, Firdes Işık,
Haluk Selvi, Handan İnci, Harika Ufuk, Hilmi Yavuz, İbrahim Halil
Aycan, İhsan Deniz, İskender Pala, Mehmet Harmancı, Mehmet Nuri
Yardım, Ömer Lekesiz, Rasim Özdenören, Sadık Yalsızuçanlar, Talat
Ülker, Üzeyir İlbak, Yavuz Bilent Bakiler, Ziya Demirel.

Bildiğimiz, Alışık Olduğumuz Edebiyat Ödülleri-Yarışmaları
Hakkında Notlar:
1-Dışında kalanları bir yana bırakınca, bildiğimiz, alışık
olduğumuz, hani şu zaman zaman tartıştığımız edebiyat ödüllerinin,
edebiyat yarışmalarının sayısı 117 olarak ortaya çıkıyor. Yani tüm
ödüller, yarışmalar içinde yüzde 60,6 paya sahipler.
2-Türlere göre dağılımları şöyle: Öykü: 44, Şiir: 37 Roman: 10,
Çocuk Edebiyatı: 6, Deneme-Eleştiri-İnceleme-Araştırma: 6, Çeviri: 2,
Çeşitli Türler (Anı, Makale, Köşe Yazısı, Mektup, Polisiye, Söyleşi,
Kompozisyon vb…): 1, Genel Edebiyat (Türü belirlenmemiş ya da her
yıl farklı dalda yenilenen): 11.
3-İlk göze çarpan sonuçlardan biri, “muhafazakâr” ödülÖnceki Sayfa
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yarışmaların “şiir” dalındaki sayısal üstünlüğüne karşın, bildiğimiz tür
ödül-yarışmalarda “öykü”nün sayıca en fazla olması. İlginç bir
değişim!
4-Düzenleyicilerine bakıldığında ise şöyle bir tablo ortaya
çıkıyor: Kitabevi-Yayınevi-Dergi-Gazetelerce Düzenlenen: 45 (yüzde
38,5);

Dernek-Vakıf-Meslek

Birliği-Kurum-Özel

Kuruluş-Sivil

Toplum Örgütlerince Düzenlenen: 32 (yüzde 27,3); Belediyelerce
Düzenlenen: 23 (yüzde 19,7); Özel Eğitim Kurumlarınca Düzenlenen:
7 (yüzde 6 ); Üniversitelerce Düzenlenen: 6 (yüzde 5,1); Kişinin
Ailesince Düzenlenen: 4 (yüzde 3,4) olmak üzere toplam 117 ödülyarışma.

Kızıyoruz

mızıyoruz

ama,

“muhafazakâr”

ödüllere-

yarışmalara bakınca çok daha edebiyata yakın gözüken bir tabloyla
karşı karşıya olduğumuzu itiraf etmeliyiz.
5-Altın, bilgisayar, kitap vb. armağanları bir yana bırakıp
sadece parasal açıdan baktığımda, ancak 52 yarışma-ödülde dağıtılan
para tutarının 279.750 TL. olduğunu; başka bir deyişle ödül başına
yaklaşık 5.400 TL. dağıtıldığını gördüm. Yani “muhafazakâr” bir ödül
ya da yarışmada dağıtılandan 3.100 TL. daha düşük, başka bir deyişle
ancak onun yüzde 63,5’i kadar…

Seçici Kurulları Hakkında Bilgiye Ulaşamadığım “Bildiğimiz”
Yarışmalar-Ödüller Hakkında:
117 ödül-yarışmadan 9’unun, yani yüzde 7,7’sinin seçici kurul
üyeleri hakkında bilgiye ulaşamadım. “Muhafazakâr” yarışmaödüllerin yüzde 33,3’lük oranı karşısında bu oran çok daha düşük
kalıyor.
Seçici kurulu hakkında bilgi edinemediğim 9 yarışma-ödül için
şunları söyleyebilirim:
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1-Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası,
Hatay-Defne Belediyesi, Aalen-Antakya Kültür Derneği’nin
birlikte düzenledikleri, en son Temmuz 2015’te Enver Ercan’a
verilen “Altın Defne Edebiyat Ödülü”nün seçici kuruluna
ait bilgilere ulaşamadım.
2-“Kayıp Mürekkep Dergisi Öykü Yarışması” ile “Kayıp
Mürekkep Şiir Yarışması”nın sonuçlarını okurların oyları
belirliyormuş.
3-Şiir Vakti Yayınları, kitabevi.com, kitappaneli.com, Şiir
Vakti dergisi, Giz Ajans, decolekozmetik.com işbirliğiyle düzenlenen
ve “Özgün Edebiyat Ödülleri” adı altında verilen “Deneme”, “Şiir”,
Hikâye”, “Roman”, “Eleştiri” dallarındaki (toplam 5 ödül) seçici kurul
üyelerini de öğrenemedim.
4-Bir de “Son Ümit Dergisi Şiir Yarışması” hakkında
bilgiye ulaşamadım.

