
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 20. Olağan Genel 
Kurul toplantısı 31 Mart 2018 tarihinde, 
TYB Genel Merkezi Mehmet Âkif Divanı’nda 
yapıldı.

Toplantının açılışını yapan Muhammed 
Enes Kala, divan için verilen önergeyi 
oyladı. Oy birliği ile Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
Divan Başkanı, Mehmet Sait Uluçay Başkan 
Yardımcısı ve H. Mahmut Erdemir de üye 
olarak seçildiler. Divan teşekkül etti.

Divan Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
genel kurulun ilk konuşmacısı olarak 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan’a söz verdi.

Arıcan yaptığı konuşmada, önceki 
genel kurulda genel merkez yönetimini 
aldıklarını söyleyerek, iki yıl süresince 
kendilerine tevdi edilen emaneti en 
iyi şekilde bugüne kadar taşımaya 
çalıştıklarını kaydetti.

TYB’nin kamu yararına çalışan köklü 
bir kurum olduğunu, 40 yıl süresince 
gerçekleştirdiği faaliyetleri ile ülkemizde 
birçok sivil toplum kuruluşuna önderlik 
ettiğini belirten Arıcan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “TYB, 40 yıldır aksatmadığı 
sürekli kültürel faaliyetleriyle zihin 
dünyamızın şekillenmesinde önemli 
rol oynadı. Birliğimi kurarak bugünlere 

TYB’nin 20. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR KURULUŞTUR. (RESMİ GAZETE: 22.09.1991)

M
AY

IS
 - 

H
A

Zİ
RA

N
  2

01
8

 Sayfa 2’de 

 Sayfa 4’te 

‘Doğumunun 1000. Yılında 
Nizamülmülk İlmi’  Toplantısı 
Konya’da  Yapıldı

 Sayfa 10’da 

Cengiz Aytmatov 90’ıncı 
Doğum Gününde Anıldı

 Sayfa 17’de 

TYB’nin 2017 Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

 Sayfa 21’de 

Türkiye’de ilk ‘Türk Düşüncesinde Yerlilik 
ve Millîlik Sempozyumu’ Çanakkale’de 
gerçekleştirildi

      
 40. Yıl

Başbakanlık Atatürk Kültür 
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Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik 
Sempozyumu” yapıldı.
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gelmesinde emeği olan tüm genel 
başkanlarına, yönetim kurul üyelerine 
ve emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum.” 

TYB’nin 40. yılında birbirinden önemli 
faaliyetleri gerçekleştireceklerini söyleyen 
Arıcan, Genel Kurulun hayırlara vesile 
olması, bundan sonra teşekkül edecek 
yeni yönetimin de nice kırklı yıllara 
uzanacak faaliyetlere imza atması 
temennisinde bulundu.

Arıcan’ın konuşmalarından sonra protokol 
konuşmalarına geçildi.

Sorgun: TYB kalıcı, etkin, ağırlığı ve 
kökleri olan bir kurum 

Genel kurula katılarak bir konuşma yapan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun,  40 yıldır ayakta duran TYB’nin 
kalıcı, etkin, ağırlığı ve kökleri olduğunu, 
kendini geçici heveslere kaptırmayan 
dingin bir yapısının bulunduğunu anlattı.

Sorgun, şöyle devam etti: “Sanat 
karın doyurmaz deniliyor. Karın belki 
doyurmayabilir ama kafa, gönül doyurur. 
Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Bazen 
şunu görebiliyoruz, her şey günübirlik 

politikaya irca edilmek isteniyor. 
Bakıyorsunuz çok verimli bir eğitimci, 
iş adamı, sanatçı jübileyi siyasette 
yapmak istiyor. Elbette siyaset önemli 
ama Allah bir insana hangi şeyleri 
doğal olarak vermişse belki de onu mu 
ifa etmek gerekiyor.” “Başkasına iş tarif 
etme kolaycılığı”nın modern bir hastalık 
olduğunu aktaran Sorgun, bu kolaycılığa 
sapmadan, “Ben ne yapabilirim?” 
sorumluluğunun taşınması gerektiğini 
ifade etti.

Sorgun, konuşmasının sonunda yurt 
içinde ve yurt dışında çok önemli kültür 
sanat faaliyetlerini kesintisiz olarak başarı 
ile sürdüren TYB’ye daha nice 40’ıncı 
yıllara ulaşmasını temenni ediyorum diye 
konuştu.

Atalay: TYB kurumsal kimliğini korudu

Eski Başbakan Yardımcısı ve Van 
Milletvekili Beşir Atalay’da TYB’nin 
her zaman kendi kurumsal kimliğini 
koruduğunu vurgulayarak, “Okumanın, 
yazmanın, kültür ortamının, düşüncenin, 
sözün değeri her zaman yüksek. Düşünce 
olmadan her şey eksiktir.” diye konuştu.

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: “TYB 
olağanüstü dönemlerde ayakta 
kalabilmiş, inandığı değerler üzerinden 
kültür sanat faaliyetlerini sürdürmüş 
önemli bir kurumdur.  Gayret, samimiyet, 
kararlılık ve ilkeli bir şekilde çalışmak 
sivil toplum kuruluşlarında başarıyı 
getirmektedir. Ülkemizde, TYB bunu 
başarmış çok az sayıdaki sivil toplum 
kuruluşlarımızdan biridir. Daha nice 40’lı 
yıllara ulaşmasını diliyorum.”

TYB ‘nin ilkeli bir yürüyüşü olduğunu, 
mesafelerini her yerle iyi koruyarak, 
gerektiğinde eleştirilerini de yaparak 
hareket eden bir kuruluş olduğunu ve 
büyük bir fonksiyon üstlendiğini belirten 
Atalay, İslam dünyasının son 40 yılda 
siyasi hareketlilik anlamında da düşünce 
dinamizmi, devimini anlamında da çok 
önemli olaylar yaşadığına işaret etti.

Doğan: 40. Yılı ve 20. Genel kurulu 
görmekten mutlu oldum 

TYB kurucusu ve şeref başkanı D. Mehmet 
Doğan ise konuşmasında, Birliğin 
kuruluşundan bugüne kadar varlığını 
sürdürmesinin önemine değindi. Kurucu 
başkan olarak bir, iki, üç derken bugün 40. 
Yılını ve 20. Genel kurulunu görüyor olmak 
beni ziyadesiyle mutlu etti diye konuştu.

 Doğan, “TYB, kurulduğu günden bugüne 
kadar tüm olumsuzluklara, hatta darbelere 
rağmen varlığını sürdürmüş çok büyük 
ve etkileyici faaliyetleri gerçekleştirmiştir.  
Bu anlamda, 40 yıllık geçmişi ile varlığını 
devam ettiren sayılı kurumlarından biri 
olmuştur.  Türkiye Yazarlar Birliği’ni diğer 
kuruluşlardan ayıran konunun şucu 
bucu değil her görüşten yazarların bir 
arada olmasıdır. Bu özelliği, Birliği diğer 
kuruluşlardan daha öne çıkarmıştır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bazı önemli 
projelerinde TYB’ye destek sağladığını 
anlatan Doğan, sosyal belediyeciliğin 
önemine de dikkati çekerek, Ankara’daki 
belediyelerde kültürel çalışmalar 
anlamında eksikliklerin bulunduğunu ve 
bunun giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan: Ankara kültür kuraklığı içinde

Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olmasına 
rağmen Büyükşehir belediyesinin tavrından 
ötürü kültür kuraklığı içinde olduğunu 
belirten D. Mehmet Doğan,  Başkent 
Ankara’nın yeryüzündeki tek kütüphanesiz 
başkent olduğunu, belediyenin imkânlarını 
eğlenceye yönlendirerek kültürel alanını 
ihmal ettiğini belirtti. 

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Paris’te, 
Moskova’da,  Berlin’de Londra’da ve   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Ahmet Sorgun

Eski Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili 
Prof. Dr. Beşir Atalay’

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
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Tahran’da şehir kütüphaneler var. Ama 
ne yazık ki Ankara’da yok. Neden yok? 
Çünkü Türkiye’nin başkentini, büyükşehir 
belediyesini yıllardır yöneten belediye 
başkanı “kitap okumam” diyor.”

Toplantıda bir konuşma yapan Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen de, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
çok önemli kültür, sanat ve edebiyat 
faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirdiğini, 
böylesi güzide bir kurumla iş birliği yapmak 
bizleri de mutlu eder diye konuştu.

Öztürk: Nice 40’lı yıllar dilerim

TYB eski Genel Başkanı Nazif Öztürk 
ise, “Genel başkanlığını yapmaktan 
guru duyduğum TYB devamlı kendini 
geliştirerek, ilkelerinden ve inandığı 
değerlerden taviz vermeden bugünlere 
geldi. Yönetim kurullarında görev almış 
arkadaşlara teşekkür ediyorum ve daha 
nice 40’lı yıllar diliyorum.” dedi.  

Genel kurula katılarak bir konuşma yapan, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, “Memur-Sen olarak, 
TYB deki büyüklerimizin fikirlerinden 
yararlanıyoruz. Ulusal ve uluslararası bazı 
ortak faaliyetlerimiz oldu. Genel kurulun 
TYB’ ye ve ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyorum.” diye konuştu. 

Bıyıklı: Edebiyat mirasımızı geleceğe 
taşımanın idealini taşımıştır.

 TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı da şube başkanları adına bir 
konuşma yaptı. Bıyıklı, “TYB geçmişten 
bugüne getirebildiğimiz güçlü edebiyat 

mirasımızı geleceğe taşımanın idealini 
taşımıştır. Türkiye’nin en büyük yazar 
örgütüdür. Darbelere meydan okuyarak 
her türlü imkânsızlıklara direnerek 
bugünlere gelmiş, her zaman sözünü 
en gür şekilde söylemiştir. Bugün fark 
edilen bazı meseleleri TYB kırk yıldan beri 
söylemektedir. Siyasette, ekonomide vs 
iktidar olunabilir ama kültürde yoksanız 
bütün kazanımlarınız bir anda kaybolur, 
hakikatini daima dillendirmiştir.” diye 
konuştu.

Protokol konuşmaları tamamlandıktan 
sonra, gündem gereği Enes Kala faaliyet, 
Adem Karafilik denetim ve Ahmet Fatih 
Gökdağ’da mali raporu okudu.

Ayrı ayrı oylanan raporlar, oy birliği 
ile kabul edildi. Divan kuruluna tüzük 
değişikliği ile ilgili bir önerge verildi. Ankara 
Şube Başkanı  Dr. İsmail Bozkurt önergenin 
içeriği hakkında delegelere bilgi verdi. 
Tüzüğün yeni hali oylanarak kabul edildi.

Daha sonra, yeni yönetim, denetim, 
haysiyet kurulu asıl ve yedek üyelerinin 
seçimine geçildi.

Yapılan oylamada;

TYB Yönetim Kurulu Asil Üyeler;  Musa 
Kâzım Arıcan,  Osman Özbahçe, M. Enes 
Kala, A. Fatih Gökdağ, Tarkan Zengin, 
Mehmet Kurtoğlu,  Mahmut Erdemir,  Yusuf 
Turan Günaydın, Yunus Emre Aydınbaş, Ali 
Osman Kurt ve Hasan Yücel Başdemir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Murat 
Erol,2- Vural Kaya, Memiş Okuyucu, Durdu 
Güneş, Kamuran Tümay Yıldız, Necati 
Sungur, Vedat Güneş, Atilla Mülayim, M. 

Fatih Uğurlu,  İrfan Coşkun, Mustafa 
Akgün. Hüseyin Albayrak, Mehmet Sılay 
ve  Adem Karafilik Denetim Kurulu Asil 
Üyelerine, Hıdır Yıldırım, Hatice Tıktık 
ve Yaşar Türkkorur ise yedek üyelerine 
seçildiler.

Adnan Karaismailoğlu, Mehmet Nezir 
Gül ve Ahmet Şenol TYB Haysiyet Kurulu 
Asil Üyelerine, Ramazan Kaya,  Mustafa 
Özçelik ve Hikmet Özdemir yedek 
üyelerine seçildiler.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, Eski Başbakan 
Yardımcısı Van Milletvekili Beşir Atalay, 
TYB kurucusu ve Şeref Başkanı  D. 
Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı 
Musa Kâzım Arıcan, TYB Genel Başkan 
Yardımcıları Ferhat Koç ve Osman 
Özbahçe, Başkan danışmanı İbrahim Ulvi 
Yavuz, Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
Genel Sekreter Enes Kala, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Tarkan Zengin, Mehmet Kurtoğlu, 
TYB Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Muhsin 
Mete, sivil toplum kuruluşlarının başkan 
ve yöneticileri, Ankara Şube Başkanı Dr.  
İsmail Bozkurt, Erzurum Şube Başkanı 
Hanifi İspirli, Gaziantep Şube Başkanı 
Mustafa Yıldız, Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten, Giresun Şube Başkanı 
Prof. Dr. Nazım Elmas, Trabzon Şube 
Başkanı Kamuran Tuna, Kahramanmaraş 
Şube Başkanı İsmail Göktürk, Kayseri 
Şube Başkanı Selim Tunçbilek, Adıyaman 
Şube Başkanı Mustafa Baykan Sarıkaya 
ve İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
Kırşehir temsilcisi  Dr. Maksut Yiğitbaş, 
şairler, yazarlar ve TYB üyeleri katıldı.

 

Olağan genel kurul yoğun bir katılımla yapıldı

D. Mehmet Doğan
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Büyük Selçuklu veziri Nizamülmük, 
doğumunun 1000. yılında Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’da 
milletler arası ilmî bir toplantı ile anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Erdemli 
Yöneticiler Akademisi, Karatay 
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin müştereken düzenlediği 
ilmî toplantı 6 Nisan 2018 günü başladı 
ve iki gün sürdü.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra 
Konyalıların büyük ilgi gösterdiği 
toplantı,  TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan’ın Oturum Başkanı, Türk Tarih 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’nın 
da konuşmacı olduğu açılış dersiyle 
başladı.

Tonyukuk’un kitabesi ile siyasetname 
arasındaki benzerlikler var
Dersin açılışında bir konuşma yapan 
D. Mehmet Doğan, Orhun yazıtları 
hakkında çok özgün yorumlar 
yaparak özellikle vezir Tonyukuk’un 
kitabesi ile siyasetname arasındaki 
benzerlikler üzerinde durdu. Türkçenin 

bugüne ulaşan ilk metinlerinin devlet 
metinleri, siyasi metinler olmasına 
dikkat çeken Mehmet Doğan, Çin’de 
doğan Tonyukuk’un Çin kültürüne vakıf 
olarak Göktürk Devleti’nin yenilenme 
döneminde İlteriş kağandan başlayarak 
4 hükümdara vezirlik ve danışmanlık 
yaparak büyük hizmetler gördüğünü 
belirtti.

Özellikle Bilge Tonyukuk, Nizamülmülk 
ve Sokullu Mehmet Paşa arasındaki 
ortak düzlemden hareket ederek 
devlet geleneğinin izini sürmenin 
mümkün olduğunu ifade eden Doğan, 
Nizamülmülk’ü Tuğrul Bey’in, ağabeyi 
Çağrı beyin keşfettiğini ve bu keşfin oğlu 
Alpaslan’ın tahta taşıdığına konuşmasında 
yer verdi. Nizamülmülk’ün Alparslanın 
ani kaybından sonra Melikşah’ın 
tahta çıkmasını sağladığını, devletin 
teşkilatlanmasında oynadığı rolle devleti 
düzenleyen anlamında Nizamülmülk 
olarak anıldığını kaydetti.

Selçuklu Devleti’nin başarısında 
Nizamülmülk katkısı var
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan, Büyük Selçuklu Devletinin 1040 

yılındaki kuruluşundan başlayarak 
Nizamülmülk’ün vefatına kadar olan 
sürece ilişkin önemli bilğiler verdi. 

Konuşmasında Büyük Selçuklu Devleti, 
Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı 
Devleti arasındaki sürekliliği de 
vurgulayan Turan, Türk devletlerinin 
hayat bulma felsefelerinden bahsetti. 
Prof. Dr. Refik Turan, Türk devletlerinin 
kuruluşu ve süreç içerisinde meydana 
gelen taht değişikliklerinde potansiyel 
bir tehlikenin varlığından bahsederek, 
Nizamülmülk’ün özellikle Sultan 
Alpaslan ile Sultan Melikşah’ın 
tahta çıkışlarını izlediği strateji ile 
kolaylaştırdığına değindi.

