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KİTAP
Osman Sungur Ecemiş

Uzun bir aradan sonra merhaba sevgili meslekdaşlarım.  
Kitaplara ve okumaya olan ilginiz devam ediyorsa size 

bu satırların devamında kütüphanemden seçtığim üç kitabın 
tanıtımını yapmak istiyorum. Bu üç kitabın ortak özelliği tarihi 
konuları ele alması ve okurken okuyucuyu hiç sıkmadan oku-
nacak nitelikte kitaplar olmasıdır. Amacım, zaten yeteri kadar 
gergin günlerden geçen siz kitap dostlarını bir nebze olsun bu 
eserlerin dünyasına çekmektir. Bunda başarılı olursam ne mut-
lu bana.                                                                                            

Tanıtmak istediğim ilk kitap İngiliz yazar ve tarihçi Roger 
Crowley’e ait ‘’1453 Son Büyük Kuşatma’’ adlı İstanbul’un fetih 
günlerini anlatan eserdir. Aprıl yayınları tarafından 346 sayfa 
olarak basılmış olan kitabın yazarı İstanbul’da uzun süre yaşa-
mış olup, kenti ve tarihini çok iyi araştırmıştır. Eserin tercüme-
sini Cihat Taşçıoğlu yapmış. Tarihin akışını değiştiren en önemli 
olaylardan biri olan İstanbul’un fethini tamamen tarafsız ve ön 
yargısız işleyen kitap, olayın iki tarafının hatta üçüncü ülkelerle 
Papalık gibi kurumların fetih süreci öncesi ve 53 günlük kuşat-
ma süreci boyunca iç ve dış ilişki ve çelişkilerini ve de savaşın 
bütün safhalarını objektif bir şekilde okuyucuya sunmaktadır. 
Konuya ilgi duyanlara hararetle tavsiye ederim.

İkinci tanıtmak istediğim Kitap  Kemal Anadol’un Doğan Ki-
tap tarafından basılmış olan ‘’Büyük Ayrılık’’ adlı eseridir. 592 
sayfa olan bu kitabın kalınlığı sizi ürkütmesin, emin olun kitabı 
elinize alınca bırakmak istemeyeceksiniz.  20. yüzyılın başında 

Ege’de, genellikle de Foça ve çevresinde geçen kitap, yüzyıl ba-
şındaki çözülme sürecini anlatıyor. Tarihi ve kurgusal kişilikler 
baz alınarak Türk ve Rumların iç içe yaşadığı bölgenin Kurtuluş 
Savaşı öncesi ve sonrası dostlukları ve dönemin şartları sonucu 
yaratılan husumetler ve tarihsel olaylar yan başlıklarla ele alı-
narak okuyucu acı gerçeklerle yüzleştiriliyor.  Özellikle karşılıklı 
tehcir olaylarının yarattığı travmalar okuyucuya bir tokat gibi 
çarpıyor.  Güzel ve düşündürücü bir tatil kitabı olarak eminim 
size çok şey katacaktır.

Gelelim son kitabımıza. Rus edebiyatının ölümsüz ustala-
rından Lev Tolstoy’un İş Bankası yayınlarından basılmış olan 
‘’Sivastopol’’ adlı eserini sizlere sunmak istiyorum. 195 sayfa 
olan eseri Rusça aslından Mazlum Beyhan çevirmiş. Üstadın 
ilk çalışmalarından olan kitapta, kendisinin de subay olarak gö-
rev yaptığı Kırım Savaşı’nın Sivastopol Cephesi anlatılmaktadır. 
Bizim tarihimizde de çok önemli bir yer tutan Kırım Savaşı’nın 
bu cephesinde daha çok Rus-Fransız savaşları ele alınmış olup 
bu çerçevede Tolstoy’un kalemi bir yandan da askerlerin ya-
şamları ve iç dünyaları üzerine yoğunlaşarak, acımasız savaş 
ortamını bambaşka açılardan da ele almaktadır.   Tolstoyu oku-
mayı sevenlere veya ilk defa okumak isteyenlere bir pencere 
açarsam ne mutlu bana.

Sizlere son zamanların moda cümlesi ‘’Boş Çuval Dik Dur-
maz’’ sözüyle veda ediyorum.  
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