“Bildiğimiz” Edebiyat Ödüllerinin, Yarışmalarının Seçici
Kurulları Hakkında:
Bu durumda, seçici kurullarının kimlerden oluştuğunu
bildiğimiz 108 ödül-yarışma var demektir.
108 yarışmada toplam seçici kurul üyesi koltuğu sayısı 631 ve
bunları dolduran kişi sayısı 328. Daha açık söyleyecek olursak
kişibaşına düşen koltuk sayısı 1,92. Eğer sadece 1 üyeliği bulunan 200
kişi ile koltuğu bir yana koyarsak kalan 431 koltuk, 128 kişi tarafından
paylaşılıyor demektir ki, bu da 108 yarışma-ödülün yüzde 68,3’ünde,
kişibaşına 3,4 koltuk düştüğünü söylemeyi gerektirir. Bu mantıkla
bakarak, 108 yarışma-ödülün yüzde 51,5’ini 325 koltuğu paylaşan 75
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kişinin (buna göre kişibaşına düşen koltuk sayısı 4,3’tür) belirlediğini,
dahası yüzde 32,5’ini de 205 koltuğu paylaşan 35 kişinin (buna göre
kişibaşına

düşen

koltuk

sayısı

5,9’dur)

sonuçlandırdığını

söyleyebiliriz.
Ayrıntılara girecek olursak Doğan Hızlan’ın “açık ara” ile yine
en başta olduğunu söylememiz gerekir. Atrıca “Muhafazakâr” Durali
Yılmaz’ın kendi alanındaki yüzde 15,8’lik oranı, “Bildiğimiz” Doğan
Hızlan için 16,7’dir; 108 yarışma-ödülden 18’inin seçici kurulundadır.
Onca dışarıda tuttuğumuz, dikkate almadığımız yarışmayı, ödülü
katmadığımız halde. Hani şu en başta, “Edebiyat ödülleri için bir
başvuru kaynağı olmalı” dediğini aktardığım Doğan Hızlan!
İkinci sırada fazla dikkat çekmediğini düşündüğüm Muzaffer
İzgü var, toplam 10 üyelikle.
Sonra 9 üyelikle Haydar Ergülen geliyor.
Ardından da 8’er üyelikle Hidayet Karakuş ve Turgay Fişekçi.
7’şer üyeliği olan 5 kişi var: Adnan Binyazar, Aysu Erden, Faruk
Duman, Hüseyin Yurttaş, Nursel Duruel.
6’şar üyeliği bulunanların sayısı da 5: Ayşegül Tözeren, Feyza
Hepçilingirler, Sennur Sezer, Sevin Okyay, Yekta Kopan.
Sırada 5’er üyeliği bulunan 7 kişi var: Cemil Kavukçu, Metin
Cengiz, Özcan Karabulut, Semih Gümüş, Sina Akyol, Tarık Günersel,
Vecdi Çıracıoğlu.
13 kişinin ise 4’er üyeliğini sayabiliriz: Adnan Özyalçıner,
Çiğdem Sezer, Enver Ercan, Eray Canberk, Feridun Andaç, Handan
İnci (“muhafazakâr” yarışma-ödüllerin seçici kurullarında saydığım
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üyeliği bunun dışındadır), Mario Levi, Mavisel Yener, Metin Celal,
Öner Yağcı, Selim İleri, Turhan Günay, Yunus Bekir Yurdakul.
İşte, buraya kadar isimlerini sıraladığım 35 kişi, sahip oldukları
205 koltukla “Bildiğimiz” edebiyat ödüllerinin, yarışmalarının yüzde
32,5’inde tam etkili ve yetkililer.
Ardından 3’er üyeliği olanlar geliyor: Ahmet Özer, Ahmet Telli,
Ali Ural, Aslı Erdoğan, Ataol Behramoğlu, Ayşe Sarısayın, Ayşe Şeker
Bumedien, Betül Avunç, Cafer Hergünsel, Cevat Çapan, Emin
Özdemir, Enis Batur, Ercan Zor, Erendiz Atasü, Ertan Mısırlı, Eşref
Karadağ, Faruk Şüyun, Füruzan, Gülsüm Cengiz, Gülten Dayıoğlu,
Hilmi Yavuz (“Muhafazakâr” üyeliği bu sayının dışındadır), İbrahim
Bolu, İlknur Özdemir, İnci Aral, Latife Tekin, Leyla Şahin, Mehmet
Zaman Saçlıoğlu, Misket Dikmen, Nedim Kısaoğlu, Niyazi Yaşar,