Adalet merkezli yönetimin inşasını 
ortaya koydu
Programın açılış konuşmasını yapan AK 
Parti Konya Milletvekili ve aynı zamanda 
Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin 
Genel Başkanı Halil Etyemez, tarihin 
bir milletin sadece bir mazisi değil, 
istikbalinin de bir pusulası olduğunu 
dile getirerek, “Nizamülmülk, sapık dini 
ve fikri akımlara karşı set oluşturmak, 
halkı doğru bilgiyle donatacak aydın 
din adamları yetiştirmek, devlet 
bürokrasisine adil yöneticiler, kadılar ve 
memurlar yetiştirmek ve bilim üretmek 
için Nizamiye Medreselerini kurmuştur. 
Nizamülmülk, günümüzde üniversite 
olarak adlandırılan kurumlar misyonunu 
bundan yaklaşık 1000 yıl önce doğru 
tespit ederek akademinin, bilimsel 
üretimin yanı sıra toplumsal ve siyasal 
alanda adalet merkezli yönetimin 
inşası için ne kadar hayati öneme haiz 
olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

‘Doğumunun 1000. Yılında 
Nizamülmülk İlmî’ 
Toplantısı Konya’da  Yapıldı

Sempozyum,  TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın Oturum Başkanı, 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın da konuşmacı olduğu açılış dersiyle başladı.

Konya Milletvekili Halil Etyemez
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Devletimiz 1000 yıllık geleneğin 
devamıdır
TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan 
ise Nizamülmülk’ün yaşadığı dönemde 
dağınık olan Müslüman devletlerini 
birleştirme çalışmalarının yanı sıra İslam 
birliğini ilk kez icra etmeye çalışan bir isim 
olduğunu söyledi. 

Başkan Arıcan, “Nizamülmülk’ü 1000 yıl 
sonra anıyor olmamız, bir kadirşinaslıktır. 
Programa ev sahipliği yapan Büyükşehir 
Belediyemize çok teşekkür ediyorum. 
Kültür belediyeciliği çok önemli. 
TYB kültür sanat programlarımızı 
yaparken yerel yöneticilerimizle dirsek 
temasımızı sıklıkla yapıyoruz. Belediye 
başkanlarımızın kültürel faaliyetlere sahip 
çıkmalarını çok önemsiyoruz ve belediye 
başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek de böyle önemli bir toplantının 
Konya’da düzenlenmesi dolayısıyla büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirerek, 
Selçuklularla ilgili araştırma, yayın, 
sempozyum gibi programların son 
derece sınırlı olduğuna dikkatleri çekti.

Başkan Akyürek, “Bu sempozyumun 
bir boşluğa hitap edeceğini, 

Nizamülmülk ile ilgili çok fazla kaynağın 
bulunmadığını gördüğümüz bir 
alanda, bu ilmi toplantının önemli bir 
boşluğu dolduracağını görüyoruz. 
İnşallah sunulacak tebliğler, yapılacak 
konuşmalar, daha sonra güzel bir 
yayın halinde ilim ve siyaset dünyasına 
kazandırılır. Böylece büyük vezirimizin 
21. yüzyıla da farklı bir şekilde hitap 
etmesi sağlanmış olur” diye konuştu.

Nizamülmülk yaşadığı çağa damga 
vurmuştur
Son konuşmacı olarak kürsüye gelen 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Nizamülmülk’ün, Selçuklu 
Devlet teşkilatının planlayıcısı, Nizamiye 
Medresesinin kurucusu, Siyasetname 
adlı eserin yazarı, Haşhaşileri dize 
getiren devlet adamı ve büyük Selçuklu 
devletinin önemli veziri olduğunu 
söyledi.

Konuşmaların ardından, TYB Şeref 
Başkanı  D. Mehmet Doğan, günün 
anısına Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’e, TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’e, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve TTK 
Başkanı Prof. Dr.  Refik Turan’a minyatür 
üzerine çizilmiş berat takdim etti.

Daha sonra, “1000. Yılında Nizamülmülk; 
Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk” 
üst başlığı altında Nizamülmülk’ün 
anlatıldığı tebliğ sunumları başladı.

Sekiz oturum halinde gerçekleştirilen bu 
toplantıda 33 bildiri sunuldu ve tartışıldı.

Birinci gün ilk oturumun konusu; 
“Nizâmülmülk’ün Fikrî Hayatı Ve 
Dönemi” / Oturum Başkanı: Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ, Konuşmacılar ve tebliğ 
konuları; Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu – 
Amîdülmülk’ün Sosyal Politikaları ile 
Nizâmülmülk’ün Sosyal Politikalarının 
Karşılaştırılması, Prof. Dr. Hani Abu Al-
Rob – The Role of The Minister Nizâm 
Al-Mulk in the Scientific Life of The 
Saljuqi State, Doç. Dr. Erkan Göksu – 
Siyasetnâme Okumalarının Tarihçilik 
Bağlamında Değerlendirilmesi.

“Nizâmülmülk’ün Devlet Yönetimi 
Anlayışı” başlıklı 2.Oturumun 
Başkanlığını Prof. Dr. Hayri Erten yaptı. 
Konuşmacılar ise; Prof. Dr. Ali Öngül 
– Sultan Melikşah’a Karşı Hanedan 
Üyelerinin İsyanlarının Bastırılmasında 
Nizâmülmülk’ün Rolü, Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Şimşir – Nizâmülmülk’ün 
Devlet Yönetiminde İstihbarat Anlayışı 
ve Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaşı 
– Celâleddin Karatay Örneğinde 
Selçuklularda Emir ve Vezirlerin Yetkileri.

3.Oturumun konu başlığı: Nizâmiye 
Medreseleri. Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu’nun yönettiği oturumda, 
Prof. Dr. Ahmet Ocak – Nizâmiye 
Medreseleri’nin İslâm Tefekkür 
Hayatındaki Yeri ve Önemi, Prof. 
Dr. Osman Eravşar – Nizâmülmülk 
Medreselerinin Mimârî Yapısı, Doç. Dr. 
Bekir Biçer – Nizâmiye Medreselerinde 
Öğrenim Gören Öğrenciler ve Arş. 
Gör. Nadir Baştürk – Nizâmiye 
Medreselerinin Anadolu Medreselerine 
Etkileri konularında bildirilerini 
sundular.

7 Nisan 2018 Cumartesi günü 
“Siyasetnâme Geleneği Ve 
Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi” konu 
başlıklı 4. Oturumun Başkanlığını   Prof. 
Dr. Kudret Bülbül yaptı. Konuşmacılar 
ve tebliğ konuları ise; Prof. Dr. Kadir 
Canatan – Siyasetnâmelerin Dili Olarak 
Adalet, Prof. Dr. Musa Şamil Yüksel – 
Nizâmülmülk’ün Türk-İslâm Siyaset 
Teorisindeki Yeri, Parisa Sahafiasl / 
Tarihi Kaynakların Çizdiği Nizâmülmülk 
Portrelerine Selçuklu Minyatür Sanatı 
Etkisiyle Çağdaş Yaklaşım ve  Bagher 
Taleei Soltan Ahmadi – Büyük Vezir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade

TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan
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Hâce Nizâmülmülk’ün Hayatı, 
Faaliyetleri ve Eserlerine Kısa Bir Bakış.

 “Nizâmülmülk’ün Bâtınî Akımlarla 
Mücadelesi” başlıklı 5. Oturumun 
Başkanlığını Prof. Dr. Celal Türer 
yaptı. Konuşmacılar ve sunum 
başlıkları;  Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
– Cüveynî’nin Vezir Nizâmülmülk’e 
Sunduğu El- Akîdetü’n-Nizâmiyye 
Adlı Eserinin Değerlendirilmesi,  Doç. 
Dr. Ali Ertuğrul – Nizamülmülk’ün 
Gözüyle Bâtınî Hareketlerin Tarihsel 
Kökleri ve Temel Gayeleri,  Dr. Aicha 
Tazi & Dr. Yusuf Saidi Zerrouki – 
The Dangerousness of The Shiite 
Batinis Penetration and Assuming 
an Important Positions in The State 
Throughout The Book of “Siyasat-
Nama or Siyar al Muluk” ve Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Akkuş – Nizâmülmülk’ün 
Suikast Tahlili.

6. Oturum: “Nizâmülmülk Dönemi 
Âlimleri Ve Dönemin Bir Âlimi Olarak 
Gazzâlî.” Oturum Başkanı: Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan. Konuşmacılar 
ve sundukları tebliğlerin konusu; 
Prof. Dr. Mehmet Vural – Gazzâlî ve 
Bâtınîlik, Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan 
– Nizâmülmülk Dönemi Düşünürü 
Cüveynî’de Ahlâkî İyi ve Kötünün 
Mâhiyeti Üzerine, Prof. Dr. Fethi 
Kerim Kazanç – Gazzâlî’nin “Fedâihu’l-
Bâtıniyye” Adlı Eseri Müvâcehesinde 
Bâtınî Akımlarla Mücadele ve Arş. 
Gör. Maşallah Nar – Nizâmülmülk 
ve Mâverdî’nin Sünni Siyaset Teorisi 
Muvâcehesinde Değerlendirilmesi.

 “Nizâmülmülk Döneminde Kültür, 
Sanat Ve Edebiyat” konulu 7. 
Oturumun Başkanlığını: Prof. Dr. 

Hicabi Kırlangıç yaptı. Konuşmacılar 
ve tebliğ konuları ise; Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu – Nizâmülmülk 
Döneminde Kültür ve Edebiyat, Prof. Dr. 
Ahmet Karadoğan – 11. Yüzyıl Selçuklu 
Dünyasında Türkçe’nin Durumu, Prof. Dr. 
Ali Temizel – Nizâmülmülk Döneminde 
Şâir ve Şiir ve Arş. Gör. Gökhan Gökmen 
– Emîruşşu’arâ Mu’izzî Dîvânında 
Nizâmülmülk Methiyeleri.

Milletlerarası ilmî toplantısının 8. ve son 
oturumunun konu başlığı “Nizâmülmülk 
Döneminde Şehircilik Ve Mimârî.” Prof. 
Dr. Haşim Karpuz’un Oturum Başkanı 
olduğu bu bölümdeki konuşmacılar 
ve konu başlıkları ise;  Prof. Dr. Ali Uzay 
Peker – İsfahan Cuma Camii’nin Sultan 
Melikşah ve Nizâmülmülk Dönemi 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi,  Doç. Dr. 
Kemal Özkurt – İsfahan’da Nizâmülmülk 
Türbesi ve Selçuklu Hanedan Mezarları,  
Kamran Sokhanpardaz – Nizâmülmülk’ün 
Selçuklu Mimârî Faaliyetlerindeki Rolü 
ve  Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı & Eshabil 
Yıldız – Anadolu Selçuklu Devleti’nde 
Medrese Geleneği: İnce Minareli Medrese 
Örneği.

Toplantıda, oturum başkanlarına ve 
tebliğ sunucularına katılım beratları 
verildi. “1000. Yılında Nizamülmülk; 
Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk” 
ilmi toplantının kapanış konuşmasını TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
yaptı.

Tebliğler kitap olarak basılacak
Arıcan, Nizamülmülk’ün konuşulduğu 
ve iki gün süren ilmi toplantının 
gerçekleşmesinde emeği geçen; Konya 

Büyükşehir Belediyesi, Erdemli 
Yöneticiler Akademisi, Karatay 
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne, TYB yönetim 
kuruluna “Organizasyonun 
gerçekleşmesinde büyük emekleri 
olan tüm arkadaşlara  teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Tarihi ve ecdadı hatırlatmak için 
yapılabilecek en güzel çalışmalardan 
birini gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Arıcan konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Büyük bir âlim olduğu 
kadar bir siyâsî şahsiyet olarak da 
tarihin önemli simalarından biri olan 
Nizâmülmülk’ü anmak ve anlamak 
için iki gün süren ilmî toplantıda 
konuşulanlar, sunulan tebliğler kitap 
olarak basılacak ve talep edenlere 
ulaştırılacaktır.”

Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından ilim adamları ve akademisyenler katıldı.

D. Mehmet Doğan sempozyuma katkılarından 
dolayı Başkan Tahir Akyürek’e berat takdim etti

TYB Başkanı Musa Kâzım Arıcan Konya 
Milletvekili Halil Etyemez’e berat takdim etti
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Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığının desteği ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ve Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından “Türk 
Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik 
Sempozyumu” yapıldı.

12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür 
Merkezinde düzenlenen sempozyumun 
açılışına; 

Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Çanakkale Vali Yardımcısı 
Cezmi Batuk, Türkiye Yazarlar Birliği 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. 
Adem Uzun, Türkiye Yazarlar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl 
Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan  ve 
alanında uzman çok sayıda bilim insanı 
ve üniversite öğrencisi katıldı.

Akademik olarak bu kadar kapsamlı 
Türkiye’de ilk kez düzenlenen,  yerlilik 
ve millîlik konusunun tüm yönleriyle 
ele alındığı “Türk Düşüncesinde Yerlilik 
ve Millîlik Sempozyumu” Anadolu 
ezgilerinin yer aldığı türkü konseriyle 
açıldı.

Konserin ardından sempozyumun  açılış 
konuşmalarına geçildi.

AKM Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun, 
Türk kültür ve düşünce hayatının temel 
kavramlarının tartışılacağı böyle bir 
etkinliğe destek vermekten duydukları 
memnuniyeti dile getirdikten sonra 
“Kültür mirasını nesilden nesle aktaran 
her türlü etkinliğe desteklerimiz devam 
edecektir” dedi.

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
başlığında yerlilik ve millîlik gibi iki 
önemli kavramın bulunduğu böyle bir 
etkinliğin, yerlilik ve millîliğin en güzel 
sembollerinden olan Çanakkale’de 
yapılmasına dikkat çektikten sonra 

milletlerin kimliklerini korumasının bu 
iki kavramın muhafazasıyla mümkün 
olabileceğini söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise uzun 
zaman sonra yerlilik ve millîliğin ilmi bir 
toplantıda tartışma konusu yapıldığına 
atıf yaptığı konuşmasında, yerlilik ve 
yerelliğin karıştırılmaması gerektiğini, 
yerli olmanın dünyanın gerisinde kalmak 
demek olmadığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’a “Fahri 
Doktora Tevcih Töreni” düzenlendi. 
Tevcih töreninin ardından Doğan, 
“Yerlilik ve Millîlik Üzerine” başlıklı açılış 
konferansı verdi. 

Doğan; “Yerli malı kavramı hayli eski, 
1930’lara kadar dayanıyor. Ülkemizde 
yapılan filmler son döneme kadar yerli 
film olarak adlandırılıyordu. Yerli imalat 
tamlaması sanayi alanında kullanılmaya 
devam ediyor. Yerlilik kavramının 
edebiyatta, sanatta, düşünceye 
teşmiliyse çok yeni. Yerli kelimesi elbette 
eski ancak bundan türetilmiş yerlilik 
kavramıysa sanıldığından daha yeni. 
Mesela Divan-ü Lügat-it Türk’te yerdaş 
veya yirdaş şeklinde -li ekiyle değil de 
-daş ekiyle kullanılmış. Halen dolaşımda 
olan hiçbir sözlükte yerlilik kavramı 
düşünce ve edebiyat alanını kapsayacak 

Türkiye’de ilk ‘Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik 
Sempozyumu’ Çanakkale’de gerçekleştirildi
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şekilde tarif edilmemiştir. Siyaset 
alanında son yıllarda millilikle birlikte 
sıklıkla kullanılan ve hatta modalaşan 
yerlilik kelimesiyle edebiyat ve düşünce 
alanındaki yerlilik kavramı mahiyeti 
itibarıyla hayli farklı zeminlere sahip.” 
diye konuştu.

Tam bağımsız Türkiye olma hedefi için, 
her alanda hayata geçirilmesi zorunlu 
olan “Yerlilik ve Millîlik” kavramlarının 

birçok boyutu ile ele alındığı  
Sempozyum, iki gün sürdü ve  altı 
oturumda gerçekleştirildi.

Birinci gün birinci oturumun Kkonu 
başlığı: “Kavramsal çerçeve: yerlilik, 
yerellik millilik ve küreselleşme.” Oturum 
Başkanı, Prof. Dr. Yücel Acer (Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi).

Konuşmacılar ve tebliğleri: Prof. Dr. 
Kurtuluş Kayalı (Ankara Üniversitesi) 

Düşünce ve Sanat Alanında Sarsıcı, 
Sahici ve Özgün Metinler Üretmenin 
Yolu, Türk Kültürüne Yaslanmaktan, 
Ondan Beslenmekten ve Onunla 
Barışarak Hesaplaşmaktan Geçer. 
Murat Erol (Adalet Bakanlığı), Yerelliğin 
Kavram ve Anlam Olarak Macerası. 
Doç. Dr. Emrah Erbaş (Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi); Yerellik, Yerlilik, 
Küreselleşme.

İkinci oturumda; “Türk Sağı ve 
İslamcılığın Yerlilik ve Millîlik Meselesi.” 
Oturum Başkanığını Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan (Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi).

