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pazar günlerine has tarih yazıcılığı
Son yıllarda birçok gazeteci pazar günleri tarih yazıları yazmaya başladı. Bilimsel
makalelerin soğuk üslubuna kıyasla akıcı bir dille yazılmış olmaları ama genellikle
istifade edilen kaynakları belirtmeyen yaklaşımları, yazının gazete yazısı olduğu
düşünüldüğünde “normal” sayılabilir. Ancak bu yöntemin en büyük zaafı okurun
konuyla ilgili okuma yapma arzusunu kırbaçlamaması ve intihali meşrulaştırması
rıfat n. bali
Aylık yayınlanan tarih
dergilerinin sayıca mahdut,
okurlarının ise daha da sınırlı
olduğu bilinen bir gerçek.1 Bu
durum izah edilmeye
çalışıldığında getirilen
kanıksanmış izahat
tarzlarından biri, tarih
dergilerinin bugünkü halleriyle
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sıradan okur için fazlasıyla
bilimsel bir üslupla kaleme
alınmış olmaları ve dolayısıyla
hitap edebilecekleri okur
kitlesini ister istemez
sınırlamaları, konuyla mesleki
açıdan ilgilenenlere
(üniversite öğretim üyeleri,
tarih öğretmenleri, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri,
tarih araştırmacıları) hitap
etmekle yetinmeleri. Bu kısır
döngüyü kırabilmek için dergi
yöneticilerinin bulabildikleri
belki de tek yöntem, bilimsel
üsluplu yazılarla “kolay
okunabilir” nitelikteki yazıların
harmanlandığı karma bir içerik
oluşturmak. Ancak böylesine
karma içeriğe sahip bir tarih
dergisinin de “az sayıda okura
sahip olma” kısır döngüsünü
kıracağı fevkalade şüpheli.
Söz konusu durumun ortaya
çıkmasında Türkiye’nin eğitim
seviyesi elbette önemli bir
etken. Buna son yıllarda bir
önemli faktör daha eklendi;

günlük basının tarih alanına ve
özellikle Osmanlı dönemine el
atması. Bu durum, Türk
toplumunun bireysel (aile)
veya kurumsal (devlet)
temelde Osmanlı’yı
keşfetmesiyle birlikte başladı.2
Bu yeni eğilimin öncülerinden
biri, Osmanlı hanedanı
konusunda özgün vesikalara
dayanan geniş bir şahsi arşive

sahip, vasıflı eserlerin müellifi
Murat Bardakçı. Bardakçı,
Hürriyet gazetesinin pazar
nüshalarında kendisine ayrılan
tam sayfada yıllar boyunca
tarihi vakaları ve/veya
şahsiyetleri konu eden ve
genellikle bunu güncel bir
siyasi mesele bağlamında
değerlendiren yazılar
yayınlamaktaydı. Bu yazılar
genellikle Bardakçı’nın şahsi
arşivinde bulunan özgün
vesikalara dayandığından,
Osmanlı ve Türk tarihyazımına
değerli katkıda
bulunmaktaydılar. Murat
Bardakçı’nın başlattığı ikinci
bir yenilik ise bir dönemin çok
revaçta olan popüler tarih
dergileri (Hayat Tarih
Mecmuası, Resimli Tarih
Mecmuası gibi) geleneğini
canlandırmak isteyen ve
Hürriyet’ten ayrıldığı tarihe
kadar dört yıl boyunca devam
ettirdiği3 haftalık büyük boy
Hürriyet Tarih dergisi idi.
Murat Bardakçı kısa zamanda

başka birçok meslektaşına
örnek olacak, son yıllarda onu
örnek alan birçok gazeteci
pazar günleri yayınladıkları
yazılarını tarih konusuna
ayırmaya başlayacaklardı.
Radikal’de yazan Avni
Özgürel, Sabah’ta yazan Erdal
Şafak, bir dönem gene Sabah
gazetesinde yazan Ergun
Hiçyılmaz, Star Pazar’da yazan
Salih Mercan, Yeni Şafak
Pazar’da yazan Ertan Altan
bunlardan birkaçı. Bu isimlere
zaman içinde kısa ömürlü
Nokta dergisi ile Birgün
gazetesinin pazar nüshasında
yazan Ümit Bayazoğlu, gene
Birgün gazetesinde yazan Feza
Kürkçüoğlu, Radikal İki ve
Agos gazetelerinde yazan Ayşe
Hür, Zaman Pazar ekinde
yazan Mustafa Özel, Milliyet
Pazar’da yazan Prof. İlber
Ortaylı, Bugün’de yazan Yrd.
Doç. Dr. Erhan Afyoncu gibi
isimler de eklenecektir.
Yukarıda sıralanan isimlerin
tamamı herhangi bir tarih
dergisinden, yazdıkları
gazetenin tirajına göre,
onlarca veya yüzlerce misli bir
tiraja sahip bir gazetede
yazmaları nedeniyle çok daha
geniş bir okur kitlesine
seslenebilmekteler. Bilimsel
makalelerin soğuk üslubuna
kıyasla akıcı ve kolay
okunabilir bir dil kullanmaları,
dipnotsuz ve genellikle istifade
edilen kaynakları belirtmeyen
yaklaşımları, yazının bilimsel
bir makale olmayıp bir gazete
yazısı olduğu göz önünde
bulundurulduğu takdirde,
“normal” sayılabilecek bir
üslup ve yöntem. Ancak bu
yöntemin en büyük zaafı,
tarihe meraklı sıradan okurun
merakını gıdıklayabilmeyi
becermesine rağmen istifade
edilen veya okunması salık
verilen kaynaklar
belirtilmediğinden, okurun
konuyla ilgili daha fazla okuma
yapma isteme arzusunu
kırbaçlamaması, buna ilaveten
ve de daha önemlisi intihali
yaygınlaştırması,

