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Malazgirt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 
Malazgirt Kaymakamlığı’nın katkıları ve 
Türk Tarih Kurumu ve Muş Üniversitesi 
iş birliği ile gerçekleştirilen şölenin 
açılışında bir konuşma yapan Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Halûk Dursun, hasbihal etmekten, 
halleşmekten ve bu coğrafyayla 
helalleşmekten, bütün bunların 
hepsiyle bir arada olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğunu söyledi.
Bakan yardımcılığı dışında tarih ve 

Osmanlı tarihi profesörü olduğunu aktaran 
Dursun, şunları kaydetti:
“Bugünkü çalışmanın da içeriğinde 
dercedilmiş olan mevzuya bir Türkoloji 
kongresinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinde, bir konuşmacının uyarısıyla 

kendime geldim, tarihçi nasıl olunur 
duygusunu anlama bakımından. Orhan 
Şaik Gökyay hocaydı. Kongrenin kapanış 
konuşmalarından bir tanesinde, çok 
kıymetli hocalar vardı. ‘Tarihçiler siz kendi 

4. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni Malazgirt’te büyük bir katılımla yapıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde, 
Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl 
dönümü hatırasına “4. Tarihî 
Roman ve Romanda Tarih 
Bilgi Şöleni; 19-21 Ağustos 
2019 tarihlerinde kültür 
merkezinde yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

Gerçek Bir Kültür Adamının Kaybı
Değerli kültür tarihçisi, ilim adamı, 
Kültür Bakan Yardımcısı A. Halûk 
Dursun’un elim bir kaza sonucu vefatı 
camiamızı üzüntüye gark etmiştir.
Merhum, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
Malazgirt’te düzenlediği Tarihî Roman 
ve Romanda Tarih Bilgi şölenini 
teşrif etmiş, tesiri yüksek bir açılış 
konuşması yapmış ve öğleden sonra 
Bakanlığı ile ilgili bir vazife dolayısıyla 
aramızdan ayrılmıştı.
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Ramazanoğlu “Edebiyatıma 
ideolojilerin damgasını 
vurmadım”

Kamu-STK İş Birliğine Önem 
veriyoruz



Eylül - Ekim 20192

Doğan ağabeyimiz gerçekten bizim 
kuru akademik tarihçilerin, kendimi 
koyarak söylüyorum, başkalarını tenzih 
ediyorum. Bir türlü fark edemedikleri bir 
noktaya temas etti. ‘Bu tarihin içinde biz 
tarih derslerini niye başarılı bir şekilde 
sevdiremiyoruz?’ sorusu çok önemli bir 
sorudur. Gençlerimize tarih dersini niye 
sevdiremiyoruz? Çünkü tarihin geleneksel 
kültürden ve sohbet kültüründen gelen 
aktarım kabiliyetini kaybettik. Battal 
Gazi’yi, Battalnameleri, Danişmentler’i 
çocuk kimden duyacak? Bu bölge için 
Battal Gazi ne kadar önemli birisidir 
değil mi? O kesikbaş hikâyeleri, Hazreti 
Ali cenkleri, bunlar nasıl duyulacak? İşte 
bunlar yaşayan kültürle nesilden nesle 
aktarılmak suretiyle duyulacak. Şimdi 
biz tarihçiler, nasıl Rumeli’ye geçildiğini 
anlatır bir sürü tarihsel şeylerle. ‘Keramet 
gösterip halka suya seccade salmışsın/ 
Rumeli’nin öte yakasın dest-i takva 
ile almışsın.’ diyor şair. Hadi bakalım 
buyurun böyle anlatımı kim yapacak 
şimdi? Bu ayrı bir âlem. Sarı Saltuk’u 
bilmeden, Saltukname okumadan, 
‘Geldikti bir zamanlar Sarı Saltuk’la 
Asya’dan/ Dağıldık bir bir diyar-ı Ruma 
Sakarya’dan’ diyen Yahya Kemal’i 
okumadan, Arif Nihat Asya olmadan, 
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun o 
serisini koymadan bizim bu tarihimizin 
ruhuna inmek mümkün olabilir mi?” diye 
konuştu.

hayatınızda Dicle yok. Siz Dicle’siz bir 
tarihçisiniz, o yüzden sizin burada 
bulunmaya hakkınız yok, konuşmaya 
hiç hakkınız yok’ dedi. Bütün akademik 
unvanlar bir tarafa gidiyor tabii.
‘Tamam, bir dakika haklısın ama biraz 
dinle. Konuşmayı nerede yapıyoruz? Dicle 
Üniversitesinde yapıyoruz. Kampüsün 
içerisinden Dicle geçer. Ben buraya 
nereden geldim? Cizre’den geldim, 
Cizre tam Dicle şehridir. Bir gün önce 
de Hasankeyf’te idim. Batman, oradan 
da yine Dicle gelir. Demek ki gözümüz 
Dicle’de ama gönlümüz de Tuna’da. 
Bunda da bir zarar yok günah yok ama 
haklısın bu bir gecikme, bu bir tehir. 
Zaten her işin, her vazifenin rehine 
bırakılmış bir vakti vardır. ‘Vakti şerif’ 
denir zaten ona. İşte o vakti şerif gelmiş 
ben Dicle’de sizinle bugün beraberim.’ 
dedim. Sonra ‘Siz Dicle’nin kuzularısınız 
ve siz Dicle’nin kuzuları bize emanetsiniz. 
Haklısınız geç kaldık bu emanete sahip 
olmakta ama bundan sonra sizinle 
hep beraber olacağız ve bu bölgede 
Dicle’nin, Murat’ın, Karasu’nun, Zap 
Suyu’nun, Aras’ın kuzularını çakallara 
kaptırmayacağız.’ dedim. Çakallara 
kaptırmamak için onlarla hemhal olmak, 
hemdert olmak ve beraber olmak lazım.”