Konuşmacılar ve sundukları tebliğlerin 
konusu ise; Dr. Necdet Subaşı 
(T.C. Başbakanlık) Dini Çevrelerin 
Modernleşme ve Yerlilik Gündemi. Dr. 
Öğ. Üyesi Fırat Mollaer (Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi) Muhafazakârlık ve 
Yerlilik. Prof. Dr. Yücel Bulut (İstanbul 
Üniversitesi),Tercüme Hareketleri ve 
Yerlilik, Millilik. Prof. Dr. Bedri Gencer 
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Türk 
Düşüncesinde Merkez Meselesi.

“Türk Solunun Yerlilik ve Millilik 
Meselesi,” üçüncü oturumda tartışıldı. 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk İpek 
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), 
Konuşmacılar ve tebliğleri:Prof. Dr. 
Halil Berktay (İbni Haldun Üniversitesi), 
Teorik Enternasyonalizmden Ulus-
Devlet Ölçeğine, Marksist Solun Sıkıntılı 
Millilik ve Yerellik Arayışı, Dr. Öğ. Üyesi 
Aydın Aktay (Sakarya Üniversitesi), Türk 
Siyasetinde Yerlilik. Asım Öz ( Yazar) Sol 
Dergilerinde Yerlilik Tartışmaları. Ercan 
Yıldırım (T.C. Başbakanlık) Türk Solunun 
Millîlik ve Yerlilik Gündemi. 

Dördüncü oturumun konu başlığı; “Türk 
Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Refleksi.” 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Uluocak 
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi). 
Konuşmacılar; Prof. Dr. Bilal Eryılmaz 
( İstanbul Medeniyet Üniversitesi), 
Tanzimat, Devlet, Modernleşme. Prof. Dr. 
Ejder Okumuş (Ankara Sosyal Bilimler 
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Üniversitesi), Dini Çevrelerin Modernleşme 
Refleksleri. Dr. Necmettin Turinay (TOBB 
ETÜ), Yeni Düşünce Arayışları.

“Edebiyatta ve Yerlilik ve Millilik” Beşinci 
oturumda konuşuldu. Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu (Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi). Konuşmacılar: 
Necip Tosun (T.C. Sayıştay), Geleceğin 
Hikâye Dili ve Yerlilik. Doç. Dr. Ferudun 
Hakan Özkan (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi), Klasik Türk Edebiyatının 
Yerlilik Meselesi.Mesut Bostan, Edebiyat, 
Sinema ve Yerlilik. 

Altıncı oturumda; “Maarifte Yerlilik ve 
Millîlik” konuşuldu. Oturum Başkanı: Prof. 
Dr. Salih Zeki Genç (Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi), Konuşmacılar ve 
sundukları tebliğlerin konusu: Prof. Dr. 
Bilal Kemikli (Uludağ Üniversitesi), Eğitim 
ve Din Eğitiminde Yerlilik ve Milliliğimiz. 
Memiş Okuyucu (Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi) Maarifimiz ve Yerlilik 
Meselemiz. Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), 
Yükseköğretimde Yerlilik Felsefesi: 
Düşünce ve Gelenek. Prof. Dr. Saffet 
Köse (Kâtip Çelebi Üniversitesi) 
Eğitimde Aile, Ailede Eğitim.

Sempozyumun sonunda katılımcılar 
için Çanakkale Şehitliği ve Gelibolu 
Yarımadası gezisi düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 31 Mart 2018 Cumartesi günü yapılan 20. Olağan Genel Kurulunda belirlenen yeni yönetim kurulu ilk 
toplantısını TYB Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımı da yapıldı.

Genel Başkanlığa yeniden Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan seçildi. Genel Başkan Yardımcılıklarına Osman Özbahçe ve Tarkan Zengin 
getirildi.

Dr. Muhammed Enes Kala Genel Sekreter,  Genel Mali Sekreter  de Ahmet Fatih Gökdağ oldu. Yusuf Turan Günaydın ve Yunus 
Emre Aydınbaş Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenirken, Mehmet Kurtoğlu, Hacı Mahmut Erdemir, Prof. Dr. Ali Osman 
Kurt ve Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ise yönetimde üye olarak görev yapacaklar.

Yönetim kurulu şeref üyesi İbrahim Ulvi Yavuz, bu dönemde de Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini sürdürecek. Ayrıca, 
geçen dönemin başkan yardımcısı Ferhat Koç başkan danışmanı oldu.

Musa Kâzım Arıcan Yeniden Başkan
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Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. 
yılı dolayısıyla 24 Mart 2018 tarihinde 
“Kültürel İşbirliği Cengiz Aytmatov’un 
Kültürel Mirası” yuvarlak masa 
toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği, İslam Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
(IRCICA), Rusya-İslam Dünyası Stratejik 
Vizyon Grubu tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen programda TYB Şeref 
Başkanı D.Mehmet Doğan ve TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan da konuştular.

IRCICA Genel Direktörü Halit Eren 
toplantıda yaptığı konuşmada; 
Aytmatov, eserlerinde bölgesinin 
kültürel, sosyal yapısını ve mirasını, 
ortak hafızasını hayata geçirmiştir. 
Kendi bölgesinin insanlarını anlatırken 
sanki başka bir yerde yaşayan benzer 
veya ortak kültürdeki insanları anlatır 
gibi evrensel bir kavrayışı yansıtmıştır.” 
dedi.

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan konuşmasında Cengiz 
Aytmatov’un da ortak kültürel 
birikimleri, masalları ve hikâyeleri 
kelimelere ve kavramlara 
dönüştürerek derin felsefi tahliller 
yaptığını ifade etti.

Arıcan ayrıca şunları da dile getirdi: 
“Cengiz Aytmatov aslında büyük 
bir filozofumuzdur. Kaleme aldığı, 
hikâyeler ve romanlar üzerinden 

önemli sosyolojik tahliller yaptığını 
görüyoruz. Ortak toplumsal sorunlarımızı 
sosyolojik tahlillerle dile getirdiğini 
görmekteyiz. Bu yönüyle de ondan 
büyük bir sosyolog tavrını görmekteyiz. 
Duyguları, düşünceleri, hissiyatları, 
aşkları, umutları, insani olan her şeyi 
derin bir psikolojik tahlil ve analizlerle 
dile getirdiğini görmekteyiz.” 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Erkhov ve 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim 
Dzhunusov yaptıkları konuşmada, 
1990’lı yılların Rusya, dünya ve Cengiz 
Aytmatov’un ülkesi Kırgızistan için zor 
bir dönem olduğunu, o dönemler de 
dahi Aytmatov’un hakkında güzel şeyler 
konuşulduğunu dile getirdi. 

Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar 
Aytmatov da babasının eserlerinin 
kültürel kaynaşma büyük katkı 
sağladığını belirtti.

Toplantıda; Melikhov Igor Alexandrovich, 
Eshba Elana, Fazleeva Leila, Ivanov 
Gennadiy Viktorovich, Minovarov 
Shoazim Shoislamovich, Moldokasymov 
Kyas Satarovich, D. Mehmet Doğan, 
Valeev Razil Ismagilovich, Abouov Aydar 
Parkulovich ve Beşir Ayvazoğlu konuştu.

 D. Mehmet Doğan konuşmasında 
Aytmatov’un dünya literatürüne 
kazandırdığı ve hala öneminden, 
işlevinden bir şey kaybetmemiş olan 
“mankurt” kavramını tahlil etti,  şu 
hususları dile getirdi. “Mankurt/

mankurtlaşma Cengiz Aytmatov’un 
Gün Olur Asra Bedel/Gün Uzar Yüzyıl 
Olur adlı eserinde ortaya konulan 
bir kavramlardır. Sömürgeci, istilacı 
güçler bir ülkenin çocuklarını, 
başlarını yaş derilerle sararak kızgın 
çöl güneşi altında bırakırlar. Bu deriler 
kurudukça kafaları sıkıştırır. Kafaları 
sıkıştırılan çocukların beyinleri küçük 
kalır, zihnî melekeleri de gelişmez. 
Mankurtlaştırılmak için ille de 
kafasına ıslak deve derisi sarılmak 
gerekmez. Fizikî mankurtlaştırma bir 
efsane olabilir, manevisi ise her an 
yaşanabilecek bir gerçekliktir.

Mankurt, sadece sahibinin emirlerini 
yerine getiren bir köledir. Ne ana, 
ne baba, ne kardeş ve de vatan, 
millet tanır. Sadece ve sadece verilen 
emirleri dinler, buyruklara itaat eder. 
Muhakeme yapamaz, iyiyi doğruyu 
tefrik edemez. Beyin daraltma 
yalnızca fiziki olarak yapılmamaktadır. 
Kafamızda bizi sıkan deri yok; ama 
zihnimizi daraltmak için yapılan 
ameliyeler var. Harf değişiklikleri dile, 
kelimelere müdahaleler, kendi klasik 
metinlerine vâkıf olamadan yabancı 
metinlerle karşılaştırılma...Bunlar 
da mankurtlaştırmanın başka türlü 
tezahürleri! Esas olan mankurtlaşmanın 
zeminlerini kurutmaktır.”

Aynı oturumda söz alan yazar 
Beşir Ayvazoğlu Aytmatov’u öne 
çıkaran hususiyetlerden birisinin 
felsefi derinliğe sahip olması ve onu 
okuyucuya hissettirmesi olduğunu, 
kendi milletinin mitlerinden 
efsanelerinden hareket etse de onları 
çok iyi şekilde yerli yerinde kullandığını 
ve evrensele doğru yola çıkmayı 
başardığını dile getirdi. 

Programa, Türk dünyasından önemli 
yazarlar, bilim insanları, siyasetçiler, 
diplomatlar, edebiyatçılar ve davetliler 
katıldı. Toplantı bildirileri Türkçe ve 
Rusça olmak üzere iki dilde basılacak 
kitapta bir araya getirilecek ve 2018 yılı 
içinde okuyucularla buluşacak.

Cengiz Aytmatov 90’ıncı 
Doğum Gününde Anıldı
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ders ve 
Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları 
Ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB’in 
işbirliğiyle   düzenlenen “Korsan Yayınla 
Mücadele-3) Çalıştayı Şanlıurfa’da 
yapıldı.

Çalıştayda “Yerel gazetelerin geleceği/ 
yeni yönelimler, fırsatlar, tehditler; 
korsan yayıncılığın mahalli basın 
ölçeğinde yansımaları ve mahalli 
yayında telif hakları ve korsanla 
mücadele” konuları değerlendirildi.

9 Mart’ta 2018 başlayan ve iki gün süren 
çalıştayın açılışında konuşan DEKMEB 
Başkanı Murat Köse, “DEKMEB, 2013 
yılında kurulmuş bir yayıncı meslek 
birliğidir.  Meslek birliğimizin Türkiye 
ölçeğinde 145 tane üyesi bulunmaktadır 
meslek birliğimiz Kültür Bakanlığı’na 
bağlı faaliyet göstermesi açısından yarı 
resmi bir birliktir. Bizler korsan kitap 
yayınlayan ve satanlarla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz.  Bu çerçevede fotokopi 
yoluyla oluşan hak kaybını engellemeye 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan 
ise şunları söyledi: “Kültür Bakanlığı bu 
konuda ciddi adımlar atıyor fakat, bunu 
sadece hukuk ile yapmak mümkün 
değil. Bu hakkın ihlal edilmemesi 

için bir kamuoyu oluşturmamamız 
gerekiyor. Bazı eserlerin maalesef 
çoğaltıldığını görüyoruz. Basında da 
bu geçerli. Bir gazetecinin çektiği 
fotoğraf, yaptığı röportajlar daha 
atıf yapılmaksızın kullanılırken şimdi 
artık kaynak belirtilerek kullanılıyor. 
Amacımız bir ortak fikir oluşturarak bu 
sorunu beraberce konuşup ilgili kurum 
ve kuruluşlarla bir çözüm bulmaktır. 
Bazı düzenlemeler olmakla beraber, bu 
konuda ciddi bir yasal boşluk olduğunu 
görüyoruz. Korsan yayına yönelmemesi 
noktasında bir yasal düzenlemenin 
yapılması gerekiyor. ” 

Korsan kelimesinin kökeni, Avrupa’da, 
Osmanlı döneminde ve günümüzde 
kullanış şekli ve taşıdığı anlamlar 
konusunda açıklayıcı bilgiler veren TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’da 
yaptığı konuşmada:

“Ben yazarlığa başladığım dönemde 
Türkiye nüfusu O zamanlar bu güne 
zannediyorum iki katına çıktı. Mesela 
benim birinci kitabım 5000 adet 
basılmıştı. Çünkü 5 binin altında bir kitap 
basmak verimli değildi. Yani piyasaya 
kitap çıkacak maliyetini kurtaracak kar 
etmese bile en azından zarar etmemesi 
lazımdı. Bu ancak o kadar baskıyla 
sağlanabiliyor. Ama şimdi bilhassa 
kültür kitapları 1500 adet, hatta daha az 
basılanlar olduğumda duydum. Bu süreç 
içinde biraz da teknoloji buna uygun 
hale geldiği için şartlar böyle el veriyor.” 
dedi.

“İlk yazmaya başladığım dönemde pek 
korsan yayın yoktu.” diye konuşan Doğan, 
“Ama son yıllarda korsanı ile ilgili ihlaller 
yaşıyoruz. İşte fotokopi meselesi. Bunu 
tabii resmi kurumlar bunu adeta bilerek 

isteyerek yaygınlaştırıyor gibi.  Yani 
her üniversitede fotokopi merkezleri 
var. Gidiyorsunuz bir kitap lazım 
diyorsunuz. hemen çoğaltıp veriyorlar” 
diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Taşaltın da yaptığı 
konuşmada, korsanın önüne geçmek 
için yasal düzenlemeler gerektiğini 
belirterek, “Üniversitelerdeki fotokopi 
olayında telif hakkı konulabilir. 
Fotokopi başına diyelim ki 1 lira. 50 
kuruşta telif ücreti alınır. Bu sistem 
haline getirilirse yazar da hak kaybına 
uğramaz. Kitap alacak parası olmayan 
öğrenciler de mağdur edilmiş olmaz.  ” 
diye konuştu.

Çalıştayda, Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi söz alarak 
şunları söyledi; “Ben hukuku açısından 
olay yaklaştım. 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu yürürlükte ama adliye 
ne kadar bu işle meşgul, emniyete 
ne kadarı bu işle meşgul? Korsan 
yayıncılık nasıl önlenir noktasında ne 
tedbirler alınıyor? Bunun üzerinde 
yoğunlaşmamız lazım. Bunu net olarak 
ifade etmek lazım bu bir insan hakkı.” 

Korsan Yayıncılık Emek Hırsızlığıdır

DEKMEB Başkanı Murat Köse

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan
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Çalıştaya, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, DEKMEB Başkanı Murat Köse, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, TYB Genel 
Başkan Yardımcısı Ferhat Koç,  Mali 
Genel Sekreter Fatih Gökdağ, Genel 
Sekreter M. Enes Kala, TYB Vakfı 
2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz ile yerel 
gazeteciler, yayınevleri, bilim adamları, 
hukukçular ve akademisyenler katıldı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Taşaltın

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi

Türkiye Yazarlar Birliğinde edebiyat, 
sanat ve düşünce alanının seçkin 
isimlerinin ağırlandığı 40’lar Meclisi’nin 
üçüncü konuğu, şair-yazar Arif Ay oldu.

3 Mart 2018 tarihinde TYB Mehmed 
Âkif Divanı’nda gerçekleşen programı 
hikâyeci ve eleştirmen Necip Tosun 
yönetti.

40’lar Meclisi edebiyat tarihinde yer 
alacak
Arif Ay da böyle bir etkinlikle yazarlar 
ve okurlarını buluşturmasından dolayı 
TYBye teşekkür etti. “40’lar Meclisi”nin 
güzel bir isim olduğunu belirten Ay, 
edebiyat tarihinde yer alacak böyle 
bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Konuşmasına, lise yıllarından beri şiir 
çalışmalarını, öykü ve denemelerini 
sürdürdüğünü, edebiyat hayatının Nuri 
Pakdil’in çıkardığı edebiyat dergisinde 
yayımlanan şiirlerle başladığını belirten 
Arif Ay, “Denizi Giyinmek” adlı ilk 
şiirim 1975’te Edebiyat dergisinde 
yayımlandı” dedi.

Edebiyat dergileri okul işlevi görmeli
Bugün şiirin günümüzde geldiği yeri, 
gençlerin şiir ve dergilerle olan ilişkilerine 
değinen Ay, “Gençlik yıllarımızda dergiler 
bir okul, bir ocaktı. Ama günümüzde 
gençler bu disiplinden uzak oldukları için 
okumalarında ve yazmalarında sıkıntılar 
yaşıyorlar. Bugün yayınlanan dergiler 
var. Bu dergiler de şiir, deneme ve öykü 
yazanlar için okul işlevi yapmalı, yol, 
yöntem göstermeli” diye konuştu.

