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KİTAP
Osman Sungur Ecemiş

MERHABA DOSTLAR,
Merhaba dostlar.  İki kitap ve bir yazarı tanıtmaya ayırdığımız sayfa-

mızda, bu seferki konuğumuz pek çoğunuzun tanıdığına ve bazı eserlerini 
okuduğuna emin olduğum Ahmet Ümit olacak. Ama baştan söyleyeyim, 
bu iki kitapta Baş Komiser Nevzat ve yardımcıları Ali ve Zeynep bulun-
muyor. İsterseniz gelin Ahmet Ümit’i bir parça tanıyalım. 1960 yılında 
Gaziantep de doğan yazarımız 14 yaşında sol düşünceyle tanışmış 
olup, bu düşünce sistemi ondan sonraki ömrünü ve tabi ki eserlerini 
yönlendirmiştir. Üyesi olduğu T.K.P. tarafından gönderildiği Moskova 
da Yüksek Tahsilini tamamlayan Ahmet Ümit ‘’Kar Kokusu’’ adlı kita-
bında, burada yaşayan 6 Türk gencinin başından geçenleri anlatır. 
Tam 28 esere imza atmış olan yazarın, tanıtmak istediğim kitapları-
na geçelim artık isterseniz.

İlk olarak yazarın çok yakın bir tarihte yayınlanan ve seven-
lerini hayretler içinde bırakan ‘’Bir Aşk Masalı’’ adlı kitabını ele 
alacağız. Bu hayretin sebebi, yazarımızın hiç denemediği bir yazı 
türüne girmesidir. Tarihi ve polisiye konulu yazılarına alıştığı-
mız Ahmet Ümit bu eserinde Masal anlatmaktadır. Evet, yanlış 
duymadınız bize tam 248 sayfa süren bir masal anlatmakta 
olup, Yapı Kredi yayınlarından basılan bu uzun masal bizi bir 
yandan çocukluk günlerimize götürürken , bir yandan da 
Ahmet Ümit’ten beklenecek şekilde derslerde vermektedir. 
Konuya gelirsek, kısaca özetleyim.  Fi tarihte, 5 ayrı ülke-
nin 5 prensinin ortak bir rüyada gördükleri bir kızı aramak 
için çıktıkları yolculuklarda başlarından geçenler kitabın 
ana konusunu oluşturmaktadır. Hayalide olsa sevginin gücü ve 
aşk için katlanılan inanılmaz güçlük ve maceralar ve de prenslerin bunlara 
tutkunun verdiği güçle göğüs germeleri, okuyucuyu sarmakta ve büyük bir 
keyifle okumasını sağlamaktadır. Kitabın sonundaki sürpriz finali gelin oku-
yucuya bırakalım. Hepimizin gergin bir ortamda yaşadığımız bu günlerde, 
kafanızın bir parça bu süreçten uzaklaşmasını istiyorsanız, buyurun bu ki-
taba….                                                                                                          

Gelelim ikinci kitabımıza. 2015 yılında Everest yayınlarından yayınla-
nan ‘’Elveda Güzel Vatanım’’ adlı 526 sayfalık kitabın tanıtımını yaparak 
sizleri yakın tarihimizin çok önemli bir dönemine ve olgusuna götü-
receğim. Bu olgunun adı ‘’İttahat ve Terakki’’ dir. Benim sık sık kar-
şılaştığım bir soru olan bu partinin ne olup olmadığı, toplumda ger-
çekten tam bilinmeyen bir konudur. Başta İlber Ortaylı olmak üzere 
birçok tarihçinin paylaştığı ‘’İttahat ve Terakki Dönemini ve yönetim 
mantığını anlamadan yakın geçmişi ve bugünümüzü anlayamayız’’ 
görüşüne tamamen katılmaktayım bende. Şehsuvar Sami adlı bir 
İttahat ve Terakki eski fedaisinin, 1926 İzmir suikast girişimi sonu-
cu başlatılan İttahatçı avı sırasında, saklandığı Pera Palas’dan, Se-
lanik de bıraktığı sevdiği kadına yazdığı mektuplar baz alınarak, 
okuyucuya sürükleyici ve sıkmayan bir dille ‘’İttahat ve Terakki’’ 
tarihi anlatılmaktadır. Konuya ilgi duyanlara başlangıç aşaması 
olarak bu eseri hararetle tavsiye ederim.