Yahya Kemal, Arif Nihat Asya olmadan 
tarihimizin ruhuna inemeyiz
Fuat Sezgin, İhsan Süreyya Sırma gibi 
değerlerin gençlere anlatılmasının 
önemine değinen Dursun, “Mehmet 

aranızda konuştunuz. Kendinize göre 
tarihi tefsir ettiniz, tarihi yorumladınız 
ama kendinize çok da fazla güvenmeyin. 
Bu işin eksiği edebiyatçılardır. 
Edebiyatçıların da ağzından tarihi 
onların da hissiyatını, heyecanını 
dinlemek, sizin kuru tarihinizin içerisine 
biraz heyecan biraz ruh katmak 
lazım. Bir şiirle ben sizi şimdi baş başa 
bırakacağım, çekileceğim, siz biraz 
düşünün ve bu şiir üzerinden bir tarih 
yorumlamaya gayret edin.’ dedi.”

“Tuna şiiri üzerinden kendimi 
yeniden bir tarih anlayışı 
disiplinine soktum”
Dursun, Aşık Çelebi’nin “Tuna 
Kasidesi”nden Gökyay’ın okuduğu 
“Kişver-i kafirden iman ehline akup 
gelür/ Kıbleye tutmış yüzini bir 
müselmandur Tuna/ Habs-i kâfirden 
boşanmı gibi zencirin sürür/ Şah-ı 
İslâma gelür bir ehl-i imandur Tuna” 
kısmını okuyarak, “ ‘Şimdi Tuna’yla 
ilgili ne biliyorsanız tekrar okuyun. 
Halkın nezdindeki gazavatnameler, 
saltuknameler nezdindeki o fetihleri bu 
şiirler üzerinden bir daha değerlendirin 
ve hangi sahayı çalışıyorsanız bir daha o 
sahaya dönün.’ dedi. Ben de gerçekten 
o Tuna şiiri üzerinden onun yanına Gazi 
Giray Han’ı da koyarak kendimi yeniden 
bir tarih anlayışı disiplinine soktum.” 
ifadelerini kullandı.

Dicle’nin, Zap Suyu’nun, 
Aras’ın kuzularını çakallara 
kaptırmayacağız
Ahmet Halûk Dursun, bir kaç sene önce 
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
konuşma yaparken yaşadığı bir anısını 
da şu sözlerle anlattı:
“Genç bir kız öğrenci söz istedi ama 
muhalefet dozu yüksek heyecanlı bir 
şekilde, ‘Sizin burada ne işiniz var? Ben 
sizin yaptığınız çalışmalara baktım, 
siz Tuna tarihçisisiniz, sizin hayatınız 
Tuna’yla geçmiş. İkinci kitabınız da 
Nil. Nil’le ilgili de çalışmışsınız. Sizin 

Prof. Dr. Halûk Dursun

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Prof. Dr. Halûk Dursun
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Halûk Dursun, Malazgirt, 
Çanakkale, Sakarya ve Sarıkamış’ı 
hatırlamadan tarihin doğru dürüst 
yorumlanamayacağına vurgu yaparak, 
günlerini hep bu bölgede geçirdiğini 
belirtti. Ankara’nın doğusunda yani 
özellikle bu Dicle, Fırat, Zap üçlüsünün 
olduğu yerlerde geçiriyorum.” dedi.