meşrulaştırması ve
sıradanlaştırması.
Bu “popüler tarih yazıcılığı
ekolü”nde yer alanlar
arasında, Murat Bardakçı’nın
Hürriyet gazetesinden ayrılıp
Sabah gazetesine geçmesi
üzerine 4 Şubat 2007
tarihinden itibaren Hürriyet’in
pazar nüshasındaki sayfayı
devralan Soner Yalçın apayrı
bir yere sahip. Soner Yalçın,
Bardakçı gibi özgün vesikalara
dayalı geniş bir şahsi arşive
sahip olmadığından, yazılarını
kamuya açık, genellikle
yayınlanmış kaynaklardan
istifade ederek kaleme
almakta. Ancak bu yazılarında
asla ve asla kaynak belirtmek
gibi bir zahmete
katlanmamakta. Bir örnek
vermek gerekirse, 11 Mart 2007
tarihli ve konusunu istihbarat
örgütlerine ayırdığı sayfayı
incelemekte yarar var. Söz
konusu örnek, tam sayfa üç
ayrı yazının yan yana
gelmesinden oluşmakta.
“Osmanlı istihbarat teşkilatı
İngiliz elçisinin ısrarıyla
kuruldu” ana başlığını taşıyan
yazılardan ilkinde, saray
hekimi Mavroyani Paşa’nın
1891 tarihli La Police Secrète
en Turquie kitabı temel
alınarak Osmanlı İstihbarat
Teşkilatı’nın kuruluşu
anlatılmakta. Soner Yalçın, her
nasılsa bu bölümde temel
aldığı yazarı, yani Mavroyani
Paşa’yı ismen zikretmekte,
ancak kitabının adını
vermemekte. Aynı sayfada yer
alan ve “Amerikan İstihbaratını
Bir İstanbul’lu Kadın Kurdu”
başlıklı ikinci bölüm, Amerikan
Merkezi Haber Alma Örgütü
CIA’nın selefi olan Office of
Strategic Services’in
kuruluşunu anlatmakta, ancak
istifade ettiği ve Türkçeye de
çevrilen Barry Rubin’in
Istanbul Intrigues kitabı
zikredilmemekte. Üçüncü
bölüm ise “İngiliz İstihbarat
Raporlarında ‘Andıç’lanan
Türkler” başlığını taşımakta.
Bu bölümde Soner Yalçın,

Murat Bardakçı
ve Ergun
Hiçyılmaz.

sayısı pek az. Meseleye bu
açıdan bakıldığında gazetelerin pazar sayfalarında yer
alan “tarih” konulu popüler
vasıflı yazıların aslında sınırlı
sayıda okura hitap eden tarih
dergilerine müdavim bir okur
kitlesi yaratma gibi faydalı bir
işleve sahip oldukları
söylenebilir. Ancak bu bakış
fazlasıyla iyimser. Soner
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dönemin Britanya Büyükelçisi
Percy Loraine’in Britanya
Hariciye Vekili Anthony Eden’e
1938 yılında gönderdiği
“mahrem” ibareli bir belgede
yer alan bilgilerden alıntılar
yayınlamakta.4 Söz konusu
belge Türkiye’nin önde gelen
şahsiyetleri hakkında Britanya
Hariciye Vekâleti tarafından
her yıl hazırlanan biyografi

Soner Yalçın, Bardakçı gibi özgün vesikalara dayalı geniş bir şahsi arşive
sahip olmadığından, yazılarını kamuya açık, genellikle yayınlanmış
kaynaklardan istifade ederek kaleme almakta. Ancak yazılarında asla ve asla
kaynak belirtme gibi bir zahmete katlanmamakta.
notları. Ancak bu da yeni bir
şey değil. Bu belgenin
özetlenmiş Türkçe çevirisi ilk
kez Aktüel dergisinin 24-30
Eylül 1992 tarihli nüshasında
yayınlanmıştı. Soner Yalçın ise
aynı bilgileri tekrarlarken
bunları nereden temin ettiğini
belirtmemekte.
Günümüzde mesleki açıdan ilgi
alanına girmediği halde tarih
konusuna merak duyan insan
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Günümüzde aylık veya birkaç
ayda bir yayınlanan ve de temini
kolay olan tarih dergileri, Belleten,
Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum
Yeni Yaklaşımlar, Türk Dünyası
Tarih Dergisi, Tarih ve Düşünce,
Bilgi ve Bellek ile üniversitelerin
düzensiz olarak yayınladıkları ve
sıradan okur için ulaşılması

