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kinci
Yol dosyamızla bu geniş ve çağrışımlı konuda karşınıza çıkı&'()'%*+,%-+./01!2,0%34%56('"%76%80#9!"!1,!%&+(4-0%&09"!(!20%8!&!:
yoruz,
böylece Kebikeç’e
ulaşan yol yazılarımız da, gene “dosya %
/+942;%3</,6)6
Kebikeç=6%%4,0"0(%/+,%/02!,09!1!2%-0;%56(6%>-+./0%
kapanmadan”
tamamlanmış
oluyor.
Sunuş’ta
hikmetli bir söz bekliyorsanız,
&0?0(10-0(@%A0101,0(1!"%+,4/+9B%C4(4"=A0%D'&16A,'%3'9%.<2%36&,'/+9.0(!2;%
gerçekliğin
bilime
dönüştürülmesinin
kağıtları
buruşturmak, karalamak, bas56986&,'#'(%3','16%-<(E"AE9E,16.'('(%&0#!A,09!%3494"A4910&;%&090,010&;%30.:
kıya
vermek
süreci
içinde
kalmasının
kısırlığını
hatırlatırım. Ama okudukları&!/0%76916&%.E96)'%'8'(-6%&0,10.!(!(%&!.!9,!#!(!%D0A!9,0A!9!1B%F10%+&4-4&,09!:
mızın
bilgiye dönüşebilmesi de bizim öğrenebilme yeteneğimizin sürekli par1!2!(%3',5'/6%-<(E"63',16.'%-6%3'2'1%<#96(63',16%/6A6(6#'1'2'(%.E96&,'%?09:
latılmasıyla ilgili olduğuna göre, bu dosyayı okumak da bu köprüye ulaştıran
,0A!,10.!/,0%',5','%+,-4#4(0%5<96;%34%-+./0/!%+&410&%-0%34%&<?9E/6%4,0"A!90(%
“yol”lardan biridir deriz. Onun için “uğurlamak” denilmiştir...
>/+,@,09-0(%3'9'-'9%-69'2B%G(4(%'8'(%>4#49,010&@%-6(',1'"A'9BBB
Bu sayıda dosyada ve dosya dışında uzun yazılar var. Yol dosyasında
H4%.0/!-0%-+./0-0%76%-+./0%-!"!(-0%424(%/02!,09%709B%*+,%-+./0.!(-0%
konunun çeşitliliğini yansıtan yazılarımız arasında Ömer Türkoğlu Osmanlı
&+(4(4(%86"'A,','#'('%/0(.!A0(%/02!,09!1!2%090.!(-0%I169%JE9&+#,4%G.10(,!%
son dönem yol algısının biçimlenişi ve örnekleri üstünde duruyor. Hamdi Öz.+(%-<(61%/+,%0,5!.!(!(%3'8'1,6('"'%76%<9(6&,69'%E.AE(-6%-494/+9B%K01-'%I2:
diş
taşra eşrafı ile kapitalizmin yeni ortaya çıkan ajanlarının yol ihtiyacının,
-'"%A0"90%6"90L!%',6%&0?'A0,'21'(%/6('%+9A0/0%8!&0(%0M0(,09!(!(%/+,%'DA'/0)!(!(;%
merkezi
iktidarla-siyasetle oyununu sergiliyor. Mehmet Demiryürek de hep
169&62'%ama
'&A'-09,0:.'/0.6A,6%
+/4(4(4%
.695','/+9B%
N6D16A%yol
O61'9/E96&%
-6% D6?%
anlatılan
örneklendirilmeyen
konsolos
hukukunun
izinleri bahsiyle
0(,0A!,0(%
010%
<9(6&,6(-'9',16/6(%
&+(.+,+.%
D4&4&4(4(%
/+,%
'2'(,69'%
30D.'/,6%
bu oyunun kapitalizmin taşrası Osmanlıca oynanışının bir biçimini sergiliyor.
34%+/4(4(%&0?'A0,'21'(%A0"90.!%G.10(,!)0%+/(0(!"!(!(%3'9%3'8'1'('%.695','/+9B%
Jak
den Exter’in istatistik ve haritalarla süslü yazısıyla da bu oyunun Avrupa
P0&%-6(%QRA69='(%'.A0A'.A'&%76%D09'A0,09,0%.E.,E%/02!.!/,0%-0%34%+/4(4(%F794?0%
yollarındaki
son biçimini, Hollanda’ya göç ve geri dönüş hikayesini okuyo/+,,09!(-0&'%.+(%3'8'1'(';%K+,,0(-0=/0%5<8%76%569'%-<(E"%D'&0/6.'('%+&4/+:
ruz.