Konuşmasında, şiir, şair-hayat ilişkisine 
de değinen Ay, “Şiirimin Şehirleri’nde 
bütün bir İslam coğrafyasının ortak  
acılarını dile getirdim. Bu, acının 
bir bilinç dönüşümüne, bir bilinç 
uyanmasına şiirle yapılan bir vurgudur. 
Huzuru mahşerde yapıp ettiklerinin 
hesabını verecek. Şair olsak da, devlet 
başkanı olsak da, âlim olsak da bu 
değişmez. Dolayısıyla şair olarak hayata 
ve şiire bu inançla bakıyorum.” dedi.

Arif Ay: “İslam
Coğrafyasının 
Ortak  Acılarını 
Yazdım”
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Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un, 
Milli Mücadele günlerinde yazdığı 
İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabulünün 97. yıl dönümünde, 
ölümsüz eserin yazıldığı Ankara’daki 
Taceddin Dergahı’nda tören yapıldı.

“Mehmed Âkif Ersoy ve Gençlik” temalı 
etkinliği Türkiye Yazarlar Birliği ve  Ankara 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü birlikte 
düzenlediler. Program, Kur’anı Kerim 
tilaveti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı’nın gösterisiyle başladı.

Vatanımızı savunmak için yazdı
Töreninde bir konuşma yapan TYB Vakfı 
Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi 
Başkanı  D. Mehmet Doğan “İstiklâl marşı 
bütün dönemlere söyleyecek sözü olan 
bir marş. Biz ise bu marşta mutabık 
kaldığımız kadar hiç bir şey üzerinde 
mutabık kalmadık. En değişmez metinler 
olarak görülen Anayasalar bile kaç kez 
değişti, yine değişecek ama İstiklâl Marşı 
değişmeyecek. Âkif, bu marşı dinin, islâmın 
son yurdu olarak gördüğü vatanımızı 
savunmak için yazdı.” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı’nın yazılma süreci ve Mehmet 
Akif Ersoy’un şiiri yazma süreci hakkında 
da bilgiler veren  ve Akif’in, “İnanmış adam, 

vazife adamı, sorumluluk adamı” olduğunu 
belirten Doğan, “Mehmet Akif’in, Osmanlı 
devletinin son dönemlerinde ve milli 
mücadele yıllarında İslam için çok önemli 
görevler ifa ettiğini söyledi.

Törende bir konuşma yapan TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’da 
Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı 97 yıl önce 
asil ve kahraman Türk milletinin ruh halini, 
duygu ve düşüncelerini tüm samimiyetiyle 
ve ihsanıyla Tacettin Dergahı’ndaki evinde 
kaleme aldığını belitti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında istiklal 
ve istikbal mücadelesinin verildiğini 
vurgulayan Arıcan, şunları söyledi:”Öyle 
anlaşılıyor ki Âkif, İstiklal Marşı ile bu 
mücadelenin kıyamete kadar devam 
edeceğinin farkındaydı. İstiklal Marşı’ında 
vurguladığı vatan, bayrak, ezan ve İslam 
vurguları aslında bizim her an farkında 
olmamız, sarılmamız ve tutunmamız 
gereken hususlar olduğunu bize işaret 
etmiştir. Bu anlamda İstiklâl Marşı’nın bizim 
geleceğimizin bir teminatı olan bir metin 
olduğunu da unutmamamız gerekiyor.”

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü 
de yaptığı konuşmada, İstiklâl Marşı’nın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabulünün üzerinden 97 yıl geçtiğini ve 
yer yüzünde benzeri olmayan çok önemli 
bir şiir olduğunu belirtti.

Tören, Çağrı Koleji öğrencilerden oluşan 
bir grubun  İstiklâl Marşı’nı okuması ve  
yine Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün 
düzenlediği Anasınıfı İstiklal Marşı’nı 
Ezbere Okuma Yarışması’nda il birincisi 
Kahramankazan İbrahim Bitik İlkokulu 
öğrencisi Alperen Çetin’in İstiklal Marşı’nı 
okumasıyla sona erdi.

Programa, TBMM eski Başkanı Bülent 
Arınç, Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, 
TYB Vakfı Mehmed Akif Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan,  Genel Başkan  Yardımcısı Ferhat 
Koç, TYB Vakfı Mütevelli Heyeti 2.Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz, Mali Muhasip 
Fatih Gökdağ, Genel Sekreter M. Enes 
Kala, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Kurtoğlu, TYB Ankara Şube Başkanı 
Dr. İsmail Bozkurt  ve çeşitli okullardan 
öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

“İstiklâl Marşının Arka Planı Çok Derindir”

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

Ana sınıfı öğrencisi  Alperen Çetin, 
İstiklal Marşını ezbere okudu
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Çanakkale 
Onsekiz Mart  
Üniversitesi’nden
D. Mehmet 
Doğan’a Fahri 
Doktora 
Daha önce, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nin, Türk düşünce, kültür ve 
edebiyat alanına yaptığı katkıları dolayısıyla 
“fahrî doktora” unvanı verdiği Türkiye 
Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan’a bir “fahrî doktora” da Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) verdi

 12 Nisan 2018 Perşembe günü ÇOMÜ’de 
düzenlenen “Türk Düşüncesinde Yerlilik 
ve Millilik” konulu sempozyumun açılış 
konuşmalarının ardından, D. Mehmet 
Doğan’a fahrî doktora tevcih törenine 
geçildi.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretim üyesi Doç. Dr. Feridun 
Hakan Özkan, Doğan’ın öz geçmişini okudu, 
eserleri ve dil, edebiyat ve kültürümüze 
hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Daha sonra, ÇOMÜ senatosunun fahrî 
doktora ile ilgili kararını okudu ve 
doktoranın verilme nedenlerini açıkladı.

Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi 
Rektörü Prof.  Dr.  Yücel Acer,  Doğan’a 
doktora belgesini vererek cübbe giydirdi. 
Terzioğlu Kampüsü’ndeki Troia Kültür 
Merkezi›nde düzenlenen törende bir 
konuşma yapan Rektör  Acer, “TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan Türk dili  ve 
edebiyatı alanlarındaki eser ve çalışmaları 
nedeniyle, Üniversitemiz Senatosu 
tarafından “Fahri Doktora Belgesi” ile 
onurlandırılmıştır. Kendisini tebrik 
ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” 
diye konuştu.

Doğan’ın ÇOMÜ kimliğini ise Çanakkale Vali 
Yardımcısı Cezmi Batuk verdi.

D. Mehmet Doğan da yaptığı konuşmada, 
fahrî doktora unvanı tevcihi dolayısıyla 
Rektör Prof.  Dr.  Yücel Acer’e ve öğretim 
üyelerine teşekkür etti.

Doğan,  Çanakkale adının çok küçük 
yaşlarda zihnine silinmemek üzere kazınan 
yerlerden biri olduğunu, çocukluğunda 
hayatta olan Çanakkale gazilerinin 
hikâyelerini dinleyerek büyüdüğünü 
söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
Bu savaşlar savaşının milletimizin zihninde 
meydana getirdiği tesirleri böylece 
derinden hissettim. Bütün bu hissiyat 
içinde Çanakkale Üniversitesinin tarafıma 
fahrî doktora tevcihinin fevkalade heyecan 
verici olduğunu ifade etmek istiyorum.” 

ÇOMÜ TV’nin canlı olarak yayınladığı fahrî 
doktora takdim törenine, Çanakkale Vali 
Yardımcısı Cezmi Batuk, TYB Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Adem 
Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, 
TYB Başkan Danışmanı İbrahim Ulvi 
Yavuz, Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
TYB Sanat Danışmanı Bekir Soysal, TYB 
kurucularından Necmeddin Turinay, TYB 
İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, 
akademisyenler, Genç TYB mensupları ve 
öğrenciler katıldı.
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 
düzenlenen "40'lar Meclisi"nin 4. konuğu, 
öykü ve deneme yazarı Gökhan Özcan 
oldu.

17.03.2018 tarihinde, TYB Mehmet 
Akif Divanı'nda  "Edebiyat ve Hayat 
Söyleşileri" konu başlığı ile gerçekleşen 
etkinliği hikâyeci ve eleştirmen Necip 
Tosun yönetti.

Gökhan Özcan, Gazi Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla 
İlişkiler Bölümü’nde öğrenci iken bir 
gazetenin Kültür-Sanat Servisi’nde yazı 
hayatının başladığını ve bu süreçte 
Nabi Avcı yazma konusunda kendisini 
yönlendirdiğini ifade etti.

TYB bize kol kanat gerdi
Çocuk edebiyatı dalında da kitap 
yazdığını anlatan Özcan, "O zamanlar 
imkânlar yetersiz olduğu için edebiyat 
anlamında ne bulursak onu yaptık. Ama 
her zaman güzel, renkli şeyler denk geldi. 
Tecrübelendik, büyüdük. Memur oldum 

fakat yazmayı hiç bırakmadım. Türkiye 
Yazarlar Birliği imkânsızlık dönemlerinde 
de bize kol kanat gerdi. Şimdi de bu tür 
etkinliklerle edebiyata, edebiyatçılara 
sahip çıkmaya devam ediyor." ifadelerini 
kullandı.

Sosyal medya konusunda da 
değerlendirmelerde bulunan Özcan, 
“Değeri vardı kağıdın, yazarın ve 
yazılanların. Köşe yazarlarının da ayrı bir 
değeri vardı. Sosyal medya çıktı çıkalı 
herkes biraz yazar oldu, o konu hakkında 

konuşmaya –yazmaya ehliyeti var mı 
yok mu artık buna bakılmıyor. Hemen 
herkes, kendisini görünür kılmak için 
ihtirasla vitrine çıkmak istiyor. Sevgi ve 
nefretin en yoğun olduğu mecra sosyal 
medya oldu.” diye konuştu.

Programın sonunda soruları 
cevaplandıran Özcan,  söyleşinin 
sonunda okuyucuları için kitaplarını 
imzaladı.

Özcan: “Sosyal medya sevgi ve nefretin mecrası oldu”

TYB’li Gençler 
Yazıcıoğlu’nu 
Unutmadı
BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Genç 
TYB’nin düzenlediği bir panelle anıldı.

24 Mart 2018 tarihinde Genç Kahvede 
düzenlenen ve Elif Aydınbaş’ın 
yönettiği programa yazar-şair Dr. Lütfi 
Şehsuvaroğlu ile araştırmacı – yazar Hakkı 
Öznur konuşmacı olarak katıldılar.

Mehmet Akif Ersoy’u çok severdi
Yazıcıoğlu’nu öğrenim için Ankara’ya 
geldiği 1972 tarihinden itibaren ülkücü 
hareketin içinde yer alan, vatan sevdalısı, 
cesur bir Anadolu genci olarak anlatan 
Şehsuvaroğlu, zaman zaman hatıralarla 
süslediği konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle belirtmem gerek. Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun gençlik yıllarında 
başlayıp daha sonrada devam eden 
yaşamında Mehmet Akif Ersoy’un yeri 
başkaydı. Sadece İstiklal Marşı’nın 
yazarı olduğu için değil; yaşamı ve 
İslami duyarlılığından dolayı kendine 
yakın buluyordu. Üstelik her ikisi de 
veterinerlik okulunda okumuşlardı.”

Hakkı Öznur’da yaptığı konuşmada, 
Yazıcıoğlu’nun 40 yıllık siyasi yaşamını 
ve mücadelesini anlattı.

Milletin değerlerine sahip çıktı 
“55 yıllık ömrüne bin yıl sığdıran Yazıcıoğlu, 
bin yıllık terkibin peşinde koştu” diye 
konuşan Öznur sözlerini şöyle sürdürdü: “ 
Muhsin Başkan’ın durduğu yer, Anadolu’nun 
bin yıllık tarihinden süzülen değerler 
dünyasıydı. Hep ‘Anadolu kimliği’ ile hareket 
etti. Millî ve manevi değerleri savundu, 
milletin değerlerine sahip çıktı. Milletin 
inançlarına, değerlerine saldıran, savaş 
açanlara karşı, hep milletinin yanında yer 
aldı. İlkeli, seviyeli, tutarlı, demokratik bir 
siyaset çizgisine sahipti.”
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Muhsin Mete; 
çalışkan, titiz, 
kadirşinas ve 
doğrucudur
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 40. yıl 
faaliyetleri kapsamında “Dostlarının 
Tanıklığı ile Yaşayan Yazarlara Saygı” 
programının ilki Muhsin Mete için 
düzenlendi.

29.03.2018 tarihinde TYB Genel Merkezi 
Mehmed Âkif Divanında gerçekleşen 
saygı programını Ahmet Fatih Gökdağ 
yönetti.  Gökdağ, katılımcılara önce 
Mete’nin  öz geçmişini okudu daha sonra 
da çalışma hayatı, ailesi ve arkadaşlarıyla 
olan fotoğraflarının yer aldığı slayt 
gösterimi yaptı.

Kürsüye çıkan konuşmacılar da Muhsin 
Mete’nin hayatı, sanatı ve edebi 
kişiliği hakkında değerlendirmelerde 
bulundular.

Mete adam gibi adamdır

Mete’yi 1980’li yıllardan bu yana 
tanıdığını, sıkı ve kesintiye uğramadan 
devam eden dostluklarının olduğunu 
belirten ilk konuşmacı Sakarya Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa İsen sözlerini şöyle 
sürdürdü:“ Öncelikle Türkiye Yazarlar 
Birliğine teşekkür ediyorum. 40. yıla 
yakışır programlar düzenliyor. Mete ile 
tanışmamız TYB eksenli oldu.  Bursa’da 
başlayan uluslararası şiir şöleni başta 
olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 
farklı etkinliklerde birlikte olduk. Muhsin 

Mete, çok çalışkan, titiz, hakşinas, 
doğrucu, ilişkilerinde dengeli yani adam 
gibi adamdır. Kendisine sağlıklı, huzurlu, 
hayırlı bir ömür diliyorum.

Daha sonra kürsüye gelen yazar Çetin 
Baydar, uzun yıllardır tanıdığı Mete’nin, 
çalışma hayatında büyük başarılar elde 
ettiğini söyledi. 

Mehmet Nuri Şahin’de Muhsin Mete  ile 
TRT de birlikte görev yaptıklarını, hem 
çalışma hayatında hem de iş dışında çok 
güzel dostluklarının olduğunu ve bunun 
devam ettiğini belirtti.

Dostlarının ve arkadaşlarının Muhsin 
Mete’yi anlattı programın diğer bir 
konuşmacısı ise D. Mehmet Doğan oldu. 
Doğan yaptığı konuşmada, Muhsin Mete 
ile Gazi Lisesinde başlayan arkadaşlığının  
şimdiye kadar kesintisiz sürdüğünü ifade 
etti.  

Zaman zaman hatıralarla süslediği 
konuşmasında Doğan şunları söyledi: 
“Lisede başlayan, üniversitede devam 
eden arkadaşlığımız, çalışma hayatında, 
TRT de devam etti. Birlikte çok güzel 
belgesel programlar yaptık. Bu arada, TYB 
yönetim kurulunda üye, genel sekreter 
yardımcısı ve genel sekreter olarak 
görev yaptı, birliğimize güzel hizmetler 
verdi. Halen TYB Vakfı Mütevelli Heyeti 
üyesidir. Yurt içinde ve yurt dışında bir 
çok seyahatlere katıldık. Kendisi çok 
çalışkan, gayretli ve oldukça başarılı bir 
arkadaşımızdır.” 

Programın son konuşmacısı Adnan 
Tekşen oldu. Tekşen yaptığı konuşmada, 

“Muhsin Mete benim arkadaşım, 
dostumdur. Çalışma hayatında 
oldukça titiz ve doğrucudur. Bildiğini 
söyler, söylediğini yapar, güvenilir ve 
kadirşinastır.” diye konuştu.

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen 
Muhsin Mete, programı düzenleyen 
TYB’ye, Ahmet Fatih Gökdağ’a 
kendisiyle ilgili konuşanlara ve 
katılımcılara teşekkür etti. TYB  Genel 
Başkanı Prof.Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
Mete’ye günün anısına, TYB verdiği 
uzun hizmetler için teşekkür ederek 
berat takdim etti.

 Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen Muhsin Mete
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TYB’nin 2017 
Ödülleri 
Sahiplerini 
Buldu
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından bu 
yıl 37’ncisi verilen “Yılın Yazar, Fikir Adamı 
ve Sanatçıları Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sultanbeyli Belediyesi’nin desteğiyle 
23.04.2018 tarihinde, Darülaceze Kültür 
Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 
ödüller sahiplerine takdim edildi.

 Törenin açılış konuşmasını yapan TYB 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
TYB’nin tam 40 yıldan beri ana temasının 
kültür olduğuna dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“TYB, Milletimiz, ülkemiz ve insanlık 
için fedakârlığı mesleki sorumluluk 
olarak görüp yılmadan, yorulmadan 
çalışmaya, üretmeye devam edecektir. 
Tam kırk yıldan beri kendisine ana tema 
olarak ‘Kültür’ü belirlemiş olan TYB, 
değişen konjonktürlere boyun eğmeden 
çizgisiyle sayısız nitelikli faaliyetleri, 
derinlikli çalışmalarıyla ülkemizin fikir 
hayatına sahici bir katkıda bulunmuş, 
her bakımdan özgün ve özel bir kurum 
olmuştur.”