O bölgenin gençleriyle Anadolu Tarih ve 
Kültür Birliği’ni kurduklarına işaret eden 
Dursun, şöyle devam etti:
“Bizim yaptığımız bu çalışma grubunda 
liseliler var, Batı liseleri, İstanbul’un en 
iyi liseleri, ilk 100’e giren çocukları var. 
Galatasaray, İstanbul ve Kabataş Erkek 
Lisesi üçlüsü pilot olarak belirlendi ve 
100. yıl dolayısıyla 100 genç seçtik. 
Bunlara Çanakkale ruhu olsun diye ilk 
programı Çanakkale’de yaptık. Sonra 
Anadolu’yu gezdirmeye başladık. 
Geçen ay Ahlat’a götürdük. Çünkü Ahlat 
görülmeden Anadolu anlaşılmaz.”
Dursun bu grupla Mardin, Hasankeyf 
ve Batman’a gittiklerini, Sarıkamış, Bitlis 
ve Doğu Beyazıt’a da gideceklerini 
belirterek, “Bizim temelimiz 
Anadolu’dur, Malazgirt’tir, Sakarya’dır, 
Sarıkamış’tır, Ahlat’tır. Kudüs bizim için 
mukaddes, hep söylüyorum ama Kudüs 
kadar Müküs’ü (Bahçesaray) tanıyacağız. 
Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun 
dediği gibi, biz bu coğrafyaya, tarihe, 
edebiyata, şiire ve gazavatnamelere 
dost olacağız. Bu kültürel 
gelişimimizi akademik çalışmalarla da 
tamamlayacağız, tekemmül ettireceğiz, 
mükemmelleştireceğiz ve inşallah 
geleceği o zaman çok daha emin bir 
şekilde karşılamış olacağız.” sözlerini sarf 
etti.
Televizyon dizilerinin tarih konusunda 
merak uyandırmadaki rolünün altını 
çizen Dursun, şunları söyledi:
“Ömer Seyfettin’in ‘Pembe İncili 
Kaftan’ını da mutlaka okumak lazım. 
Ömer Seyfettin’siz de bu heyecanın, 
kendi kültürümüzün eksik kalacağı 
kanaatini taşıyorum. Ben Feridun Fazıl 
Tülbentçi’ye de yetiştim. Bir de bu işin 

söz ve sohbet ustaları var. Eşref Şefik vardı 
mesela. Bunlardan tarih dinlemek ayrı bir 
keyifti, akademik kürsülerden dinlemenin 
dışında çok büyük bir alternatif tarih 
kültürü ortaya koyuyordu. Biz millet 
kıraathanelerini kurduk. Şu anda bana 
göre yapmamız gereken, sohbet ağırlıklı 
mekânlar kurulmasıdır.”

Doğan: Tarih sadece kuru bir metin 
olarak okunmamalı
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ise 
yaptığı konuşmada Malazgirt Zaferinin 
tarihin dönüm noktalarından biri 
olduğunu kaydettiği konuşmasında, 
“Bugün en çok olmak istediğimiz bir 
yerde bulunuyoruz. Burası tarihin düğüm 
noktalarından birisi. Sadece bizim 
tarihimizin değil İslâm ve dünya tarihinin 
nadir sonuç veren hadiselerinden birisi. 
Geleceğe dönük büyük değişiklere yol 
açacak meydan muharebelerinden birisi 
burada cereyan etti. O Muharebe tarihin 
kendisi idi. Tarihî tarihçiler anlatıyor. Bilim 
adamları anlatıyor. Bunları okuyoruz 
emeklerinin zahmetlerinin boşa gitmemesi 
lazım. Ama tarih sadece kuru bir metin 
olarak okunmamalı, onun üstünde bir 
edebiyatının; sanatının herkese hitap 
eden yönlerinin olması gerekiyor. 
Tarihçiler tarihî bir metin yazdıklarında 
ellerinde bulunan kaynaklarla eserlerini 
oluşturuyorlar. Edebiyatçıların sanatçıların 
böyle bir mecburiyeti yok. Elbette onlar da 
tarih kitaplarını okuyorlar tarihî eserlerden 
yararlanıyorlar ama biraz sanatçıların  
uzak görüşlülükleri biraz da hissiyattan 
kaynaklanan görüşleri; yaklaşımları oluyor 
ki onlar belki de tarihçilerin uyandırmadığı 
etkiyi uyandırıyor.” dedi.
Tarihî olayların ve kişiliklerin sadece 
metin olarak okunmaması gerektiğine 
dikkat çeken Doğan, “Tarihçiler tarihî 
metin yazdıklarında eserlerini kaynaklara 
oturturlar. Mesela Battal Gazi Destanı, 
Danişmendname... Eski kültürümüzün en 
çok okunan adeta ezberlenen bir metniydi. 
Aslında o kayıp tarihimizin bir anlamda 
edebî anlamda ifade şekliydi. Halkın 
ruhuna hitap eden ve derin heyecan 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Muş Ü. Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

uyandıran eserlerdi bunlar. Bu heyecanla 
bugünlere geldik” diye konuştu.

Rektör Polat: Müşterek bilincini 
şekillendirir
Şölenin açılışında konuşan MŞÜ Rektörü 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, “Malazgirt, 
milletimizin müşterek bilincini 
şekillendiren bir mihenk taşıdır. Tabii 
Malazgirt’e yalnızca askerî zafer olarak 
bakmak, meselenin özünü kaçırmak 
olur. Zaferi doğuran perspektifte Sultan 
Alparslan’ın, Nizâmülmülk’ün ve Abbâsî 
Halifesi’nin rol aldığı tarihî bir süreklilik 
ve kültürel bir vizyon söz konusudur” 
ifadelerini kullandı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz 
Altın ise Malazgirt’te kazanılan zaferin 
Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu 
açtığını ifade etti.

