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KİTAP
Osman Sungur Ecemiş

Vecdi Çıracıoğlu ismini bilmem önceden 
duydunuz mu? Aslında, adı geçen yazar yıl-

lar önce Jeoloji Mühendisleri Odasında, rahmetli 
milli futbolcu Metin Kurt ile birazdan tanıtacağım 
Gladyatör adlı kitabın tanıtımıyla ilgili ortak bir 
sunumda bulunmuştu. 1953 yılında Bursa’da do-
ğan ve İTÜ’den Metalurji Mühendisi olarak mezun 
olan Çıracıoğlu, uzun yıllar yurdun pek çok köşe-
sinde döküm mühendisi olarak çalışmıştır. Aynı 
zamanda lisanslı bir futbolcu olan yazarımızın, 
üniversite yaşamını geçirdiği Rumelihisarı’nda be-
raber olduğu balıkçılar onun yaşam felsefesinde 
çok önemli etkiler bırakmış olup, bu felsefe eser-
lerine de yansımıştır. Yazın hayatı boyunca pek 
çok ödül kazanmış olan Çıracıoğlu, aynı zamanda 
başta TYS ve PEN olmak üzere çok sayıda edebi-
yat derneğine üyedir. Yazarımız,7 adet Roman, 3 
adet öykü, 4 adet çocuk kitabı, 4 adet biyografi ve 
3 adet monografiye imza atmış olup, zamanımız-
da da İstanbul ve Amasra’da geçirdiği yaşamında 
yeni eserler vermeye devam etmektedir.

İlk kitabımız, yazarın 1999 yılında Can Yayın-
ları’ndan yayınlanan ilk eseri olan ‘’Kara Büyülü 
Uyku’’ adlı tarihi romanı olacak. Yazara ilk ödülü 
olan ‘’Can Yayınları İlk Roman Ödülü’’ nü kazandı-

ran bu eser, Fa-
tih Sultan 
M e h m e t ’ i n 
İstanbul’u fet-
h e t m e s i n i n 
hemen önce-
sinde geçmek-
tedir. Daha 
gerçek deyi-
miyle, İkinci 
M e h m e t ’ i n 
Konstantino-
polis’i kuşat-
tığı dönem 
ö n c e s i n d e n 
bir kesit sun-
maktadır. Ana 
tema olarak, 

yazarın bir döküm uzmanı olarak bize yansıttığı, 
kuşatma toplarının padişahın yanına sığınan iki 
Macar ustası tarafından kısa bir sürede nasıl mey-
dana getirildikleri, bütün teknik ayrıntılarıyla oku-
yucuya sunulmaktadır. Ayrıca dönemin Osmanlı 
ve Bizans saraylarındaki ilişki ve çelişkiler ve tabi 
ki gizli entrikalar kitap da karşımıza çıkmaktadır. 
Fetih öncesi bir zaman aralığını, kısa ama alabildi-
ğince önemli bir yaşam dilimini günümüze taşıyan 
bu roman sanırım ilginizi çekecektir.  

İkinci eserimiz Everest Yayınlarından ‘’Gladya-
tör’’ adıyla 2009 yılında yayınlanmış bir biyografi 
çalışması olup, konu olan kişi özellikle yaşı ilerle-
miş kuşağın yakından tanıdığı bir isim.  1960’lı ve 
1970’li yıllarda sporla, özellikle de futbolla ilişkisi 
olan hemen herkesin çok yakından tanıdığı, 2012 
yılında kaybettiğimiz Metin Kurt’ tan bahsediyo-
rum. Spor tarihine Sosyalist ve isyankar futbolcu 
olarak geçen Kurt, Vecdi Çıracıoğlu’yla yaptığı bu 
çok uzun söyleşide, bütün yaşantısını, nasıl sos-
yalist olduğunu ve tabi ki sporda ve de özellikle 
futbolda yaşanan tezgahları ve pislikleri yüreklice 
ve detaylarıyla önümüze sermektedir. Kitabın ismi 
de bu ilişkilerden yola çıkmaktadır.  Her ne kadar 
devran yine aynı devran, hatta dahada katmerli-
de olsa, kitap 
bir döneme 
ışık tutmakta 
olup, Galata-
saray taraf-
tarlarının bu 
söyleşiye daha 
fazla ilgi duya-
cağına emi-
nim.  

Mutlu ve 
umutlu bir 
yeni yıl dilek-
lerimle...                                                                                                    
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