Törende konuşan Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, kültür ve sanatın, 
en az ekonomi ve savunma sanayisi kadar 
önemli olduğunu dile getirdi. Kültür ve 
sanatın toplumla buluşmasının önemine 
değinen Keskin, “Somut olmayan 
unsurlar karşısında sizin konumunuzu 
tayin ettiği gibi, hayata geçen fiziki 

yatırımların kalıcılığı, ancak ve ancak kadim 
medeniyetimizin kültür-sanatını yaşatmakla 
mümkündür. Dünyanın tüm coğrafyalarına 
ulaşmış, bin yıl boyunca tüm gönüllerde 
taht kurmuş bir medeniyetin evlatları olarak, 
güçlü bir kültür sanat envanterimiz var.” diye 
konuştu.

 TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da 2. 
Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yılında, 
onun yaptırdığı bu kurumda ödül töreni 
düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade 
etti. Her ödülün aslında bir imtihan olduğu 
değerlendirmesini yapan Doğan, “Ödül 
alan kişinin kendisini gördüğü ve bulduğu 
yer burası. Bir değer verildiği hissinin 
uyandırdığı heyecan, aslında sonraki 
günlerde yapacağı işler için bir imtihan 
vesilesi. TYB, 10 yıl daha erken kurulmuş 
olsaydı, ilk defa bizim ödül verdiğimiz Necip 
Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Sezai Karakoç 
gibi isimler daha erken bir dönemde ödül 
alacaktı.” ifadelerini kullandı. Doğan, yazar, 
fikir adamı ve sanatçılara verilen ödül 
beratının da Bekir Soysal tarafından özel 
olarak hazırlandığını sözlerine ekledi.

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
ise TYB’nin kültür-sanat alanında yaptığı 
çalışmalarla kendisini kanıtlamış önemli bir 

sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti. 
Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
içerisinde çalıştıklarına işaret eden Arıcan, 
şöyle konuştu:

“Çok fedakâr insanlarca, samimiyetle 
kurulmuş, çok zorlu yılları aşarak 
bugünlere gelmiş, toplum yararına 
faaliyet yürüten bir kuruluşumuzdur. 
2018, kuruluşumuzun 40. yılı. Birbirinden 
zengin, çok kıymetli faaliyetler icra 
ettiğimiz bu yıl gerçekten bereketli 
bir yıl geçiriyoruz. TYB, ödül vermede 
öncülük yapan bir kuruluş. Ödül verilecek 
isimleri tespit ederken ilk günkü özenle 
davranıyor ve büyük hassasiyetle hareket 
ediyoruz.”

Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları 
Ödülleri

Törende ayrıca AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, Sultanbeyli 
Kaymakamı Metin Kubilay ve Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci de konuşma yaptı. 
TYB’nin yurt genelindeki şube yöneticileri 
de törende hazır bulundu. Tanıtım filmi 
ve belgesel gösteriminin de yapıldığı 
etkinlikte, Hakan Alıç, Ali Taşkara ve 
Metin Ceyhan’dan oluşan topluluk, müzik 
dinletisi gerçekleştirdi.

Törende kültür ve sanat hayatına 
yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı 
Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu 
ve M. Recai Kutan’a “Üstün Hizmet” ödülü 
verildi.

Ali Emre’nin Nureddin Zengi kitabıyla 
“Roman” dalında ödül aldığı törende, 
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“Yazarın dünya 
görüşü eserine 
yansır”
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 
kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla edebiyat, 
sanat ve düşünce alanının seçkin 
isimlerinin ağırlandığı 40’lar Meclisi”nin 
beşinci konuğu, “Esenlik Zamanları”yla 
Türkiye Yazarlar Birliği 1999 Hikâye 
Ödülü’nü kazanan yazar Cemal Şakar 
oldu.

31 Mart 2018 tarihinde TYB Mehmed Âkif 
Divanı’nda gerçekleşen programı hikâyeci 
ve eleştirmen Necip Tosun yönetti.

Görsel bir bombardıman altında 
yaşıyoruz
Cemal Şakar yaptığı konuşmada, edebiyat 
hayatına, 1982’de yayınlanan “Bir İnsan 
Ölür, Bir Yıldız Kayarmış” adlı öyküsüyle 
başladığını söyledi.

İçinde yaşadığımız hayat dilimizi, 
simgelerimizi belirliyor diye konuşan 
Şakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bugün 
sosyal medya çok etkili. Görsel bir 
bombardıman altında yaşıyoruz. Bu 
bombardıman dilimizi de etkiliyor 
ve giderek görsel bir dil kullanmaya 
başlıyoruz. Zorunlu olarak böyle. Yıllar 

içinde eşyayla kurduğu ilişkinin biçimi 
temelli olarak değişiyor. O da tasvir 
yerine imge vasıtasıyla ‘göstermek’ 
istiyor. Öykülerimde imgesel bir dil 
olduğu söyleniyor; eğer öyleyse, bunun 
nedeni içinde yaşadığımız görsel 
bombardımandır.”

Kiminin kahramanı camiye gider, 
kimininki de içki içer
Öykü yazarken eserin nasıl kurguladığı 
konusunda da bilgiler veren Şakar, 
“Eserin kurgusu da sanatçıyı seçme 
ve tasnif etmeye zorlar. Şöyle 
de söyleyebiliriz; sanatçı eserini 
kurgularken, sahip olduğu seçilmiş ve 
tasnif edilmiş ‘şey’lerden hareket eder. 
Bu bağlamda esere nelerin gireceği, 
nelerin dışarıda bırakılacağı da dünya 
görüşünün zorunlu bir uzantısıdır. 
Kiminin kahramanının hayatında cami, 
kimininkinde de alkol vardır.” diye 
konuştu.

“Hikâye” dalında Olay Berlin’de 
Geçiyor kitabıyla Naime Erkovan’a, “Şiir” 
dalında Uzun Sürdü Hazırlığım kitabıyla 
Cevdet Karal’a, «Deneme» dalında Göz 
Ağrısı kitabıyla Gökhan Özcan’a, 
“Fikir” dalında Narkoz eseriyle Mete 
Gündoğan’a, “Araştırma” dalında Din 
ve Toplumsal Çatışma kitabıyla 
Ejder Okumuş’a ve “İnceleme” 
dalında Akif isimli kitabıyla Yusuf Turan 
Günaydın’a berat takdim edildi.

İbrahim Demirci “Edebi Tenkit”, Rasim 
Cinisli “Hatıra”, Hacı İbrahim Mutlu “Gezi” 

ve Hicabi Kırlangıç “Tercüme” dalında 
ödüle layık görülürken, “Biyografi”de 
Dursun Gürlek, “Basın Fıkra”da Elif 
Sönmezışık ve “Basın Fikir”de Kenan Alpay 
ödül alan isimler oldu.

Törende ayrıca “Akif İklimi” albümüyle 
Mehmet Kemiksiz’e “Türk Müziği” dalında, 
“Eksen İnsan” isimli programıyla Şule 
Kala’ya “TV Programı” dalında , “Dil Yaresi” 
adlı programıyla Levent Dönmez’e “Radyo 
Programı” dalında berat verildi.

“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları 
Ödülleri 2017”de “Dergi Yayıncılığı”nda 
Edebiyat Ortamı dergisi, “Şehir 
Kitapları”nda Bolu Belediyesi, “Çocuk 
Yayınları”nda Uçan At Yayınları, “Kamu 
Yayıncılığı”nda Bilgi Üniversitesi, “Özel 
Yayıncılık”ta Eski-Yeni Yayınları ödüle 
layık görülürken “Yayıncılık Özel Ödülü’nü 
ise İslam Düşünce Atlası eseriyle Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler 
Derneği (İLEM) aldı.
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Türkiye Yazarlar Birliği 40. yıl faaliyetleri 
kapsamında, “Dostlarının Tanıklığı ile 
Yaşayan Yazarlara Saygı” programının 
ikincisi Dr. Nazif Öztürk için düzenlendi.

TYB Genel Merkezi Mehmed Âkif 
Divanında 17 Nisan 2018 Salı günü 
gerçekleşen ve Öztürk’ün arkadaşları, 
dostlarının katıldığı, etkinlikte Öztürk’ün 
eserleri, kişiliği ele alınıp hatıraları 
paylaşıldı.

Ahmet Fatih Gökdağ, Öztürk’ün çalışma 
hayatı, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, 
arkadaşları ve TYB’de görev yaptığı 
dönemlerdeki resimlerinden oluşan 
slyat sunumu yaptı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan yaptığı konuşmada,” 
Kurumlarımız gerçekten çok emektar 
insanlar tarafından kurulur, çok zor 
şartları aşar ama malesef o insanlar 
unutulurlar, ihmal edilirler. Halbuki, 
insani erdemlerin en yücesi vefadır. 
TYB’nin 40. Yıl kutlamaları dahilinde 
üyelerinden ve vefat edenlerin yanı 
sıra yaşayanlar için özel programalar 
yapması bir vefadır. Dr. Nazif Öztürk, TYB 
genel Başkanlığı yapmış, çok değerli bir 
büyüğümüzdür. Kendisine sağlıklı bir 
ömür diliyorum.” dedi.

 Mehmet Aycı da yaptığı konuşmada, 
“Doğup büyüdüğü ülkesine borcunu 
ödemek için günde 28 saat çalışır. 
Uykusunda çalışması kadar değerli. 
Düşünde, tahrir defterlerinden , tapu 
kayıtlarından, kıyıda köşede kalmış yazılı 
mirasımızdan yeni yüzler, yeni beylikler, 
yeni ülkeler çıkar.” 

Dr. Nazif Öztürk’ün çalışma 
arkadaşlarından Mevlüt Çam da yaptığı 
konuşmada, Öztürk’ü çok çalışkan, 
deneyimli bir bürokrat, ilme ve bilime 
kendini adamış biri olarak anlattı.

Programın diğer bir konuşmacısı  
olan Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, 
Öztürk’ün Mesnevi okumalarının değerli 
müdavimlerinden biri olduğunu, çeşitli 
kitaplarda ve katıldığı ilmi toplantılarda 
sunduğu tebliğlerde Mevlana’nın 
toplumdaki yeri ve önemini anlatan çok 
değerli yazılarının bulunduğunu söyledi. 

İbrahim Ulvi Yavuz da yaptığı konuşmada, 
Dr. Nazif Öztürk’ü uzun yıllardır 
tanıdığını, iyi bir dost iyi bir arkadaş 
olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “2002 yılında üçüncü kez TYB 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğimde  
tanıdım. Seçim sonrası yapılan yönetim 
kurulu toplantısında  Öztürk Genel 
Başkan  seçildi. Bana ilk sözü ” İkimizde 
bürokrasiden geldik “İnşaallah  birlikte 
güzel şeyler yaparız dedi. Gerçekten de 
güzel hizmetler yaptık.” dedi.

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız  ise 
konuşmasında Öztürk’le olan hatıralarını 
anlattı. Farklı projelerde ve bürokraside  
birlikte çalıştıklarını belirten Yediyıldız, Dr. 
Nazif Öztürk’ün iyi bir araştırmacı, ülkesini 
ve devletini seven bir münevver  ve vefalı 
biri olarak tarif etti. 

 Diğer bir konuşmacısı olan TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Dr. Nazif 
Öztürk’le gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında birçok gezilere katıldığını, 

kendisinin çok çalışkan, hoşgörülü ve 
başarılı olduğunu ifade etti.

Öztürk’ün, 2000 ve 2002 yıllarında iki 
kez TYB Genel Başkanlığı yaptığını ve bu 
süreler içinde TYB’nin 25.kuruluş yılında 
ulusal ve uluslararası boyutta 35 önemli 
kültür faaliyetini gerçekleştirdiğini ifade 
eden Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Öztürk’ün döneminde  Strazburg’da 
başarılı bir şiir şöleni düzenlendi. Ayrıca 
Mesnevi ve Mehmet Akif temel metin 
okumalarının başlamasında ve istikrarlı bir 
şekilde sürdürülmesinde büyük emeği ve 
katkıları oldu. Diğer yandan, her zaman 
TYB’nin faaliyetlerine  katkı ve katılım 
sağladı. Hizmetlerinden ötürü kendisine 
teşekkür ediyorum.”

Hüseyin Albayrak’ta yaptığı konuşmada, 
Dr. Nazif Öztürkle iki dönem TYB 
yönetiminde birlikte çalıştığını, bu süreler 
içinde çok önemli faaliyetleri icra ettiklerini 
ifade etti. Dr. Nazif Öztürk’ün oğlu 
Muhammet Öztürk de yaptığı konuşmada, 
“Nazif Öztürk’ün oğlu olmaktan büyük 
gurur duyuyorum. Sizler dostları ve 
arkadaşları olarak  kendisiyle ilgili çok 
önemli şeyler söylediniz. Allah babama 
hayırlı ve uzun bir ömür versin inşallah.” 
dedi.

Prof. Dr.  Mehmet Emin Özdoğan ve 
Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Taştan’da, Öztürk’ü anlatırken,  “Kendisi, 
siyasetçi değil, yazar, bilim adamı ve 
araştırmacı. Vatanını, milletini seven, 
çok çalışkan biridir.  Düşüncelerinden, 
fikirlerinden taviz vermeyen bir Anadolu 
çocuğudur. Kendisine huzurlu ve sağlık bir 
ömür diliyoruz.”  diye konuştular.

Son konuşmacısı olarak kürsüye gelen 
Dr. Nazif Öztürk,   “Dostlarının Tanıklığı 
ile Yaşayan Yazarlara Saygı” programında 
kendisiyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan arkadaşlarına ve dostlarına 
teşekkür etti.

Dostları Öztürk’ü anlattı: 
Vakıf sevdalısı, çalışkan ve başarılıdır
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte TYB Gaziantep Şubesini 
ziyaret etti.
2018 yılında Gaziantep’te yapılacak 
kültür ve sanatsal faaliyetlerin  
görüşüldüğü ziyarete, TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Genel 
Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Mali 
Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ  ve TYB 
Vakfı 2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz’da 
bulundu.

Ziyarette konuşan TYB Başkanı Arıcan 
ve Şeref Başkanı Doğan, her alanda 
adından söz ettiren Gaziantep’in kültür, 
sanat ve edebiyatta da öncü bir misyon 
yükleneceğine  inandıklarını belittiler.
Şube Başkanı Mustafa Yıldız’da yaptığı 

konuşmada, “TYB Genel merkez 
yöneticilerini şehrimizde, şubemizde 
görmek bizi mutlu etti. Burada 
şubemizi yeni açtık ama hızlı bir 
şekilde faaliyetlerimize başlamış 
bulunuyoruz.” dedi.

“Gaziantep 
kültür ve 
edebiyatta 
öncü  bir misyon 
yüklenecek”

Atlansoy: “Şiir 
bir şekilde beni 
yakaladı”
Şair Hüseyin Atlansoy, Türkiye 
Yazarlar Birliğinde düzenlenen “40’lar 
Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri” 
programının konuğu oldu.

TYB’nin 40.yıl kutlamaları dâhilinde, 14 
Nisan 2018 Cumartesi günü 15.00’te TYB 
Mehmed Âkif Divanı’nda gerçekleşen 
söyleşiyi hikâyeci-eleştirmen Necip 
Tosun  yönetti.

Şair Hüseyin Atlansoy edebiyat 
yolculuğunu anlattığı konuşmasında, 
şiir yazmaya genç yaşlarda başladığını, 
ilk şiirinin değerlendirmesini de Nabi 
Avcı’nın yaptığını söyledi.

Atlansoy küçükken edebiyat alanına 
kendisini pek yakın hissetmediğini, 
aslında uzay geometrisiyle ilgilenen 
bir matematikçi olmak istediğini 
anlattı. Ancak İstanbul’da 1982’de ilk 

şiirini yazdıktan sonra edebiyat alanına 
yöneldiğini aktaran Atlansoy, “Neredeyse 
vazgeçiyordum ki şiir bir şekilde beni 
yakaladı. Aslında bundan rahatsız 
olmadım. Daha sonra ‘İntihar İlacı’ isimli ilk 
kitabımı çıkardım.” diye konuştu

36 yıldır edebiyatın içinde olduğunu, 
ilk şiirleri ve yayınlanmış kitapları 
hakkında bilgiler veren Atlansoy, “Bir şey 
yazdığınızda o yazılan hakikatten şiir ise o 
sizde ben bittim hissi oluşturuyor. Özellikle 
öyle bir intiba bırakmayan şiir ise çok 
sinmiyor içinize.” dedi.