Başkan Cengiz: Malazgirt ruhunu 
unutmayacağız
Cengiz, “O yüzden Malazgirt, Mekke, 
Medine, Bursa, Edirne, İstanbul ve tüm 
Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu 
unutursak ne öncemiz ne de sonramız 
kalır. Malazgirt’te sadece bir zafer 
kazanmadık, millet olduğumuzu tüm 
dünyaya ilan ettik. Malazgirt ruhunu 
yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle 
birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu 
sadece bir millet zaferi değil, ümmet 
zaferidir.” diye konuştu.
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Kaymakam Yalçın: TYB’ ye 
teşekkür ediyorum
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın da 
Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümünde, 
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan’ı, siz değerli bilim adamlarını, 
akademisyenlerini ve yazarları ilçemizde 
görmekten büyük bir mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu organizasyonu düzenledikleri için 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür 
ediyorum. Üç gün devam edecek olan 

bilgi şöleninin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.”
Programın açılışında Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı adına konuşan Kastamonu 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cevdet 
Yakupoğlu da, Malazgirt Savaşı’nın 
sadece Anadolu’nun değil bölgenin ve 
dünyanın kaderini değiştirdiğini söyledi. 
Yakupoğlu, 1071 yılında kendisinden 
4 kat büyük Bizans ordusunu yenerek 
büyük bir zafer kazanan Selçuklu 
ordusunun, Türk tarihinde bir dönüm 
noktası olan zafere imza attığını belirtti. 
Konuşmalardan sonra D. Mehmet Doğan 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Halûk Dursun’a ve MŞÜ 
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a, TYB 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Enes 
Kala, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz 
Altın ve TYB Genel Başkan Başdanışmanı 
İbrahim Ulvi Yavuz da Malazgirt 
Kaymakamı Emre Yalçın’a TYB’nin 
yayınlarından hediye ettiler.

Doğan: Malazgirt, bu coğrafyada 
varoluşumuzun işaret taşıdır
Şölenin açılış dersini, TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan verdi.
Malazgirt Savaşı’nın nedenlerini, 
sonuçlarını, Türk ve dünya tarihî 
açısından zaferin ne anlama geldiğini 
açıklayan Doğan  konuşmasında; 
“Malazgirt’te Bizans ordularına karşı 
kazandığı muhteşem zaferler akıllara 
kazınan, Anadolu’nun Türklerin yurdu 
olmasını sağlayan Alp Arslan, Horasan 
Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Selçuklu - 
Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı 
Bey’e bir oğlu olduğu müjdesi gelmişti.” 
dedi.
Alp Arslan’ın gençlik dönemi, katıldığı 
savaşlar ve o dönemde yaşanan taht 
çekişmelerine de değinen Doğan şöyle 
konuştu: “Çağrı Bey 1059 yılında vefat 
etti. Tuğrul Bey bunun üzerine yeğeni Alp 
Arslan’ı, Çağrı Bey’in makamına getirdi. 
Tuğrul Bey, 1063’te öldüğü zaman da 
vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına Alp 
Arslan’ın ağabeyi Süleyman getirildi. 
Ancak yaşanan olaylar ve itirazlar 
nedeniyle Alp Arslan 1064’te büyük bir 
törenle tahta çıktı. Alp Arslan’ın Rey’de 
tahta çıkmasından ve adına hutbe 

okutup sikke bastırmasından sonra 
saltanatı, Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah 
tarafından da törenlerle tasdik ve ilan 
edildi.Alp Arslan’ın beyleri, Anadolu’da 
akınlar yapıp sayısız zafer kazandılar. 
Selçuklu, devlet teşkilâtı, kuvvetli ordusu 
ve mükemmel idaresi güven veriyordu. 
Bir çok Türk topluluğu da Selçuklulara 
katıldı. Ve akınlar başladı. Anadolu’yu 
yurt tutmaya gelen Oğuzlar, yakıp yıkan, 
öldüren işgalciler değil; ruh üfleyen, 
yaşatan fatihlerdi. Malazgirt Kalesi 
önünde görünen ilk Selçukoğlu, Tuğrul 
Bey’dir. Bu âdeta bir tanıma seferidir. 
Yaklaşık 20 yıl sonra yeğeni ve halefi Alp  
Arslan, Malazgirt zaferini kazanacaktır.”