Osman Şahin, Sabri Kuşkonmaz, Sedat Sever, Servet Gündoğdu, Sezer
Ateş Ayvaz, Tahsin Yıldırım, Tuğrul Keskin, Tülin Dursun, V. Hüseyin
Kaya, Zeynep Oral… Toplam 40 kişi.
Buraya kadar andıklarımın toplamı 75’tir. Sahip oldukları
koltuk sayısı 325, dolayısıyla etkili oldukları ödül-yarışma oranı yüzde
51,5’tir.
2’şer üyeliği bulunan 53 kişinin isimleri de şöyle: Abdülkadir
Güler, Ahmet Cemal, Ahmet Çelik, Ali Cengizkan, Asuman Kafaoğlu
Büke, Ayfer Tunç, Ayşe Ünsal Albayrak, Ayşe Yamaç, Ayten Mutlu,
Başar Başarır, Berna Durmaz, Cahit Kavcar, Celal Soycan, Celil Yunus
Yeniköylü, Cem Erciyes, Cihat Albayrak, Egemen Berköz, Erdal
Çakıcıoğlu, Ertuğrul Özüaydın, Gültekin Emre, Halil İbrahim Özcan,
Halim Yazıcı, Hamdullah Köseoğlu, Hayrettin Geçgin, Hayri K. Yetik,
Hikmet Altınkaynak, Işık Soytürk, İbrahim Karaoğlu, İhsan Yılmaz,
İsmail Mert Başat, Jale Parla, k. İskender, Kaya Genç, Murat Gülsoy,
Mustafa Öneş, Müge İplikçi, Nalan Barbarosoğlu, Necdet Adabağ,
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Nejat Gacar, Orhan Alkaya, Ömer Adıgüzel, Ömer Türkeş, Pakize
Özcan, Süreyya Berfe, Şebnem Sema Tuncel, Şehabeddin Tosuner,
Şükrü Gülfidan, Tuncay Dağlı, Turan Karataş, Yalvaç Ural, Yusuf
Alper, Yusuf Çotuksöken, Zeynep Aliye.
Böylece 128 kişinin 431 koltuğa sahip bulunduğu, böylece
“Bildiğimiz” ödül-yarışmaların yüzde 68,3’ünde etkili olduğu noktaya
vardık demektir.
Sadece 1 üyeliğe sahip olan 200 kişiden bazılarını da anmak
gerekirse; Abdülkadir Budak, Ahmet Ada, Ahmet Günbaş, Ali Balkız,
Ali F. Bilir, Ali Sirmen, Alper Akçam, Altay Öktem, Aydın Ilgaz, Aytül
Akal, Bahar Kökler, Cengiz Bektaş, Çetin Yiğenoğlu, Enver Aysever,
Ergül Çetin, Erol Üyepazarcı, F. Saadet Bilir, Feride Çiçekoğlu, Ferit
Edgü, Ferruh Tunç, Filiz Altıok Durak, Gonca Özmen, Gülseli İnal,
Güray Öz, Güven Turan, Habib Bektaş, Hami Çağdaş, Hülya
Soyşekerci, İnci Asena, İnci Enginün, İoana Kuçuradi, İpek Ongun,
İrfan Çınar, Jale Sancak, Kadir Yüksel, Karin Karakaşlı, Konur Ertop,
Mine Ömer, Musa Dinç, Mustafa Köz, Muzaffer İlhan Erdost, Mustafa
Kovancı, Müesser Yeniay, Münevver Ogan, Müslim çelik, Nazlı Eray,
Necati Tosuner, Nüket Esen, Ogün Kaymak, Oğuz Demiralp, Oktay
Akbal, Onur Caymaz, Pelin Buzluk, Rahmi Emeç, Refik Durbaş, Sevgi
Özel, Şeref Bilsel, Talat Avcı, Ülkü Tamer, Veysel Çolak, Yeşim
Ağaoğlu, Yiğit Bener, Yunus Emre Altınay, Yüksel Pazarkaya, Zerrin
Taşpınar… diyebilirim.
Sonuç:
Uzun sözün kısası şu: Ödüller, yarışmalar konusunda da herkes
bildiği oyunu sürdürüyor! Ama herkes bunu edebiyat adına yaptığını
söylüyor. Yalanın kuyruklusu!
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Aralarında iyi niyetli, içten, gerçek edebiyatseverler yok mudur?
Vardır kuşkusuz, ama nedense artık çoğunun bu işin içinde “çıkar”
düşüncesiyle yer aldığı algısı hâkim, oyundan geri kalmamak, su
akarken testiyi doldurmak… ne derseniz deyin işte.
Bugüne dek defalarca tartıştık. Yazılı-yazısız, söylenmesi
gereken-gerekmeyen

birçok

şeyi

dile

getirdik.