“Kendini 1980 kuşağı içinde görüyor 

musun?” sorusunu ise Atlansoy şöyle 
cevap verdi: “Evet. Bir seksen kuşağı 
var. Yalnız bu dönemle kayıtlanabilecek 
bir durumu işaret etmiyor. Ayrıca, 
seksen kuşağı dediniz ise doksan niye 
denilmesin. Ya da iki binler. Söyleyecek 
sözü olanlar için dönem çok da önemli 
değildir.”

Programa, TYB Vakfı Mütevelli Heyeti 
üyesi Muhsin Mete, TYB  Genel Sekreter 
Yardımcısı Yusuf Turan Günaydın, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Osman Kurt 
ve  Mahmut Erdemir ve Atlansoy’un 
okuyucuları katıldı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gençlik 
Projeleri Destek Programı” kapsamında 
Türkiye Yazarlar Birliği binasında faaliyet 
gösteren Genç Kahve’de, temel metin 
okumaları devam ediyor.

“D. Mehmet Doğan ile Safahat 
Okumaları”, dilimiz ve edebiyatımızın 
temel metinlerinden olan Mehmed 
Âkif’in şiir külliyatı “Safahat” gençlerin 
katılımı ile tam metin olarak okunup 
açıklanıyor.

Diğer bir metin okuması ise  “Nurettin 
Topçu Okumaları”. İlk derste üniversite 
öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Karaman, gençlere ahlak 
davasına adanan bir ömür yaşamış olan 
Nurettin Topçu’yu anlattı.

Genç Kahve’de devam eden  “Eleştirel 
Düşünce Seminerleri” ise TYB Genel 

Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
tarafından gerçekleştiriliyor.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği 
okumalara isteyen herkes katılabiliyor.

TYB’de temel metin okumaları devam ediyor

söyleşileri, şiir şölenleri, kültür gezileri, 
resim sergileri, panel ve konferanslar 
düzenlecek.

Türkiye Yazarlar Birliği, (TYB) kuruluşunun 
40. yılı etkinlikleri kapsamında  30 Nisan 
2018 - 09  Mayıs 2018 tarihleri arasında 
“Edirne’den Mostar’a “Kültür Kervanı” 
düzenleyecek.

Daha önce, 22 Mayıs 2008 tarihinde  
kuruluşunun 30. yılında Edirne’den 
Ardahan’a, 35. yılında ise 6 Mayıs 2013 
tarihinde Ankara’dan başlayan Siirt’te 
biten ve 10’ar gün süren etkinliklerde; 
güzergahta bulunan şehirlerde okur 
yazar buluşmaları, imza günleri, 
konferanslar, paneller, sempozyumlar, 

konferanslar, şiir şölenleri, tarih, kültür, 
edebiyat sohbetleri düzenlenmiş ve 
büyük ilgi görmüştü.

Şimdi de, ziyaret edilen ülkelerdeki 
gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
gerçekleştirilecek Edirne’den  başlayıp 
Mostar’da  sona erecek “Kültür Kervanı”, 
na, şairler, yazarlar, akademisyenler, 
gazeteci ve ilim adamları katılacak.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ 
ve Bosna Hersek’te  gerçekleştirilecek 
kültür sanat faaliyetlerinde; edebiyat 

TYB’nin “Kültür Kervanı” kadim medeniyetimizin izinde
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Gençler Genç 
Kahve’de 
Buluşuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye 
Yazarlar Birliği Tarafından Desteklenen 
Genç Kahve projesi Ankara’da TYB 
binasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Kültür ve sanat hayatına meraklı 
gençlerin bir araya gelebileceği 
mekanların olmaması ya da çok nadir 
veyahut verimsiz olması nedeni ile 
tasarlanan “Genç Kahve” projesinin 
amacı; hem kültür sanat ile ilgilenen 
genç grupları bir araya getirmek, 
hem de bu alanlara uzak gençler 
için bilinçlendirici, eğlendirici, nezih 
mekanlar ve ortamlar sunabilmek.

“Genç Kahve”, gençlerin karşılıklı 
anlayış, hoşgörüye dayalı ortamda 
kültürel öğrenme süreçlerine katkıda 
bulunuyor.

Genç Kahve projesi, kütüphane kısmı, 
atölye odaları ve kafe bölümünü 
içinde barındırdığından, kitaba erişimi 
zor olan gençlerin kitap edinebileceği, 
atölye odalarında kültür ve sanat 
alanına dair kurslar alabileceği, 
dinlenip hoş vakit geçireceği bir 
mekân olarak tasarlandı.

Genç Kahve Faaliyete Geçtikten Sonra 
Gerçekleştirilen Programlar

Farsça Kursu; Elif Aydınbaş 
tarafından veriliyor. Merve Aksakal’ın 
sorumluluğunda Betül Güngör  ile 
Sinema Okumaları ve D. Mehmet Doğan 
tarafından verilen “Safahat Okumaları” 
sürekli faaliyetlerden biri oldu.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’la 
“Nurettin Topçu Okumaları”,  Ali 
Altun’un sorumluluğunda, Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan ve Doç. Dr. 
Hasan Yücel Başdemir’le “Eleştirel 
Düşünce Seminerleri” Hüseyin Türk’ün 
yönetiminde devam devam ediyor.

“ Şiirin Meşalesi Gençlerin Elinde”; Ali 
Altun ile İbrahim Uzun’un yönettiği 
programda Divan Edebiyat’ı üzerine 

okumalar yapılıyor. “Okumayı 
Sökmüştünüz, Dikmeyi Düşünür 
Müsünüz” adlı program Rabia Nur 
Akmaz’ın yönetiminde Ayşe Pervin 
Yaşa ile sürdürülüyor. Diğer yandan, 
“Gençler Üstadları An(l)ıyor” üst 
başlıklı programlarda; Namık Kemal, 
Münir Özkul, Muhsin Yazıcıoğlu gibi 
önemli şahsiyetlerle ilgili etkinlikler 
düzenlendi.

Selim Cerrah, Ülkü Nur Zengin, 
Neslihan Çevik ve İbrahim Maraş gibi 
isimler ile Genç Kahve’de programlar 
yapıldı.

Günümüz edebiyatının önemli isimleri; 
Beşir Ayvazoğlu, Necip Tosun, Rasim 
Özdenören, Gökhan Özcan, Hüseyin 
Atlansoy, İbrahim Demirci, Cemal Şakar 
ve Arif Ay “Genç Kahve”yi ziyaret ederek 
okuyucuları için kitaplarını imzaladılar.

 “Ahlâk ve İktisat Şûrası” kitap olarak 
yayınladı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin  
Ziraat Katılım işbirliği ve Hataylı İş 
Adamları ve Bürokratları Derneği’nin 
destekleriyle  15-17 Eylül 2017 tarihleri 
arasında Hatay’da düzenlediği şûrada; 
Türkiye’de bu konu üzerine çalışan fikir 
adamları, akademisyenler, hukukçular 
ve uygulayıcılar iktisat ve ahlak ilişkini 
konuşmuştu.
Editörlüğünü Musa Kâzım Arıcan, 
Muhammed Enes Kala ve Yunus Emre 

Aydınbaş’ın  yaptığı kitap, 448 sayfa 
olarak Yyayınlandı.
İktisat ve ahlâk arasındaki ilişkilerin 
enine boyuna tüm yönleriyle ele 
alındığı şûranın açılış konuşmaları, 
sunulan bildiriler, açık oturumlardaki 
konuşmalar, değerlendirmeler, şûra 
sonuç bildirgesi ve fotoğraflar kitapta 
yer aldı.
Kitabı, TYB Sümer 1.Caddesi No:11/5 
adresinden temin edebilirsiniz.

 

4. Ahlâk ve İktisat Şûrası kitabı çıktı : 
“İnsan, Ahlâk, İktisat” İnsan, Ahlâk ve İktisat

İnsan, Ahlâk ve İktisat
“Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocanın Aziz Hatırasına”

“Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocanın Aziz Hatırasına”

İnsan, bir taraftan sorunların kaynağıyken diğer taraftan neden olduğu sorunların 

çözüm imkânıdır. Karşılaşılan tüm sorunların kaynağı ve çözüm önerisini 

içerisinde barındıran bir hususiyeti nazar-ı dikkate almak bu bağlamda oldukça 

önemlidir. İnsanın tüm yaşamı iki ana hat üzerinde cereyan eder. Hudûd’ullah ve 

hudûdu’l-ibâd arasında yaşaması gereken insan, bu sınırlara riayet etmediğinde 

sorunların kaynağı, bu hudutlar arasında samimiyetle yekdiğerine ufuk olarak 

bireysel ve toplumsal yaşamını kurguladığında ise sorunların çözüm imkânı 

haline gelmektedir. Ahlâk dediğimiz alanın bu sınırlar arasında yaşama şuuruna 

işaret ettiğini düşünebiliriz. Günümüz modern iktisat anlayışının pratikte 

kendisini açtığı veçheyi göz önünde tutarak duruma baktığımızda, tüm sistemin 

hiçbir sınır tanımayan, sınırlandırılması kötü kabul edilen bir özgürlük anlayışı 

ekseninde kurulmuş olduğunu görürüz. Böylesi bir anlayış insana, gayesinin 

hazlarını en üst düzeye çıkarması olduğunu telkin eder. Zira dayandığı kabul, 

yeryüzü kaynaklarının sınırlı, insanın ihtiyaçlarının ise sınırsız olacağına 

ilişkindir. Hâlbuki kendisini iradi olarak sınırlandırması ve ifade ettiğimiz ahlâkî 

şuuru canlı tutması gereken insan, her istediğini yapmayı değil, her istediğini 

yapmamayı tercih etmeyi gerçekleştirdiğinde özgürlüğünü yaşadığını idrak eder. 

İnsana değerini kazandıran, onu yekdiğeri ile bir arada hakkaniyet ve adaletle 

yaşamasına olanak tanıyan husus da zikrettiğimiz ahlâkî şuurdur. Türkiye 

Yazaralar Birliği bu düşüncenin önemine binaen ahlâkîliği her türlü gündem ve 

güncelin önüne alarak, ahlâkın her alana sirayet etmesini, etkisini her alanda 

artırmasını ve hatta her alanı belirlemesini murat etmektedir. Bu isteğini ise iki 

yılda bir gerçekleştirdiği Ahlâk Şûraları ile tecessüm ettirmektedir. Elinizdeki bu 

kitap “Ahlâk ve İktisat” temalı 4. Ahlâk Şûrasının kisve-i tab’a bürünmüş halidir.

Editörler Musa Kâzım Arıcan Muhammed Enes Kala Yunus Emre Aydınbaş

ISBN: 978-975-7382-95-9
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Kütüphaneler Haftası nedeniyle, 
Trabzon Şubesi, 29 Mart 2018 
tarihinde Trabzon Fatih Sultan 
Mehmet Anadolu Lisesinde  etkinlik 
düzenlendi. 

Şube Başkanı Kamuran Tuna, Şube 
Sekreteri Neslihan Eyüboğlu ve 
Şube eski başkanı Yahya Demeli’nin 
ortaklaşa hazırlayıp icra ettikleri 
anma programı, soru cevap 
şeklindeki “Okuma Kültürü” konulu 
söyleşi, öğrencilere yönelik kitap 

hediyesi ve günün anlamına binâen okunan 
şiirleri içeren bir konsept içinde sunuldu.

Trabzon Şubesi Kütüphaneler Haftasını 
Kutladı

Trabzon Şubesi

Yunus Emre 
halka Türkçe 
seslenmiştir
Konya Şubesinde “Yunus Emre Divanı ve 
Risâletü’n-Nushiyye” konuşuldu.

9.04.2018 tarihinde Kılıçarslan Konferans 
salonunda düzenlenen ve Yusuf Yıldırım 
ve Mustafa Özçelik’in konuşmacı olarak 
katıldığı programa büyük bir ilgi oldu.

Yusuf Yıldırım  yaptığı konuşmada, “Yunus 
Emre Divanı’nın günümüzde 80’e yakın 
nüshası tespit edilmiştir. Bunlar içinde 
en sağlam ve özgünleri Fatih, Karaman, 
Raif Yelkenci, Nur-ı Osmaniye, Bursa İl 
Halk Kütüphanesi, Vatikan nüshalarıdır. 
Yunus Divanı’nın tenkitli metin ya da 
bağımsız çalışılması tartışması devam edip 
gitmektedir. Her nüshanın ayrı çalışılıp 
dil, sanat, yazı ve dönem özelliklerinin 
belirlenmesi sonrasında tenkitli metin 

yolu ile birleştirilmesi daha sağlıklı 
olacaktır.” dedi.

Mustafa Özçelik de yaptığı konuşmada,  
“Yunus Emre kendi döneminde halka 
Türkçe seslenmiştir.  Dini, onların 
anlayacağı şekilde basit bir şekilde 
ibadetlerin nasıl yapılacağını değil niçin 
yapılması gerektiğini anlatmış, Kur’an ve 
Sünnet dışına çıkmamış bir derviş idi. O, 
Haçlı Seferleri ve Moğol işgali sırasında 
perişan olmuş, ümitsizliğe düşmüş 
Anadolu halkına ümit aşılamış, yaşama 
direnci vermiş ve yeni bir anlayış getirerek 
insanın kendisini tanımaya çalışmasını 
sağlamak istemiştir.” diye konuştu.

Program sonunda, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu her iki 
konuşmacıya günün hatırasına birer 
katılım belgesi ve Selçuklu Belediyesi 
tarafından yayınlanan ‘Selçuklular’ kitabını 
takdim etti.

Doğu Türkistan’da 
Asimilasyon Var
İstanbul Şubesi, Doğu Türkistan’da 
yaşanan zulmü gündeme getirmek 
amacıyla 10.03. 2018 tarihinde “Doğu 
Türkistan Özel Programı” düzenledi.

 Aklı zorlayan acıların yaşandığı 
topraklarda doğan gençleri bir araya 
getiren İstanbul Şubesi, gençlerin 
dilinden Doğu Türkistan’da yaşanan 
zulmü gündeme taşıdı.

Program’da söz alan Doğu Türkistanlı 
gençler, bugün gelinen noktayı, sürecin 
adım adım nasıl gerçekleştiğini, Çin’in 
baskısının gerekçelerini, Müslüman 
olmanın gereklerini, ibadetlerini nasıl 
yasaklandığını anlatan öğrenciler, şiirler 
ve sinevizyon gösterimleri ile izleyicilere 
Doğu Türkistan gerçeğini bütün 
ayrıntıları ile anlattılar.

 Programın açılışında konuşan İstanbul 
Şubesi başkanı Mahmut Bıyıklı, “İslam 
coğrafyalarında süren savaşların 
şiddeti, bizi Uzakdoğu’daki bu zulmü 
unutturmasın. Doğu Türkistanlı 
kardeşlerimizin her zaman yanındayız” 
dedi 

 Toplantıda, Doğu Türkistan Derneği 
Dış İlişkiler Başkanı Seyid Abdulkadir 
Tümtürk de bir konuşma yaptı. İşkence 
altında şehit edilen Muhammed Salih’in 
cenazesinin teslim edilmediğini belirten 
Tümtürk, “Çin komünist yönetimi 
‘Kardeş Aile’ projesi adı altında her 
Doğu Türkistanlının evine bir Çinli erkek 
yerleştirerek bizim namus ve iffetlerimizi 
tar u mar ediyor. 1949 yılından beri 
işgal altında olan Doğu Türkistan’a Çinli 
göçmenler gönderilerek Doğu Türkistanlı 
Müslümanlar âdeta Çinlileştirilip asimile 
ediliyor.” dedi.

İstanbul ŞubesiKonya Şubesi
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum 
Şubesi’nin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.

28.03.2018 tarihindeki düzenlenen toplantıda konuşan Sekmen, 
Erzurum genelinde yürüttükleri çalışmaları ve kültür-sanat faali-
yetlerini anlattı. Kültür Yolu, Bilgi Evleri, ESMEK’ler, okulların tami-
ratları, camilere yapılan hizmetleri detayları ile anlatan Sekmen; 
Erzurum’un büyükşehir ismine her geçen zaman daha layık hale 
geldiğini, tarihi ve kültürel dokuyu ortaya çıkarmak için çalışma-
larının devam ettiğini, yeni projelerin de hazır olduğunu belirtti.

Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli Başkan Sekmen’e yaptıkları 
hizmetlerden ve sohbetten dolayı teşekkür ederek, sohbet anısına 
Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Başkan Sekmen Erzurum Şubesi’ni ziyaret etti

TYB Bursa Şubesi’nde, Osmangazi Belediyesi ile birlikte düzenlenen bir panel ile “Bursa’nın Kültür Atlası” konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 40.yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen panelin konuşmacıları arasında 
M.Safiyüdin Erhan, Prof. Dr. Mustafa Kara, Metin Önal Mengüşoğlu 
ve Mustafa Muharrem gibi önemli isimler yer aldı.