Zafer bu coğrafyada 
varoluşumuzun işaret taşıdır
Savaşın seyri hakkında da bilgiler veren 
D. Mehmet Doğan, “Bizans’ın üç yıllık 
imparatoru Roman Diyojen, Anadolu 
için son bir hamle yapmak gayretine 
düştü. İki yüz bin kişilik muazzam 
ordusuyla Erzurum üzerinden Malazgirt’e 
geldi. Alp Arslan, Roman Diyojen’e 
barış teklif eder. Genç imparator, 
mütekebbir ve mağrurdur, zamanın 
en büyük ordusunun başındadır; 
askerlerini Isfahan’da kışlatacaktır, teklifi 
reddeder. Artık savaş kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Halife’nin buyruğu ile bütün 
camilerde Alp Arslan’a ve ordusuna 
dua edilmiş, büyük hükümdar da cuma 
sabahı kefeni olacak beyaz elbiseyi 
giyerek secdeye kapanıp dua etmiştir. 
Yaptığı konuşmada; “Burada Allah’tan 
başka bir sultan yoktur; her emir ve 
kader tamamıyla onun elindedir. Bu 
sebeple benimle birlikte savaşmakta 
ve savaşmamak için uzaklaşmakta 
serbestsiniz” demesi askerler arasında 
büyük bir takdir topladı.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt 
ovasında yapılan meydan savaşında 
Selçukluların kazandığı büyük zafer 
Türklere Anadolu kapılarını açarak dünya 
tarihine tesir etti. Zafer bu coğrafyada 
varoluşumuzun işaret taşıdır.”

TYB Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz,
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın

TYB Genel Sekteri M. Enes Kala, 
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın
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D. Mehmet Doğan’ın açılış dersinden 
sonra  şölenin oturumlarına geçildi.
İlk oturumu Prof. Dr. Cevdet 
Yakupoğlu’nun yönettiği ilk oturumda; 
Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu / İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi- Malazgirt 
Savaşının Gerçekleştiği Alan Üzerine 
Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Mustafa 
Alican / Muş Alp Arslan Üniversitesi- 
Malazgirt Zaferinin Türk ve Dünya 
Tarihi İçerisindeki Yeri, Prof. Dr.  Birsel 
Küçüksipahioğlu / Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi - Malazgirt Savaşı 
Sırasında Bizans İmparatorluğu’nun 
Durumu, Reşat Çoşkun / Şair-Yazar- 
Alparslan’ın Liderlik Vasıfları ve 
Anadolu’ya Etkileri ve Prof. Dr. Ömer 
Özden / Atatürk Üniversitesinden 
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun 
Romanlarında Sultan Alp Arslan ve 
Malazgirt onu başlıklarında bildirilerini 
sundular.

İkinci oturum ise İstanbul Medeniyet 
Üniversitesinden Prof. Dr. Cihan 
Piyadeoğlu yönetti.
Bu oturumdaki konuşmacılar ve 
bildiri başlıkları ise; Prof. Dr. Cevdet 
Yakupoğlu / Kastamonu Üniversitesi- 
Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında 
Selçuklu Komutanlarının Rolü, 
Prof. Dr. Caner Arabacı / Necmettin 
Erbakan Üniversitesi- Malazgirt 
Zaferinin Kazanılmasında Alplik/
Gaza Düşüncesinin Rolü, Doç. Dr. 
Tülay Metin / Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi - Malazgirt Zaferinden 
Sonra Anadolu’da Türk Yerleşimi, Doç. 
Dr. Hasan Akyol / Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi- Malazgirt Zaferi Sonrasında 
Anadolu’da Türk Fetihleri ve Ali Yurtgezen 
- Araştırmacı-Yazar: Malazgirt Edebiyatı.
20.08.2019 tarihindeki 3. oturumun 
başkanlığını  Giresun Üniversitesinden 
Prof. Dr. Nazım Elmas yaptı.
Bu oturumda bildiri sunan akademisyenler 
ve bildiri başlıkları: Prof. Dr. Nesrin 
Karaca / Bursa Uludağ Üniversitesi- 
‘Tarihî-Biyografik’ Niteleme Işığında 
Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları, 
Doç. Dr. Özlem Nemutlu/ Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi - Sevinç Çokum’un 
Romanlarında Tarihî Malzemenin İşlenişi,  
Doç. Dr. Şerife Çağın / Ege Üniversitesi - 

Tarihin Yeniden İnşasında Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın Eserlerinde Mimarî, Prof. Dr. 
Hanife Yasemin Mumcu / İzmir Kâtip 
Çelebi Üniversitesi - Tarihte Bir Kahraman 
Olarak Balak Gazi/ Roman Kahramanı 
Olarak Balak Gazi.
Bursa Uludağ Üniversitesinden  Prof. 
Dr. Nesrin Karaca’nın  yönettiği 4. 
oturumda; bildiri sunan akademisyenler 
ve konu başlıkları. Prof. Dr. Nazım Elmas 
/ Giresun Üniversitesi - Firavun İmanı 
Romanında Tarihi Olay ve Şahsiyetlere 
Sembolik Göndermeler, Mustafa Özçelik 
/ Şair-Yazar - Tarihî Bir Roman Kahramanı 
Olarak Yunus Emre, Prof. Dr. Özlem Fedai 
/ İstanbul Medeniyet Üniversitesi - 2000 
Sonrası Yayınlanan Beş Romanımızda 
Türk Tarihinin Ele Alınışı, Dr. Öğr. Üyesi 
Yasemin Ulutürk / İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi- Tarihî Roman Üzerine 
Kavramsal Bir Çerçeve
 “IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni”nin ikinci günün öğleden sonraki 
5. oturumunu / TRT Erzurum’dan İsmail 
Bingöl yönetti.
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Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taşcı / Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesi - Tarihten 
Tarihî Romana Malazgirt Meydan 
Muharebesi: Ortaçağ Tarihi Kaynakları 
ve Tarihî Romanlar Arasında Bir 
Mukayese,  Vezir Gökdemir/Emekli 
Öğretmen-Malazgirt zaferinin 
önemi, Öğr. Gör. İsmail Göktürk 
/ Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi - Roman ve Tarih İlişkisi, 
Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş / Ahi 
Evran Üniversitesi- Tarihin Romantik 
Tanığı, Halit Ziya Uşaklıgil ve Dr. Öğr. 
Üyesi Turan Güler / Muş Alparslan 
Üniversitesi- Roman Karakteri Olarak 
Sultan Alparslan.
Oturumların sonunda, oturum 
başkanları tarafından, tebliğ sunan 
konuşmacılara TYB’nin yayınlarından 
hediye edildi.
Üç gün süren bilgi şöleninde; Tarihî 
Roman bütün yönleriyle ele alındı. 
Hem işin uygulamasını yapan yazarlar, 
romancılar hem de konuyla ilgili çalışma 
yapan ilim ve fikir adamları müşterek bir 
zeminde konuyu tartıştılar.