Kendimize

yakıştırdığımız üsluplarla atıp tuttuk, verip veriştirdik. Ama ilginçtir,
bir avuç insan olduğumuz halde hiçbir konuda, bırakın uzlaşmaya
varmayı, görüş çokluğuna, doğru dürüst bir sonuca bile ulaşamadık.
Bir ödül cambazlığından da söz edip duruyoruz ne zamandır.
Bir kitlenin, edebiyat içindeki küçük, ama etkili bir topluluğun
subaşlarını tuttuğuna, bunların edebiyatı diledikleri gibi, beğenileri ve
çıkar ilişkileri düzeyinde biçimlendirdiklerine, bu işten maddi-manevi
rant/çıkar peşinde olduklarına, edebiyatı kişisel hırsları, egoları ve
çekemezliklerine

kurban

ettiklerine,

kimi

zaman

değersizleri

yaldızlayıp yıldız diye piyasaya sürdüklerine, çoğu zaman da
birbirlerini sıvazlayıp ödüllerle parlattıklarına, edebiyatta yarattıkları
tektip zevk ya da zevksizlik yüzünden bir arpa boyu yol alamadığımıza
dikkat çekmeye çabalayıp duruyoruz. Bunların bir bakıma “sol”un,
yani “bizim” içimizden çıkıp gelmiş olmalarına ise ayrıca içerliyoruz.
Oysa şimdi, öte yanda çok daha kalabalık, çok daha ihtiraslı, çok
daha kenetlenmiş, yıllarca edebiyattan ötelenmiş, yok sayılmış bir kitle
var. Yıllardır, -kendilerine göre Cumhuriyet’ten bu yana- hakları
yenmiş, değeri anlaşılmamış, mağdur edilmiş, “inançlı”, çok geniş bir
kitle... Yola çıktılar.. Hızla geliyorlar. Engel, dağ, yokuş tanımaksızın
geliyorlar. Yok ede ede geliyorlar. Bugün aramızda süregiden itişkakıştan, çekişmeden, kavgadan çok daha kirli, saygıdan, kibarlıktan,
nezaketten uzak, çok daha acımasız bir savaş hızla yaklaşıyor. Bu
aymazlıkla gidersek kazanma olanağımız yok; lâik, demokratik
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Cumhuriyet’in üzerine nasıl çöktülerse lâik, demokratik edebiyatın
üzerine de öyle çökecekler.
Her türlü zenginlik, her türlü güç, her türlü birliktelik
ellerindedir, kullanmaktan çekinmeyecekler. Arkalarında zengin
işadamları var, arkalarında zengin, güçlü şirketler, holdingler var.
Arkalarında çok güçlü, üyeleri birbirine sıkıca bağlı dernekler, vakıflar,
meslek birlikleri var. Arkalarında güçlü devletadamları, siyasetçiler,
bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları var. Arkalarında devlet var!
Yani bunlar bizi yener, güle oynaya yener. Biz, hâlâ Anadolu
kentlerinde, kasabalarında dizgi yanlışlarıyla dolu, kimi zaman
edebiyat değeri yerlerde sürünen edebiyat dergisi çıkarma çılgınlığını
marifetmiş gibi övüne övüne söyleyip ortalıkta gezer dolaşırız. Onlar
iki günde gelir, bizi yerlebir eder, isimlerimiz tarihten bile silerler.
Şimdilik tek eksikleri, ün… Ünlü, popüler, yanında dimdik
durabilecekleri doğru dürüst bir edebiyatçıları yok. Necip Fazıl artık
yetmiyor. Yetse de nereye kadar, sürekli onun adını anmaktan
kendilerine bile fenalık geldi. Sezai Karakoç yanaşmıyor, Nurettin
Topçu yetişmiyor, Nuri Pakdil’in sağı solu belli olmuyor, Cahit
Zarifoğlu istenen yükselişi sağlayamıyor bir türlü… Beşir Ayvazoğlu ile
Rasim Özdenören var ya, onlarla da “kifayetsiz” işte; kendi içlerinde
gördükleri saygının ötesine geçemiyorlar; bilgelikleri bir yerde tıkanıp
kalıyor; edebiyatın genelinde kabul görmüyorlar her nedense.
Başvurdukları “devşirme” yöntemi de istedikleri sonuçları sağlamıyor.
Ölülerden devşirmeye kalkışıyorlar; Mehmet Akif’in eskiliğiyle baş
edemiyorlar; Ahmet Haşim’i bir türlü çözemiyorlar; Ahmet Hamdi
Tanpınar’a, Yahya Kemal’e yanaşıyorlar; ama hep eksik kalan bir
şeyler var. Bu çalışmam sırasında gördüm ki, Cahit Külebi’yi, Bedri
Rahmi Eyüboğlu’nu sahiplenme hevesleri var; inanmazsanız bu iki
isim için düzenlenen yarışma-ödüllerin seçici kurullarına bakın,
anlayacaksınız… Ne ki, onlar da olmayacak, olmaz; Cahit Külebi’yle,
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Bedri Rahmi’yle kan uyuşmazlığı var aralarında, farkında bile değiller.
Yoksa en azından Bedri Rahmi Eyüboğlu adına “öykü” değil, “şiir”
yarışması düzenlemenin daha uygun olacağını akıl edebilirlerdi!
Yaşayan, bildik, tanıdık isimlere de yanaşıyorlar zaman zaman;
“karma jüri yöntemi” deyişim bundan. Doğan Hızlan’ı istedikleri an
aralarına alabileceklerini düşünüyor olabilirler; Enis Batur’u, Haydar
Ergülen’i, arada Handan İnci gibileri de çekiştiriyorlar sanırım. Hatta
kimi ödüllerin seçici kurullarına almayı başarıyorlar da onları bazen.
Ama “tabanları” bu isimleri kabullenmekte güçlük çekiyor olmalı.
Zamana ihtiyaç duyuyorlardır belki. Dahası ne yazık, Hilmi Yavuz bile
o ilk etkiyi uzağa taşıyamadı gitti!
Saygınlığı sağlamanın bir yolu olarak