“Bursa’nın mimari kültürü” hakkında M.Safiyüdddin Erhan, 
“Tasavvufi kültürünü” Prof. Dr. Mustafa Kara, “Edebi kültürünü” şair 
Metin Önal Mengüşoğlu konuşurken, şair Mustafa Muharrem ise 
“kültür yönetimi ve kültür endüstrisi” hakkında konuştu.

Program sonunda konuşmacılara ve dinleyenlere teşekkür 
eden Bursa Şube Başkanı Mustafa Baki Efe, TYB Bursa Şubesi 40. 
Yılı programlarının bu hafta Cem Yavuz’un konuşmacı olacağı 
“Erol Akyavaş’ın Seyr’i”  konulu konferans, önümüzdeki hafta ise 
“Cem Sultan Sempozyumu” ile devam edeceğini belirtti. Ayrıca 
programların ses ve görüntü kayıtlarına internet ortamında, video 
paylaşım sitelerinden ulaşılabileceğini belirtti.

Bursa Şubesi’nde “Bursa’nın Kültür Atlası” paneli yapıldı

“Son Kale Türkiye” 
Ankara şubesi TYB’nin  40. Kuruluş yılı etkinlikleri 
kapsamında 24 Mart 2018 tarihinde TYB Mehmed Âkif 
Divanı’nda düzenlediği programda; yazar Fevzi Çakar ‘Son 
Kale Türkiye’ kitabını tanıttı.

Çakar yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Başarısız Darbe 
Kalkışması öncesi, ve sonrası olayları TBMM FETÖ/PDY 
komisyonu belgelerine dayalı olarak açıkladı. Darbede 
rol alan kişilerin fonksiyonlarını darbenin kırılma anını 
ve başarısızlık nedenlerini açıkladı. Sunum sonrası 
katılımcıların sorularını cevapladı.

Erzurum Şubesi

Ankara Şubesi
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Dizilerden tarih öğrenilmez
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal, Konya Şubesi’nin düzenlediği toplantıya katılarak “Tarihi 
Dizilerde Gerçeklik Algısı” konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

05.03.2018 tarihinde düzenlenen ve çok sayıda katılımcının takip ettiği 
programda konuşan Muşmal, Türkiye’de gösterimde olan dizilerin 
dönemleri, konuları ve kahramanları üzerinden tarihî dizilere nasıl bakılması, 
izleyiciler tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Muşmal, 
konferansında özellikle dizilerden tarihi öğrenilemeyeceğini ancak dizilerin 
tarihi sevdiremeye birer araç teşkil edebileceğini ifade etti. Tarih öğrenmek 
için dizilere müracaat edilmemesi gerektiğini, tarih öğrenmek isteyenlerin 
bu konuda alanlarının uzmanı olan akademisyenlerin ürettiği yayınlara 
müracaat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Erzurum Şubesi’nin gençlik kolları 
üyeleri, okul ziyaretlerine ve kitap okuma 
etkinliklerine 2018 yılı itibariyle de 
sürdürüyor.

Okul ziyaretlerinde şehrin gençlik 
merkezleri ve gençlik kulüpleriyle ortak 
etkinliklere ev sahipliği yapan şube, Mart 
ayındaki okulları, Köprüköy ilçesinin 
Ağcaşar ve Yukarı Kızılca ilkokulları oldu.

Yakutiye Gençlik Merkezi’nin gönüllü 
üyeleri ile TYB Erzurum Şubesi’nin gençlik 
kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 

35 kişilik grup, yapmış oldukları okul 
ziyaretleriyle genç dimağların gönüllerine 
okuma heyecanını aşılamaya devam ediyor.

Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “ Yaklaşık 

on dört yıldır bu şehrin kültür, sanat ve 
edebiyat alanına çok önemli katkılar 
sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. 
Şube olarak bizler, gençlerimizi dernek 
binalarına değil, sahaya hapsediyoruz. 
Böylece sahada yer alan bir genç, hem 
tecrübe paylaşımı yapıyor, hem tecrübe 
sahibi oluyor hem de kendini daha iyi 
yetiştiriyor.” dedi.

Konya Şubesi

Erzurum Şubesi

Erzurum Şubesi, okul ziyaretlerine devam ediyor

Mustafa Âsım 
Köksal İstanbul’da 
yâd edildi
 İstanbul Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanlığı ile birlikte 
14 .04.2018 tarihinde  düzenlediği 
programda bir konuşma yapan şube 
Başkanı  Mahmut Bıyıklı,  “Âsım Köksal 
Hocaefendi, ömrünü Müslümanların 
kurtuluş rehberi Kur’an’a ve bütün 
insanlığın rahmet ve şefkat önderi 
Peygamber Efendimiz’e adamış bir âlim, 
hak ve hakîkat davasının muhabbetli bir 
gönül ustası. Kalemini kalbine değdirerek 
İslam tarihini günümüze taşıyan bir yazar, 
Büyük Arif’e his akrabalığı yapmış bir 

şair. Mutluluk çağının yiğit yüreklerinin 
muhteşem hayatlarını gönül mabedinin 
sırlı fanusunda damıtarak çağ vurgunu 
yemiş yorgun ruhlarımıza, kırgın 
bedenlerimize aşk olarak sunan zarif bir 
velidir.”dedi.

Hayatını Peygamberimize 
adadı

Mustafa Âsım Köksal’ın 
torunu Âsım Cüneyd 
Köksal, merhumun 
hayatını Peygamber 
Efendimiz’e adadığını dile 
getirerek en geniş şekilde 
Peygamberimiz’in hayatını, 
İslamî tebligatını yazmak ve 
yaymak uğrunda 85 yıllık 

ömrü boyunca hiç durmadan çalıştığını 
kaydetti. 

Programda Ayrıca Prof. Dr. Turan Koç 
ve Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan, Âsım 
Köksal’ın ilim dünyamıza katkılarını anlattı.
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Trabzon’da Çanakkale Şehitleri Anıldı
18 Mart Çanakkale zaferinin 103.Yılı dolayısıyla Trabzon Şubesinde etkinlik 
düzenlendi. 20 Mart 2018 tarihinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına 
gerçekleşen programa Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hülya 
Çakıroğlu konferans verdi. Çakıroğlu konuşmasında, gençlere tarih bilincinin 
verilmesiyle ilgili önemli konulara değindi.

KTÜ Edebiyat Kulübü öğrencilerinin şiir dinletisi büyük ilgi gördü. 

Ekinlikte, Kamuran Tuna’nın kızı Merve Tuna’da Çanakkale şiirleri okudu  ve 
büyük beğeni kazandı. Çanakkale Şehitleri anısına gerçekleşen program, 
plaket ve belge takdimi ile sona erdi.

“Dil, doğru 
kullanıldığında 
güçlü medeniyetler 
kurar”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Şerif Ali Bozkaplan, İzmir Şubesi’nde 
düzenlenen söyleşiye katılarak ‘İlk 
Türkçe Eserlerde Türkçe’ konusunda 
açıklamalarda bulundu.

27.03.2018 tarihinde şube merkezinde 
gerçekleşen programda konuşan 
Bozkaplan, “8. asırda 744 yılında 
Göktürkleri yıkan Uygurlar, kurdukları 
devletin resmî manada ancak bir asır 

sonra sahibi olabilmişlerdir. Onların 
devleti de 840 tarihinde bugünkü 
yurtlarına gelmekte olan Kırgızlar 
tarafından yıkılmıştır. Ancak kültürel 
manada asırlarca Türkistan’da ve 
daha başka bölgelerde etkilerini 

hissettirmişlerdir. Öyle ki Fatih Sultan 
Mehmet Han, Karahisar beyine yazdığı 
fermanı Uygur harfleriyle buyurmuştur. 
Yani Uygurların hakimiyeti başka bir 
deyişle Türk kültürüne hizmetleri bin yıl 
sürmüştür, dense yeridir.” diye konuştu.

 “Dil, doğru ve zengin kullanıldığında 
kalıcı ve güçlü medeniyetler kurulabilir” 
şeklinde konuşan Bozkaplan, “Ne 
yapılacağına hem kişisel hem de kurumsal 
katkı verilmesi en doğru karardır. Sivil 
toplum örgütleri bu konuda çok önemli 
rollerde yer almaktadır” dedi.

Sunumdan sonra Bozkaplan’a anlatımı için 
teşekkür belgesi verildi. Program soru-
cevap aşamasının ardından katılımcılarla 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İzmir Şubesi

Ahmet Hâşim 
Türk Şiiri’nin 
büyüklerinden 
biridir

Türkiye Yazarlar Birliğinin 40. Kuruluş yılı 
etkinlikleri kapsamında; Ankara Şubesi’nce 
düzenlenen “1 Yazar 1 Kitap”   programı 07 
Nisan 2018 günü TYB Genel Merkezi Genç 
Kafede gerçekleştirildi.

Ankara Şube Başkanı Dr. İsmail Bozkurt 
yazarın hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

Program konuğu Yazar Dr. İbrahim 
Demirci “Ahmet Haşim’in Nesirleri” kitabını 
tanıttığı programda, “Ahmet Hâşim 

Türk Şiiri’nin büyük şairlerinden biridir. 
Çeşitli gazete ve dergilerde yayımladığı 
ve ancak üçte birini kitaplaştırdığı 
fıkra, söyleşi ve gezi yazılarının hemen 
hepsine “deneme” derinliği ve lezzeti 
katmış olan Ahmet Hâşim, kişiliğini 
ve mizacını edebi akımların ve siyasî 

ideolojilerin oyuncağı olmaktan sakınmış; 
dünyaya özgür, meraklı, zaman zaman 
çocuksu ve muzip gözlerle bakabilmiş; 
bütün insanlığın kültür birikiminden 
olabildiğince yararlanmış Ahmet Hâşim, 
nesirleriyle de dilimizi ve edebiyatımızı 
zenginleştirmiştir.” dedi.

Ankara Şubesi

Trabzon Şubesi
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28 Şubat 
Mazlumlarının 
Mağduriyetleri 
Giderilsin !
İstanbul Şubesi ve Akademya dergisi, 28 

Şubat darbe hukukunun mağdur ettiği 
yazarlar ve diğer mağdurlar için ortak 
basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 28 Şubat 
mağduru yazarların darbeye direndikleri 
için mahkum edildiklerine dikkat çekti. 

Akademya dergisinin Üsküdar’da ve 
Eyüp’te başlattığı imza kampanyası 
standında yapılan basın açıklamasında 
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 28 Şubat’ın 
Türkiye tarihinde kara bir leke olarak 
yerini aldığını ifade  etti.

 Akademya Dergisi adına basın 
açıklamasını, dergi yazarlarından Ekrem 
Kubilay Karadeniz okudu. “Af değil 
Adalet istiyoruz!” vurgusunun yapıldığı 

açıklamada şu cümleler geçti:

“28 Şubat davalarından 20 yıldır hapiste olan 
bütün mazlumlar bu darbeye direndikleri 
için hapiste. Darbeye direnmek suç mudur? 
15 Temmuz hain darbe girişimine direnen 
Müslümanlar suçlu mudur?  Gencecik 
yaşlarında girdikleri hapishanelerde 
neden ömürlerini bitirmeleri bekleniyor?  
Akademya Dergisi olarak başta genel yayın 
yönetmenimiz Hayreddin Soykan olmak 
üzere bütün 28 Şubat mağdurları için yeniden 
yargılama yolunun açılması, bu konuda 
bir yasal düzenleme yapılması çağrımızı 
yineliyoruz.”

 

Konya Şubesi’nde, 
‘’Doğumunun 100. Yılında 
Edebiyatımızın Yerli ve Millî 
Sesi Tarık Buğra’’ konuşuldu.

17.03.2018 tarihinde 
Kılıçarslan Konferans 
Salonunda gerçekleşen 
ve Anadolu Mektebi 
öğrencilerinin konuşmacı 
olduğu paneli Ali Talha 
Özer yönetti.

Panelde Hatice Nur Avcı “Tarık Buğra’nın Eserlerinde Aydın”, Zeynep Okuyacak “Tarık 
Buğra’nın Romanlarında Karakter Değişimi”, S. İnci Say “Tarık Buğra’nın Eserlerinde Aşk ve 
Sevgi” ve Havva Özan “Tarık Buğra’nın Eserlerinde Toplum Düzenindeki Değişikliğin Bireye 
Etkisi” konularını anlattı.

Panelistler, Buğra’nın hayatı, eserleri, insanlara ve olaylara bakışını anlatan konuşmalar 
yaptılar.

Program sonunda panelistlere günün anısına katılım belgelerini Eski Tarım Bakanı ve 
Anadolu Mektebinin mimarı Prof. Dr. Sami Güçlü, Konya Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ve Eğitimci Yazar 
Salih Sedat Ersöz takdim ettiler.

İstanbul Şubesi

‘’Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra’’

54. Kütüphaneler Haftası 
münasebetiyle Şanlıurfa Şubesi bir dizi 
etkinliğe imza attı. Hafta dolayısıyla 
insanların ilgisini kitaba ve kültüre 
çekmek için şu etkinlikler yapıldı.

Gençlik, Kitap ve Kütüphane 
Konferansı: Şube Başkanı Mehmet 
Sarmış, Nesibe Hatun Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde, “Kütüphane, 
Kitap ve Gençlik” konulu konferansta 
gençlere kitabın ve kütüphanenin 
önemini anlattı. Sarmış, gençliğin bir 
hazine olduğunu, bu hazinenin ancak 
okumakla farkına varılabileceğini 
somut hatıralarla anlattı. Ayrıca 
Şube Başkanı Mehmet Sarmış, 
konferansın sonunda “Genç” kitabını 
okuyan öğrencilerin sorularını da 
cevaplandırdı. Ve program sonunda 
öğrencilere “Genç” kitabını imzaladı.

Toplu Kitap Okuma Etkinliği: 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 
organizasyonunda Abdulkadir 
Karahan Kütüphanesi’nin 
bahçesindeki toplu kitap okuma 
programına Şanlıurfa Şubesi Başkanı 
Mehmet Sarmış ve  yönetim kurulu 
üyeleri katılıp öğrenci ve diğer 
katılımcılarla birlikte bir süre kitap 
okudular.

Şanlıurfa Şubesi

Şanlıurfa 
Şubesi’nden 
Kütüphaneler 
Haftası 
Etkinlikleri
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Türkiye’nin son 50 yıldaki fikir, sanat ve siyaset olaylarına tanıklık eden, MTTB’nin başkanlarından ve 2 dönem Erzurum milletvekilliği 
yapmış olan Rasim Cinisli Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’nin konuğu oldu.

Erzurum’da bulunmaktan, TYB Erzurum Şubesi’nde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Cinisli özellikle Türkiye 
Yazarlar Birliği’ne “Bir Devrin Hafızası” kitabına verdikleri ödülden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Dünya görüşünün okul yıllarında başladığını dile getirerek 
konuşmasına başlayan Cinisli: “2 dönem milletvekilliğini 
yaptığım Demokrat Parti, Türkiye’ye demokrasiyi 
benimsetmiştir. Ekonomik anlamda büyük yatırımların 
yapıldığı ve meyvelerinin alındığı bu dönemde Türkiye 
önemli eşikler atlamış, ciddi mesafeler katetmiştir ama 
ülkemizin gelişmesini istemeyen mihraklar bunların önüne 
geçmek için 27 Mayıs Darbesi’ni gerçekleştirdi.’’ şeklinde 
konuştu.

konuşan Karcı, “İyi ve kötü şiir tanımlaması 
yaparak şiir yazmanın bir disiplin işi 
olduğunu, her yazılanın şiir olmadığı gibi 
her şiir yazanın da şair olmadığını söyledi. 
Karcı, genç şairlere çok kitap okumalarını 
ve şiir ezberlemeleri hususunda bir takım 

tavsiyelerle bulundu. Divan Edebiyatı 
ve Modern şiirden örnekler vererek, 
şairin büyük bir merakı ve hayal 
gücünün olmasının gerekli olduğunu 
belirtti.

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Nabi 
Avcı, “Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. 
Yılı’nın hayırlı olmasını diliyorum. TYB 
bu alanda tekeli kıran önemli millî 
müesseselerden biridir. Bugüne kadar 
da o millî duruşunu hiç bozmadı. 
İnşallah bundan sonraki dönemlerde de 
hayırlı hizmetlerine devam edecektir. 
Şairler Meclisi programının da hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.Ankara Şubesi

Rasim Cinisli, Erzurum Şubesi’nin Konuğu Oldu

Şanlıurfa’nın tarihi 12.000 yıl 
öncesine gidiyor
Harran Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa 
Şubesi’nin düzenlediği programa katılarak Şanlıurfa’nın entelektüel geçmişi 
üzerine bir konuşma yaptı.