Sunulan bildiriler ve  yapılan konuşmalar 
daha sonra önceki yıllarda olduğu gibi 
kitap olarak yayınlanacak.

Halûk Dursun duygulu 
konuşmasıyla herkesin gönlünü 
kazandı
Malazgirt Kültür Merkezi’nde 3 gün 
süren şöleni değerlendiren TYB 
Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, Türkiye’nin her yerinden ilim 
ve fikir insanlarının, edebiyatçıların ve 
tarihî roman yazarlarının Malazgirt’te 
buluştuğunu söyledi.

Doğan, şöyle konuştu: “Şölenin birinci 
günü Malazgirt ve Selçuklu tarihi, 
Sultan Alparslan ile ilgili bildiri ve 
konuşmalar yapıldı. İkinci ve üçüncü 
gün ise Malazgirt tarihi öncelikli olmak 
üzere ‘Tarihî Roman ve Romanda 
Tarih’ konusuna tahsis edildi. Edebiyat 
ağırlıklıydı. 40 kadar ilim, fikir ve sanat 
insanları Malazgirt’te buluşarak bu 
konuları konuştu. Çok güzel ve ilgi çekici 
bir toplantı oldu. Önceki bilgi şölenlerinin 
kitaplarını yayınladığımız gibi bu şölenin 
de kitabını yayınlayacağız. O zaman çok 
geniş kitleye ulaşma imkânımız olacak.”
Geçirdiği trafik kazasında hayatını 
kaybeden Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk 
Dursun’un açılışta herkesin takdirle 
karşıladığı bir konuşma yaptığını 
anımsatan Doğan, Dursun’un duygulu ve 
veda mesajı niteliğindeki konuşmasıyla 
herkesin gönlünü kazandığını aktardı.
Dursun’un şölenden görev dolayısıyla 
ayrıldığını belirten Doğan, “Maalesef 
yolda bir kaza yaşandı ve Haluk Bey’i 
kaybettik. Çok değerli bir kültür 
adamıydı. Tanıdığımız, bildiğimiz, 
arkadaşımız ve kültür adamını kaybettik. 
Bundan derin bir üzüntü duyuyoruz. 
Kaymakamlık ve Belediye Malazgirt 
Kültür Merkezine Haluk Bey’in adını 
verecek. Böylece onun adını burada 
yaşatacak.” diye konuştu.
Şölene katılanlar, Malazgirt ilçesindeki 
1071 Zafer Anıtı, tarihî Kız Köprüsü 
ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu 
Meydan Mezarlığını gezdi. 
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Halûk Dursun, Malazgirt 
Zaferi’nin 948. yıl dönümü kapsamında 
düzenlenen “4. Tarihî Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi Şöleni”nde konuşma 
yaptığı Malazgirt Kültür Merkezinde 
anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan, Van’ın Erciş ilçesindeki 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Halûk Dursun’un gerçek 
anlamda bir kültür adamı olduğuna 
vurgu yaparak, “Haluk Bey bu toplantıya 
katılmak için çok ısrar etti. Bilet 
bulunamadı, farklı şeyler oldu ama 
bütün bunlar aşıldı. İnsan ‘Keşke başka 
engeller çıksaydı’ diye düşünüyor.” dedi.

Gerçek anlamda bir kültür adamını 
kaybettiklerini dile getiren Doğan, Haluk 
Dursun ile şahsi dostlukları olduğunu 
vurgulayarak, “O yüzden en çok beni 
etkiledi diyebilirim. Dünden beri bir 
veda yazısı yazayım diye zihnimde 
tasarlıyor fakat bir türlü oturup iki lafı 
bir araya getiremiyorum. Haluk Beyin 
vefatının bizim toplantıyla bağlantılı 
şekilde gelişmesi, tabii ki kaderdir bu, 
insan kaderine doğru gider. Haluk Bey 
bu toplantıya katılmak için çok ısrar etti. 