akademisyenlere

yöneldikleri de görülüyor. Neredeyse tüm ödül-yarışma seçici
kurulları akademik unvanlı kişilerden oluşuyor. En basit, en sıradan,
hatta ilkokullara yönelik manzume, şiir, öykü yarışmalarında bile koca
koca profesörleri, doçentleri, doktorları görev almış buluyorsunuz.
Aralarında bu işlerin başını çekenler bile var. Artık “Ağaç yaş iken
eğilir” düşüncesi mi, “edebiyat sevgisi” mi, Allah bilir!
Her ne olursa olsun, içlerinden birinin fırlayıp tırmanıvermesi,
şöhret basamaklarını hızla tırmanması en çok istedikleri şey
bugünlerde. Bunun için hiçbir “fedakârlıktan” kaçınmıyor, hiçbir
fırsatı kaçırmıyorlar. Kitap-dergi fuarları, sanat-edebiyat haftaları, bin
çeşit seminer, panel, konferans, türlü türlü etkinlik düzenliyorlar… Ne
ki, sahip oldukları “zihniyetin” sanatta, edebiyatta ancak bir yere ve
ancak belli bir zümreye seslenebilecek kadar etkili olabileceğinin
farkında değiller. Bunu bile bilmiyor, görmüyorlar.
Yine de tehlike büyük!
Bunun ayrımında olunsun ya da olunmasın, bir sonraki
yazımda ödüllerin, seçici kurul üyelerinin, yayınevleri, dergiler,
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dernekler, vakıflar, edebiyatın içinden ve dışından başka kişilerle
bağlarını,

ilişkilerini

yazmaya

çalışacağım.

Ne

kadar

bilgiye

ulaşabilirim, bilmiyorum, ama yapacağım bunu.
Neden mi?
Benim de bunca yıldır doğru diye bildiğim, uğruna yaşadığım
bir inancım var.

NOT: Yazımı daha fazla uzatmamak için değerlendirmeye aldığım edebiyat
ödülleri ile yarışmalarını isim olarak anmayıp salt sayısal sonuçlarıyla vermek
istedim. Ama dileyen olursa bir dosya olarak iletebileceğimi belirtmek isterim..
01.12.2015

Üvercinka, Ocak 2016, Şubat 2016, Mart 20016; Sayı: 15, 16, 17
(3 bölümde “Edebiyat Ödülü Bilgileri” başlığıyla yayımlandı.)
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