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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Sine-
ma ödülü, yorumladığı farklı karakter-
ler ve tiplemelerle geleneksel temaşa sa-
natlarımızın birikimini modern sinema 
alanına etkili ve estetik bir dille aktar-
ması ve hem sanat dünyasında edindiği 
saygın konum hem de gençlere olumlu 
bir rol model olması nedeniyle Sayın 
Münir Özkul’a; edebiyat ödülü, edebi-
yatı kendi başına soyut bir uğraş olmak-
tan çıkarıp hayat ile birleştirerek anlam-
landıran, fikirlerine kalemiyle estetik 
kazandıran, Sayın Rasim Özdenören’e; 
müzik ödülü, halk ezgilerinden sanat 
musikisine, yerel tınılardan evrensel 
seslere, müziğin her alanında edindiği 
yüksek birikimi geniş bir bakış açısı ve 
alçakgönüllü bir duyarlılıkla toplumla 
paylaşması, kendine özgü tarzı olan çok 
sesli müzik ile çok farklı kesimlerde or-
tak duygular oluşturabilmesi nedeniyle 
Sayın Orhan Gencebay’a; tarih ödülü, 
milletlerin hayatında tarih yapımı kadar 
tarih yazımının da önemini fark ederek 
bu doğrultuda saygıdeğer çalışmalar 
yürütmesi, tarih araştırmalarında usûl 
ve arşive verdiği önemle haleflerinin 
ufkunu genişletmesi nedeniyle Sayın 
Mehmet Genç’e; geleneksel sanatlar 

ödülü, medeniyetin somut görünümle-
rinden olan eskimez yazıyı bugünlere 
ve yeni nesillere taşıması, ilim, irfan 
ve hikmeti divit ve mürekkep ile satıh-
ta tecessüm ettirmesi nedeniyle Sayın 
Hüseyin Kutlu’ya; vefa ödülü, ömrünü, 
Bu Ülke’yi Mağaradakiler arasından 
çıkarıp irfana ve umrana taşımaya vak-
fetmesi, Doğu’nun çocuklarını Batı’nın 
tehdit ve fırsatlarına karşı hazırlamak 
için çaba sarf etmesi, aydınımızı ve 
gençlerimizi “idraklerimize giydirilmiş 

deli gömlekleri”nden kurtulup “düşün-
cenin bütün kutuplarını kucaklama”ya 
çağırması, gönül gözüyle görüp fel-
sefe ve hikmeti yazıya dökmesi nede-
niyle merhum mütefekkir Sayın Cemil 
Meriç’e verilmesi uygun görülmüştür.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü
Svetlana Alesiyeviç’e Verildi

2015 Nobel Edebiyat Ödülü 
Ukrayna’nın Stanislav şehrinde 31 
Mayıs 1948’de Belaruslu baba ve 
Ukraynalı bir annenin çocuğu ola-
rak dünyaya gelen yazar Svetlana 
Aleksiyeviç’e verildi. Kendisini “Tarihi 
olaylardan çok insani duyguları kayıt 
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altına alan bir kalem” olarak tanımla-
yan Aleksiyeviç’in bazıları Türkçeye 
de çevrilmiş önemli eserleri şunlardır: 
Çinko Çocukları, Çernobil’den Sesler, 
Savaşın Kadınsı Olmayan Yüzü, Son 
Tanıklar: Çocuksu Olmayan Öyküler, 
Ölümle Efsunlananlar…

Star Gazetesi 2015 Necip Fazıl 
Ödülleri Töreni

Star gazetesinin eserleri ve fikirle-
riyle nesillere öncülük eden şair ve dü-
şünür Necip Fazıl’ın kültürel ve manevi 
mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl ikin-
cisini düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri 
25 Aralık Cuma akşamı Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla, İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde sahiplerine takdim edildi. 
Törene edebiyat, kültür-sanat, medya, 
iş dünyası ve devlet erkânından birçok 
isim katıldı. Star gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Nuh Albayrak’ın açış konuş-
masıyla başlayan programda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesin-
den Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindan-
dan Mehmet’e Mektup” şiiri dinletildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ehli hünerin 
kadrini bilmenin büyük bir hüner oldu-
ğunu, hüner sahibi, iyi bir yazar, ufuk 

açan bir fikir adamı, seçkin bir sanatçı, 
büyük bir zanaatkâr olmanın önemli ol-
duğunu ancak bunun kadar önemli olan 
bir başka hususun da bu hünerin kıyme-
tini idrak etmek, onların eserlerine hak 
ettiği değeri verebilmek olduğunu ifade 
ederek Necip Fazıl Ödülleri’nin ülkemi-
zin fikir, sanat ve edebiyat hayatındaki 
hüner sahiplerinin tanınmasına, taltif 
edilmesine, kıymetlerinin anlaşılmasına 
vesile olduğunu belirtti. Konuşmalar-
dan ardından ödül sahipleriyle ilgili kısa 
tanıtım filmleri gösterildi ve ödülleri 
takdim edildi.

Necip Fazıl Şiir Ödülünü der-
gimizde şiirleri yayımlanan kıymetli 
şairlerimizden Cevdet Karal, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ka-
dir Topbaş’tan, Necip Fazıl Tercüme 
Ödülünü Senail Özkan, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mahir Ünal’dan, Necip 
Fazıl Fikir ve Araştırma Ödülünü İl-
han Kutluer, Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş’tan, Necip Fazıl 
Hikâye Ödülünü Sibel Eraslan, Emine 
Erdoğan’dan, Necip Fazıl Saygı Ödülü-
nü ise dergimiz yazı kurulu üyelerinden 
usta öykücü Rasim Özdenören, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 
aldı. 