Bilet bulunamadı, farklı şeyler oldu ama 
bütün bunlar aşıldı. İnsan ‘Keşke başka 
engeller çıksaydı’ diye düşünüyor. Sadece 
bir üniversite hocası değil, bir bürokrat 
değil gerçek anlamda bir kültür adamıydı, 
kültür tarihçisiydi.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bize yaptığı son konuşmasıyla 
hatıralarımızda yaşayacak
Programda konuşan Malazgirt Kaymakamı 
Emre Yalçın ise, acı şeylerin arkasından 
konuşmanın zorluğuna değinerek, 
“Söylenecek çok bir şey olmuyor. Çünkü 
artık güzel şeyler sadece hatıralarda 
kalmaya mahkum olmuştur. Bu saatten 
sonra bizim için Halûk Hocamız yetiştirdiği 
öğrencilerle verdiği eserlerle ve bizim 
özelimizde de dün yaptığı -aslında onun 
akademik derinliğinin sadece kökü 
denilebilecek- o çok güzel konuşmayla 
hatıralarımızda kalacak. Allah mekânını 
cennet eylesin.” diye konuştu.

Hocamızın bize emanet ettiği o 
kuzulara sahip çıkacağız
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın 
da “4. Tarihî Roman ve Romanda Tarih 
Bilgi Şöleni”nin önemine dikkati çekerek, 

“Heyecanla bugünü bekliyorduk 
ama maalesef dünkü kazadan sonra 
gerçekten büyük bir acı yaşadık. Şunu 
anladık ki hiçbir şeyin, yani bir saniye 
sonra veya bir dakika sonra ne ile 
karşılaşacağımızın garantisi yok. Yaşayıp 
yaşamayacağımıza maalesef biz karar 
veremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, 
yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın” 
sözünü hatırlatan Coşkun, şunları 
kaydetti: “(Halûk Dursun) Katıldığı bir 
programdaki bir anısını anlattı. Dicle 
Üniversitesindeki bir kızla sohbetini 
ve kızın tepkisini. Dicle’nin, Murat’ın, 
Tuna’nın kuzularından bahsetti ve 
‘Dicle’nin, Murat’ın, Tuna’nın kuzularını 
size emanet ediyorum.’ dedi. Biz de 
elimizden ne gelirse siz yazarlarımızla 
birlikte akademisyenlerimizle birlikte 
Allah nasip ederse hocamızın bize 
emanet ettiği o kuzulara sahip çıkacağız. 
Biz hocamızın yolundan devam 
edeceğiz.”

Anma etkinliğinde Kur’an-ı Kerim ve 
dualar okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun dualarla anıldı

Ahmet Halûk Dursun Gerçek Bir Kültür Adamıydı

Anma programı Mehmet Kurtoğlu’nun okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı 
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konuştular. Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve 
faaliyete katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Doğan’la birlikte ziyarete; Malazgirt 
Belediye Başkanı Cengiz Altın, TYB Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, 
Mali Sekreter Fatih Gökdağ, TYB Vakfı 2. 
Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, danışman 
Ferhat Koç, yönetim kurulu üyeleri 
Mehmet Kurtoğlu ve Mahmut Erdemir, 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
akademisyenler ve yazarlar katıldı.
Ziyaretin sonunda Malazgirt Kaymakamı 
Emre Yalçın, günün anısına TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan’a işlemeli 
tabak hediye etti.

ilmi çalışmalar yapıldı, hâlâ yapılıyor. 
Ülkemizin önemli üniversitelerinden 
akademisyenler, bilim adamları ve tarihî 
roman yazarlarını ilçemizde bir araya 
getirerek Malazgirt Savaşı’nın nedenlerini, 
sonuçlarını ve günümüze yansımalarını 

TYB Şeref Başkanı Doğan, Malazgirt 
Kaymakamı Yalçın’ı Ziyaret etti

“IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni” için Malazgirt’te bulunan Türkiye 
Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, 21.08.2019 tarihinde Malazgirt 
Kaymakamı Emre Yalçın’ı makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette, üç gün devam eden “Tarihî 
Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni” 
sempozyumuna katkı ve katılımı için 
Kaymakam Yalçın’a teşekkür eden 
Doğan, TYB’nin faaliyetleri hakkında da 
bilgiler verdi.

Kaymakam Emre Yalçın da yaptığı 
konuşmada ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Urartulardan Osmanlı’ya bir 
çok medeniyetin izlerini taşıyan 
Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı 
ve “Anadolu’nun tapusu” olarak 
nitelendirilen Malazgirt’te, zaferin 948. 
yıldönümü hazırlıklarının yoğun şekilde 
devam ettiğini belirten Kaymakam 
Emre Yalçın, “ Malazgirt’i iyi anlamalıyız, 
genç kuşaklara iyi anlatmalıyız. 
Buna ihtiyacımız var. Bu konuda 

Kaymakam Yalçın; “ Malazgirt’i 
iyi anlamalıyız, genç kuşaklara 
iyi anlatmalıyız. Buna 
ihtiyacımız var. Bu konuda 
ilmi çalışmalar yapıldı, hâlâ 
yapılıyor”.