Turan Tanyer, Yılmaz Güney’in Yol filminin oluşum ve değerlendiriliş
942B% J490(%yazarken,
J0(/69;%*!,102%
Yol% "%,1'('(%
76% -6#69,6(-'9','"%
hikayesini
tutulanSE(6/='(%
yolun zaman
içinde +,4"41%
uğrayacağı
sevap günah
D'&0/6.'('%/0209&6(;%A4A4,0(%/+,4(%2010(%'8'(-6%4#90/0)0#!%.670?%5E(0D%A690:
terazisinin kefelerini de göz önüne getiriyor. Yolunda her halde ikbal
arayanların
gelin görün ki yolu da biraz şaşıyor herhalde. Bülent Varlık’ın %
2'.'('(%&6L6,69'('%-6%5<2%<(E(6%56A'9'/+9B%*+,4(-0%D69%D0,-6%'&30,%090/0(,09!(%
yazına
gelince, Anadolu’da çeşitli çağlarda seyyahların ne yediği konusunu
56,'(%5<9E(%&'%/+,4%-0%3'902%"0"!/+9%D69D0,-6B%HE,6(A%T09,!&=!(%/02!(0%56,'()6;%
diziye
dönüştü- rürse, disiplinlerarası bir yolculuğu vaad etmiş olacak...
F(0-+,4=-0%86"'A,'%80#,09-0%.6//0D,09!(%(6%/6-'#'%&+(4.4(4%-'2'/6%-<(E"AE:
Dosya dışı yazılarımızdan, Nuri Adıyeke’nin az bilinen “cami”nin
9E9.6;%-'.'?,'(,69090.!%3'9%/+,)4,4#4%700-%6A1'"%+,0)0&BBB%%%
kimliği konusunu,
Elif
Ekin Akşit’inU49'%
ilk Osmanlı
feministlerin
milliyetçiliği
O+./0% -!"!%
/02!,09!1!2-0(;%
F-!/6&6=('(%
02% 3','(6(%
>)01'@('(%
bağlamını,
Selda
Güner’in
çevirisiyle
Mahmud
Haddad’ın
Arap
milliyetçili&'1,'#'%&+(4.4(4;%Q,'L%Q&'(%F&"'A='(%',&%G.10(,!%L61'('.A,69'(%1',,'/6A8','#'%
ğini
yeniden düşündürmesini, Günil Ayaydın Cebe’nin Samipaşazade kişili30#,01!(!;%C6,-0%SE(69='(%867'9'./,6%N0D14-%K0--0-=!(%F90?%1',,'/6A8',':
ğinde
Osmanlı aydınının yeni ve eski edebiyat oyununu irdelemesini ve Aslı
#'('%/6('-6(%-E"E(-E916.'(';%SE(',%F/0/-!(%V636=('(%C01'?0"020-6%&'"',':
Yakın’ın
tutku izindeki yolculuğunu önemsiyor ve özgün katkılar olarak gö#'(-6%G.10(,!%0/-!(!(!(%/6('%76%6.&'%6-63'/0A%+/4(4(4%'9-6,616.'('%76%F.,!%
rüyoruz.
*0&!(=!(%A4A&4%'2'(-6&'%/+,)4,4#4(4%<(61.'/+9%76%<25E(%&0A&!,09%%+,090&%5<:
Bu sayımızla Ömer Türkoğlu, “Terekelerden” başlığıyla oluşturduğu9E/+942B%
muz, ismiyle müsemma terekeden çıkmış ilginç evrak üstünden tarih pencereH4%.0/!1!2,0%I169%JE9&+#,4;%>J696&6,69-6(@%30",!#!/,0%+,4"A49-4#4:
sine bakmaya çalışan yeni dizi/köşemizin ilk örneğini veriyor.
142;%'.1'/,6%1E.6110%A696&6-6(%8!&1!"%',5'(8%6790&%E.AE(-6(%A09'D%?6()696:
Gelecek sayımızda ve “Mükeyyifat” dosyamızda buluşmak üzere...
.'(6%30&10/0%80,!"0(%/6('%-'2'W&<"61'2'(%',&%<9(6#'('%769'/+9B%
Saygılarımızla.
S6,6)6&% .0/!1!2-0% 76% >NE&6//'L0A@% -+./01!2-0% 34,4"10&% E2696BBB%
C0/5!,09!1!2,0B
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