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü olması 
dolayısıyla, 17.04.2018 tarihinde şube toplantı salonunda gerçekleşen sohbet 
toplantısında, Göbeklitepe’nin bulunması ile geçmişi şimdilik 12.000 yıl 
öncesine çıkan dünyanın bu en eski şehrinin tarihini, yetiştirdiği entelektüel 
isimler üzerinden ve kronolojik bir tarzda anlatan Prof. Ekinci, zaman zaman günümüze yönelik de dikkat çekici atıflarda bulundu. 
Şehrin Paganizm, Hristiyanlık ve İslamiyet ana başlıkları üzerinden geçirdiği binlerce yıllık tarihine rağmen değişmeyen, kendine mahsus 
çizgilerinden ve dinamiklerinden, hem olumlu hem olumsuz yönleriyle açıkladı.

Eski Bakan 
Avcı: TYB millî 
duruşunu hiç 
bozmadı
Ankara Şubesi’nde “Şairler Meclisi” 
toplandı. 10 Mart 2018 tarihinde 
şubenin Millî Müdafaa Caddesi 
No:10/12 Kızılay adresindeki toplantı 
salonunda gerçekleşen Şairler Meclisi’nin 
konuşmacısı M. Ragıb Karcı oldu.

Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Prof. 
Dr. Nabi  Avcı’nın da katıldığı programda 
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Şubeler 
toplantısı 
İstanbul’da 
düzenlendi
Türkiye Yazarlar Birliği’nin  merkez 
yöneticileri ve 14 şube yönetici 
İstanbul’da bir araya geldi.

İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı’nın oturum başkanı olduğu 
toplantının açılış konuşmasını TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan yaptı.

Arıcan, “TYB yaklaşık 40 yıl boyunca 
duruşunu bozmamış, her kesime 
eşit mesafede bulunmuş, her 
zaman doğrudan ve hakkaniyetten 
yana tavır sergileyerek bugünlere 
gelmiştir. 2018 yılında, 40. Kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla şimdiye kadar 
düşünülmeyen,  yapılmayan çok önemli 
kültür sanat etkinliklerini gerçekleştik, 
gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 
Şubelerimiz bulundukları ilde, hem 
genel merkezimizin hem de o ilin kültür 
sanat ve edebiyatın temsilcileridir. 
Sizlerden de bu anlayışla hizmetler 
bekliyoruz” diye konuştu. 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
da yaptığı konuşma da, Türkiye’nin 
her bölgesinde TYB’nin şubesinin 
bulunduğunu, böylece Türkiye’nin 
dört bir yanında Birliğin faaliyetlerinin 
sürdüğünü söyledi.

Ne kadar gelişme olursa olsun bunun 
entelektüel arka planı, kültür sanat alt 
yapısı olmazsa gelişmenin bir ayağının 
eksik kalacağını belirten Doğan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin 
kültür, sanat ve düşünce hayatında 
etkin bir şekilde yer alabilmek için 
ilinizdeki üniversitelerle, kamu 
kurumları ve yerel yöneticilerle iş 
birliğini güçlendirin. Diğer yandan, 
kaliteyi düşürmememiz gerekir. 
Amiyaneliğe, sıradanlığa hatta orta 
seviyeye bile prim vermememiz 
gerekiyor. Daima üst seviyede, kaliteli, 
insanların gerçekten estetik hislerine 
hitap eden çalışmalar, faaliyetler 
yapmamız gerekir.”

Mali Genel Sekreter Ahmet Fatih 
Gökdağ da yaptığı konuşmada, 40. Yıl 
kutlamaları kapsamında yurt için de 
yurt yapılacak faaliyetler konusunda 
bilgi verdi.

Daha sonra söz alan şube başkanları 
ve yöneticiler de illerinde yaptıkları ve 
yapacakları  faaliyetler hakkında bilgi 
verdiler.

Toplantı, 2019 yılında yapılacak 
şubeler toplantısının yerinin 
belirlenmesiyle son buldu.

 40. yıl faaliyetlerinin yanı sıra sorunlar 
ve çözüm önerilerinin konuşulduğu 
toplantıya, TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan,  TYB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Genel 
Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
Başkan baş danışmanı İbrahim Ulvi 
Yavuz, danışman Ferhat Koç,  yönetim 
kurulu üyesi Mahmut Erdemir, İstanbul 
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve 
yönetim kurulu üyelerinden Muzaffer 
Doğan, Dursun Ali Taşçı, Ahmet 
Maraşlı, Fatma Gülşen Koçak, Tayfur 
Kozan, Yusuf Dinç, Birol Cürgül, Elif 
Sönmezışık, , Kayseri Şube Başkanı 
Selim Tunçbilek, Ankara Şube Başkan 
Yardımcısı Güner Dinçarslan, İzmir 
Şube Başkanı Abbas Levent Ertekin, 
Bursa Şube Başkanı Dr. Mustafa Baki 
Efe ve yönetim kurulu üyesi İhsan 
Deniz, Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Erzurum Şube 
Başkanı Hanifi İspirli ve yönetim 
kurulu üyesi Yusuf Kotan, Trabzon 
Şube Başkanı Prof. Dr. Kamuran Tuna, 
Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı 
Cuma Ağaç katıldı.

İstanbul Şubesi
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çözüm değildir. İşleri zamana yayma. Her 
kurumda hatırlı isimler olabilir. Hizmet 
üretmek istersen bunları idare et. Bugün 
görevden ayrılacakmış gibi başlattığın 
işleri bitirmeye, hep görevde kalacakmış 
gibi yeni işler, düşünceler, projeler üret. 
Her konuya bakışın çözüm odaklı olsun. 
Duyumları dikkate al ama duyumlarla 
hareket etme. Çevrendeki insanların 
kendilerini geliştirmeleri için yol açıcı ol. 
Birlikte çalıştığın insanların senden ilgi 

beklediklerini unutma. İnsan eşref-i 
mahlûkattır. Çevrendeki insanlara 
değer ver.” diye konuştu. 

Programın sonunda Konya STK 
Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, 
Prof. Dr. Kudret Bülbül’e günün anısına 
Katılım Belgesi takdim etti. Prof. Dr. 
Kudret Bülbül de TYB Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten’e kitaplarını 
takdim etti.

Konya Şubesi

İstanbul Şubesi

“Yeni Sistemde 
Nasıl Bir 
Bürokrasi?”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kudret Bülbül, Konya Şubesi’nde  “Yeni 
Sistemde Nasıl Bir Bürokrasi?” konulu bir 
konferans verdi.

10 Mart 2018 tarihinde, Kılıçarslan 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
programda konuşan  Bülbül, Osmanlıdan 
günümüze kadar geçen sürede 
bürokrasinin geldiği süreci çeşitli örenler 
vererek anlattı.

Bülbül, bürokrasinin azaltılması adına 
da şunları söyledi, “Sadece bilmediğin 
konularda değil, bildiğin konularda da 
istişare et. Sorunların gerisinden değil 
önünden yürü. Mevzuatın metnine 
değil ruhuna bak. Gecikmiş çözüm, 

Ali Nihad Tarlan 
İstanbul’da anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi 
ile İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın 
düzenlediği söyleşiler kapsamında şair, 
yazar ve tarihçi Ali Nihad Tarlan vefatının 
40. yılında yâd edildi.

26.03.2018 tarihinde İstanbul Şubesi’nde 
gerçekleşen ve Prof. Dr. Abdulkadir 
Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur 
Doğan’ın konuşmacı olduğu söyleşiyi 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
yönetti.

 Ali Nihad Tarlan’ın “hocalık” kavramını 
hakkıyla üzerinde taşıdığını vurgulayan 
Mahmut Bıyıklı, üniversitelerin gerçek 
bir üniversite olabilmesini Tarlan gibi 
bilgi birikimi yüksek, şahsiyetli ve 
vatanperver hocalar sayesinde mümkün 
olduğunu kaydetti.  

Tarlan’ın hayat hikâyesindeki önemli 
anekdotları aktaran Prof. Dr. Abdulkadir 
Emeksiz, Tarlan’ın ‘doktor’ unvânını alan ilk 
edebiyatçı olduğunu kaydetti. Emeksiz, 
Tarlan’ın çok çalışkan bir akademisyen 
olduğunu, edebiyat alanında yeni 
yöntemler geliştirdiğini ve işinde otorite 
olduğunu kaydetti.

Klasik edebiyatımıza ülkemizde ve 
dünyada geliştirilen iftiralı yaklaşımların 

Ali Nihad Tarlan Hoca ile aşıldığını 
kaydeden Prof. Dr. Muhammet Nur 
Doğan, Tarlan hakkında şunları 
söyledi: “Ali Nihad Tarlan, Eski Türk 
Edebiyatı’nın ihmal edildiğinin 
tespitini yapan bir kişi olarak 
karşımızda duruyor. Eserlerine 
bakıldığında, edebiyatın kaynakları 
olarak kültürün ve psikolojinin 
önemini ön plana çıkarmıştır.
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“7 düvele başkaldırmışız”

Yarışmanın onur konuğu yapımcı, yönetmen 
ve senarist Mesut Uçakan da sinema 
alanına girdiği dönemde birçok sorunlarla 
karşılaştığına dikkati çekerek, “O dönem bazı 
kanunlar vardı. Başörtü yasağının yanı sıra 
İslam adına bile konuşmalar bile pek çok 
mahkûmiyete sebep olabiliyordu ve bütün 
ülkedeki müesseselerin damarlarına kadar 
emperyalizm sinmişti. Daha sonraları anladık 
ki biz ciddi manada 7 düvele baş kaldırmışız.” 
diye konuştu.

 Yarışmanın jüri başkanı İhsan Kabil 
de yarışmanın temalarını başarılı 
bulduğunu ve özenle seçildiğini dile 
getirerek, “Seçilen temaların baştan 
itibaren hayata çok dokunduğunu, 
belli bir duyarlılıkta olan gençlerin 
de çok önemli çalışmalar yapmasını 
önemsiyorum.” ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinden Cihan Aktaş ise 
yarışmanın yıldan yıla daha nitelikli 
hale geldiği değerlendirmesinde 
bulunarak, bu yıl katılımcı filmlerin 
çok iyi olduğunu ve jüri olarak seçim 
yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Yarışma kapsamında birinciliğe “Baki” 
adlı filmiyle Alihan Erbaş ve Harun 
Köybaşı, ikinciliğe “Benim Babam” adlı 
filmiyle Elif Duygu Akça, üçüncülüğe 
“Dönüş” adlı filmiyle Ömer Yavuzoğlu 
layık görüldü. “Genç Öncüler Özel 
Ödülü”nü “Elli Kuruş” adlı yapım ile 
Kenan Şahin, “Jüri Özel Ödülü”nü 
“Çevirmen” filmiyle Emre Kayiş kazandı. 
Mansiyon ödüllerini ise Ahmet 
Abdullah Karaca, Muzaffer Onuk, Ömer 
Tayyip Erdoğan, Fatih Kaçmaz, Sefa 
Çelik ve Mehmet Kemal Bayrak aldı.

İstanbul Şubesi

İstanbul Şubesi

“3. Genç 
Öncüler 
Kısa Film 
Yarışması”nın 
ödülleri verildi
Genç Öncüler Derneği tarafından 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Genç 
Öncüler Kısa Film Yarışması”nın 
ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve 
Karar Gazetesi’nin destekleriyle 
gerçekleştirilen yarışmanın ödül 
töreni, Fatih Ali Emiri Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Törende konuşan Genç Öncüler 
Genel Başkanı Aşkın Özcan, bu 
yıl “Güven” temasının işlendiği 
yarışmada, daha önce “Evsizler” ile 
“Bireyselleşme ve Aile” temalarının 
konu alındığını hatırlattı.

Kadınlar Savaş 
Mağduriyetlerini 
Resimle 
Anlattılar

İstanbul Şubesi, Arap Derneği ve 
Suriyeli Ressamlar Derneği ile birlikte, 
20.03.2018 tarihinde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla “Savaşın 
Mağduru Kadınlar” başlığı altında bir 
basın açıklaması yapıldı.

Savaş mağduru Suriyeli kadın 
ressamların resimlerinin yer aldığı 
resim sergisinin de açılışının yapıldığı 
etkinlik, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

İstanbul Şubesi başkanı Mahmut 
Bıyıklı yaptığı konuşmada: “Bugün 
bütün coğrafyamızda şehirlerimizde 
ümmetin bütün ülkelerinde neredeyse 
bir savaş ortamı, bir kaos hâkim 
durumda. Suriye’den ülkemize sığınan 
kadınların arasında, ressamlar, yazarlar, 
akademisyenler de var. Bugün burada, 
Suriyeli kadın ressamlarımızın resim 
sergisini açtık. Suriye’de kadınların 
uğradığı zulmü ve mazlumları anlatan 
resimlerden oluşuyor. İnşallah artık 
huzurun ve kardeşliğin resimlerini 
çizerler.” dedi.

Suriyeli ressamların da iyi dileklerini 
ilettiği basın açıklamasında, Ressam 
Felek Hanım şunları söyledi: “Buraya 
ressam arkadaşlarımla birlikte geldim. 
Yaşadığımız sıkıntıları, sanatımızla 
göstermek, kendimizi ifade etmek 

istedik. Dünya Kadınlar Günü’nde bu 
mesajımızı iletmek istedik. Aslında 
genel anlamda asıl sıkıntıları çeken 
kadınlardır. Mesajımızı iletmek üzere 
buradayız. Bizim muhtaç olduğumuz 
şey muhabbettir, şefkattir, sevgidir. 
Bütün kadınların kadınlar gününü tebrik 
ediyorum.”
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Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Bülteni / MAYIS - HAZİRAN 2018

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, 
Suriye Güzel Sanatlar Derneği ve Arap 
Derneği’nin, Suriye’deki sürecin 7. yılı 
dolayısıyla düzenlediği “Savaşın Mağduru 
Suriyeli Sanatçılar” adlı tematik resim 
sergisi 17 Mart 2018 tarihinde açıldı.

Serginin açılışında konuşan AK Parti 
İstanbul Milletvekili ve Türkiye - Filistin 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
Hasan Turan, mücadelenin sadece ateşli 
silahlarla verilen bir şey olmadığını 
ifade ederek, “Bir mücadelenin fikirsel, 
düşünsel, entelektüel, kültürel, sanatsal 
kolları, ayakları, dayanakları yoksa o 
mücadele eksiktir. Suriye’de mücadele 
eden kardeşlerimiz bu mücadelenin 
hikâyesini, romanını, şiirini, resmini, 

filmini, sinemasını oluşturamadığı sürece 
savaşı kazanmak mümkün değildir.” dedi.

İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
Türkiye’nin tarih boyunca olduğu gibi 
evini, gönlünü, memleketini Suriyelilere 
açtığını söyledi.

Suriye Ressamlar Derneği Başkanı 
Amr en-Namr ise sergiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların 
ardından Turan ve ilgililer serginin açılış 
kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Sergide 
satılan resimlerin gelirinin yarısının 
savaşta yetim kalan çocukların yararına 
harcanacağı öğrenildi.

İstanbul Şubesi

İzmir Şubesi

‘Savaşın Mağduru Suriyeli Sanatçılar Resim Sergisi’ 
İstanbul’da açıldı

İzmir’e geliyordu. Nereye geldikleri, hacı 
olup olmadıkları bilinmiyor. Romalılar 
döneminde sur içinde Hristiyanlara mezar 
yeri verilmezdi. Onun için sur dışında 
gömülürlerdi. Sonraki dönemlerde İzmir 
nüfusu Müslümanların lehine gelişiyor. 
19. Yüzyılda yeniden nüfus Hristiyanların 

Yazar İlhan Pınar, İzmir Şubesi’nin 
düzenlediği sohbet toplantısına katılarak 
‘19. Yüzyılda İzmir’de Arkeolojik Keşifler’ 
konusunda önemli açıklamalar yaptı.

17.04.2018 tarihinde şube toplantısındaki 
programda konuşan Pınar, 15. yüzyıla 
kadar Hristiyanlar hacı olmak için 

lehine değişmeye başlıyor. O dönemde 
adalarda ekonomik durum çok kötüydü 
ve çalışma alanları yoktu. Çok sayıda 
fakir halk İzmir’e çalışmak için geliyordu. 
Savaşlar Müslüman Türk nüfusunu 
azaltıyordu. ‘Biz Yemen’de yandık onlar 
çimende yattı’ sözü o zamana aittir. 
Hıristiyan ibadethanelerin birçoğu bu 
dönemde yapılmıştır.” dedi.  

İzmir’in Roma Tiyatrosu’nun en 
önemli eser olduğunu aktaran Pınar, 
“Tiyatro göz önünde olan bir eserdir. 
Tiyatro hakkında yüzyıl önce araştırma 
yapan batılı araştırmacılar adeta bu 
günkü İzmirlilere mektup gibi bir 
rapor yazmıştır. Biz bu kazıya ancak 
yüzyıl sonra başlayabildik. Tiyatronun 
ortaya çıkarılmasıyla İzmir’e önemli 
bir zenginlik kazandırılacaktır.” diye 
konuştu.

“19. Yüzyılda İzmir’de Arkeolojik Keşifler”


