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Diyanet’in Fuarlarını
Kim Diriltecek? fuarlar ve fuara dair heyecanlar 

dönemi olduğu dikkat çeker-
ken, 2000 sonrasında önce in-
sanlardan yana bir şikayetin, 
son yıllarda ise mekandan yana 
bir şikayetin dile getirildiği dik-
kat çekiyor. 

Kitap Fuarından AVM’ye

Sultanahmet Camii avlusun-
da icra edilen fuar, mekandan 
yana karmaşık hislerin yumağı 
idi. Bir yanda camide namaz 
kılınıyor, dar koridorlarda 
insanlar sıkışmamak için pür 
dikkat adım atıyor, her stantta 
bir heyecan, dolaşanlar daha bir 
okur kitlesi, insanlar gerçekten 
kitapların pek çoğunu fuarda 
görebiliyor ve satın alabiliyor. 
Dönem baskı dönemi, başka 
mekana gitmek madden de 
mümkün değil. Sultanahmet 
Camii ve etrafında kitap mer-
kezli gelişen Ramazan atmosfe-
ri, kurumsallaşarak meydanın 
da işin içine dahil edilmesine, 
Sultanahmet’in insanlar tara-
fından çekim merkezi haline 
gelmesine ön ayak oluyor. Fa-
kat kader bir süre sonra, mer-
kezi organizasyonun sudan 
sebeplerle buradan taşınması-
na neden oluyor. Son yıllarda 
Sultanahmet Meydanı Rama-
zanlarda, muvakkaten kurulan 
bir AVM yemek katı hüviyetine 
gelmiş durumda. 

Son dönemlerde Beyazıt’ta icra 
edilen fuar ise, yolunu bulama-

mış, etrafını örgütleyememiş, 
alışılmamış, sadece ilgilisinin 
gelebileceği bir fuar olarak ha-
yatımızda yer aldı (ya da alama-
dı). İş sürsün, detaylar önemli 
değil! Yayıncılar bu duruma 
itiraz etse de uzun süre kar-
şılık alamadılar. Beyazıt mey-
danının tadilatının doğurduğu 
mecburiyetler geçen sene fuarı, 
bu sefer Ayasofya meydanında 
derme çatma bir çadırda fuara 
zorladı. Yıllarca Sultanahmet 
fuarını geri isteyen yayıncılara 
gösterilen bu mekan, adet yeri-
ni bulsun düşüncesinin müces-
sem hali olarak kayda geçmiştir 
diyebiliriz. Cansız, hareketsiz, 
derme çatma. Sanki öldürmek 
isteniyor da bir de işkence için 
süründürülüyor. 

Bu satırlar yazılırken, 2019 Ra-
mazan ayında yapılması plan-
lanan fuarın kimin öldüreceği 
yahut dirilteceğine karar veril-
memişti. Fakat şunu biliyoruz 
ki, dini yayınlar fuarı ismi gitti, 
Sultanahmet Kitap Fuarı ismi 
gitti ve bu fuar yıllar önce ölü-
me terk edildi. Ölmeden önce, 
sırlarını, kendinde sakladıkla-
rını, kendi geçmişini anlatmayı 
hiç tercih etmedi. Umarız bir 
gün bunları bir şekilde derle-
mek ve toparlamak da nasip 
olur… 

1980’lere dair anlatıların 
başat unsurlarından bir 
tanesi kitap fuarlarıdır. 

Fuarların iki özelliği dikkat 
çeker; insanların bir araya ge-
lebilecekleri meşru bir zemin 
ve kitaba rahatlıkla ulaşabile-
cekleri bir yer. Çünkü darbe 
bu ikisini de baltalamıştır. Bu 
minvalde açılan ilk kitap fuarı 
TÜYAP kitap fuarı olurken he-
men peşine Ankara’da Diyanet 
tarafından Dini Yayınlar Fuarı 
açılır. İki fuar da hızla büyür 
ve gelişir. Ankara’daki fuarın 
İstanbul ayağı için ana mekan 
Sultanahmet Camii’nin avlusu 
olur. TÜYAP’ın hikayesi daha 
iyi kurumsallaşabilmiş ve ge-
riye yazılı materyal bırakmış 
olduğundan ötürü bir nebze 
daha iyi bilinebiliyor. Topluka-
talog’da yapacağınız bir tarama-
da, TÜYAP fuar kataloglarına 
ulaşabilir, açık erişim veren 
gazete arşivlerinden fuara dair 
ciddi malumat edinebilirsiniz; 

kaç senesinde nerede düzenlen-
miş, konuk yazarlar kimlermiş, 
ödül alan yazarlar kimlermiş. 
TÜYAP 20 yıla yakındır Beylik-
düzü fuar merkezinde gerçek-
leştiriliyor ve halen İstanbul’un 
en büyük kitap fuarı olmak 
özelliğini taşıyor. 

İdeolojik bir ayrımı varsaydığı-
mız fuarlar için TÜYAP’ın karşı 
cephesine düşen Diyanet kitap 
fuarının serencamı ise, sanki bi-
linmesi kasten engelleniyormuş 
izlenimi veriyor. Kim düzenler, 
tarihi seyri nasıl gelişmiştir? Bu 
sorulara cevap bulmanız, ger-
çek bir çile. 

Elhamdülillah idp.org.tr diye 
bir arşiv açıldı da, bir süredir 
Türkiye’de Müslümanların ta-
rihine dair bazı konular daha 
rahat araştırılabiliyor. Kitap fu-
arı yazıp da mevcut bilgimiz 
ile fuara dair yazıları değerlen-
dirdiğimizde, 1980’lerin, artan 
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