Yalçın’ın tek bir yazısından da
görülebileceği gibi, “gazeteci
üslubu” ile yazılmış bu tür
popüler yazıların götürüleri
getirilerinden çok. Götürüleri
intihali meşrulaştırmaları,
yaygınlaştırmaları ve
dolayısıyla basınla beslenen
sıradan okurun kültür
seviyesini yükselteceğine daha
da aşağılara indirmeleri.
Dahası, pazar günkü popüler

oldukça güç olan tarih
dergileridir. Türkiye’de yayınlanan
tarih dergileri konusu çok fazla
incelenmemiş bir alandır.
Bu konuda rastlayabildiğim
incelemeler şunlardır: Ali Birinci,
“Bâbıâli’nin Tarih Mecmuaları
1943-1965”, Türk Yurdu, sayı 132,
Ağustos 1998, s.29-38; Ahmet

tarih yazıları sayesinde tarihe
ilgi duymaya başlayabilecek
olan potansiyel bir okur
kitlesinden, son yıllarda
yaşanan yayınevi, yazar ve
eser patlamasının doğurduğu
çok sayıda vasıflı/vasıfsız
eserler arasından, ciddi
anlamda kitap eleştirisinin
mevcut olmadığı ve olanların
ise bu yayın patlaması
karşısında tamamen yetersiz
kaldığı bir ortamda pek az bir
Necip Günaydın, Türkiye’de
Tarih Mecmuaları Cumhuriyet
Dönemi Tarih Mecmuaları,
yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1999; Hakan Öksüz,
Cumhuriyet’ten Günümüze
Popüler Tarih Dergileri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara

kısmının vasıflı kitaplara itibar
etmesi ise kimseyi fazla
şaşırtmamalı.
Serbest piyasa kurallarına
göre “iyi mal kötü malı kovar”
kuralı daima galip gelir.
Serbest piyasa ekonomisine
dayalı Türkiye’nin tarih
yayıncılığı alanında ise
şimdilik bunun tam tersi
yaşanmakta. Yakın bir vadede
düzeleceğine dair emareler de
mevcut değil.
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Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, 2005 .
Engin Ardıç, “Gazetelerin Osmanlı
sayfaları”, Akşam, 8 Nisan 2007.
25 Aralık 2002-27 Aralık 2006.
National Archives (Londra) 3
Şubat 1938 tarih, belge no FO
371/21932.

ilk hrant dink cinayeti duruşması 2 temmuz’da
Hrant Dink cinayeti davasının ilk
duruşması 2 Temmuz’da görülecek.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nin hazırladığı tensip
tutanağına göre zanlı O.S. 18 yaşından
küçük olduğu için duruşma kapalı
yapılacak. Mahkeme, ayrıca Orhan
Pamuk’un duruşmaya mağdur sıfatıyla
çağrılmasına karar verdi.
18 sanıklı davanın iddianamesinde,
Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in
‘Hrant Dink’in öldürülmesine
azmettirmek’ suçundan ağırlaştırılmış
müebbete çarptırılması isteniyor.
Ayrıca Tuncel, ‘silahlı terör örgütünün
yöneticisi olmak, patlayıcı madde imal
etmek ve atmak’la suçlanıyor. Tuncel’in
bunun için 22.5-48 yıl arasında ceza
görmesi isteniyor. Hayal içinse ‘terör
örgütünün yöneticisi olmak, Orhan
Pamuk’u tehdit etmek ve ruhsatsız silah

bulundurmak’tan 18-30 yıl arasında hapis
cezası öngörülüyor. Cinayetin tetikçisi
O.S.’nin yaşının 18’den küçük olduğu da
dikkate alınarak 18 ile 24 yıl arasında
hapisle cezalandırılması talep
ediliyor. BBP’li zanlılar Yaşar Cihan ile
Halis Egemen’in ‘terör örgütüne yardım
etmek’ten 7.5 ile 15 yıl arasında hapsi
istenirken Mustafa Öztürk,
Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz,
Ahmet İskender ve Ersin Yolcu,
‘Dink’in öldürülmesine yardım etmek ve
terör örgütüne üye olmak’la suçlanıyor.
Bu kişiler için talep edilen ceza,
22.5 ile 35 yıl. Salih Hacısalihoğlu,
Alper Esirgemez, İrfan Özkan,
Osman Alpay, Erbil Susaman,
Numan Şişman, Şenol Akduman ve
Veysel Toprak’a da ‘terör örgütüne
yardım etmek’ten 7.5-16 yıl ceza
öngörülüyor.

Fotoğraf: Sebati Karakurt

7