Eylül - Ekim 2019 9

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürü Erkan Kılıç, Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan’ı ziyaret etti.

26.07.2019 tarihinde, TYB’de 
gerçekleşen ziyarette bir konuşma 
yapan Genel Müdür Kılıç, STK’ların 
önemli bir fonksiyon gördüğünü 
belirterek sivil toplum kuruluşlarının 
sorunlarını yerinde dinlemek, görüş ve 
önerilerini almak amacıyla bu ziyaretleri 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

STK’lar bizim için önemli
Kamu ve STK iş birliğinde önemli 
projelerin hayata geçirildiğini ifade eden 
Kılıç, “ Genel müdürlük olarak; toplumsal 
sorunların çözümüne yönelik projeler 
geliştiren  sivil toplum kuruluşlarının 
yanındayız. Etkin iletişim ve yapılacak iş 

birlikleriyle önemli meseleleri çözebiliriz” 
diye konuştu.

TYB Genel Başkanı Arıcan’da yaptığı 
konuşmada ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Birliğin kuruluş amacı ve yaptığı 
faaliyetler hakkında Genel Müdür Kılıç’a 
bilgi veren Arıcan, Türkiye’nin milli ve 
manevi değerlerini, kültürünü, sanatını, 
edebiyatını ortak payda olarak kabul 
ettiklerini ifade etti.

Ülkemizin hemen hemen her şehrinde; 
yerel yönetimler, üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşlarının iş birliği 
ile önemli kültür sanat faaliyetlerini 
gerçekleştirmeye devam ettiklerinin 
altını çizen Arıcan,  40. yıl kutlamaları 
kapsamında da yoğun programlar 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geleceğe yatırım yapıyoruz
Genel Başkan Arıcan, “TYB Gençlik 
Birimi”; seminer, konferans, söyleşi ve 
etkinlikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği 
ile Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde 
genç kahveyi açtık. Ücretsiz çay ve 
kahve ikramları eşliğinde kitap okuyan 
gençler, kültür sanat faaliyetlerini 
gerçekleştiriyorlar.” diye konuştu. 

Ziyaretin sonunda bir değerlendirme 
yapan Genel Müdür Kılıç, “Nizamülmülk” 
konusu başta olmak üzere, TYB’nin kültür, 
sanat, fikir, edebiyat alanındaki projelerini 
önemsediğini ve bu konularda iş 
birliğinin kendilerini de mutlu edeceğini 
belirtti.

Konuşmalardan sonra “Genç Kahve”yi de 
ziyaret eden Genel Müdür Kılıç burada 
gençlerle bir süre sohbet etti.

Ziyarete Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı 
İzzet Güven,  TYB Genel Mali Sekreteri   
Ahmet Fatih Gökdağ, danışman Ferhat 
Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Kurtoğlu ve Mahmut Erdemir katıldı.

Kamu-STK İş Birliğine Önem veriyoruz

TYB Genel Başkan Arıcan, 
“TYB Gençlik Birimi; seminer, 
konferans, söyleşi ve 
etkinlikleriyle çalışmalarını 
sürdürüyor. Gençlik ve 
Spor Bakanlığının desteği 
ile Türkiye Yazarlar Birliği 
bünyesinde genç kahveyi 
açtık. Ücretsiz çay ve 
kahve ikramları eşliğinde 
kitap okuyan gençler, 
kültür sanat faaliyetlerini 
gerçekleştiriyorlar.”



Eylül - Ekim 201910

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 
kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “40’lar Meclisi 
Edebiyat ve Hayat Söyleşileri”nde, yazar 
Yıldız Ramazanoğlu okurlarıyla buluştu.

25 Mayıs 2019  tarihinde TYB Mehmet 
Âkif Divanı’nda düzenlenen, hikayeci-
eleştirmen Necip Tosun’un yönettiği 
söyleşide konuşan Ramazanoğlu, yazı 
hayatına nasıl başladığını şöyle anlattı: 

“İlkokul öğretmenime şiir yazarak 
başladım. Sanırım üçüncü sınıftaydım. 
Öğretmenimiz, sınıfa yeni gelen bir 
öğrenciye aşırı ilgi gösterip geride 
kalanları görmezden gelmeye 
başlayınca hepimizin ortak acısını dile 
getirmek istemiştim. Şiirimi masasına 
bırakmıştım. Çok beğendi. Sonra da 
Doğan Kardeş dergisi verdi bana. Bu 
dergiye şiirler gönderdim.”

Her şehirde her kelime anlam 
değiştiriyor
Ankara’da doğup büyüdüğünü, bu 
şehirde anılarının olduğunu belirten 
Ramazanoğlu, kültür sanat, edebiyat 
ortamlarının Ankara ve İstanbul’da 
farklılıklar gösterdiğini belirterek, 
“Şehirler insanlarla kaim. Şehirdeki 
insanlar beni ilgilendiriyor. Topluma 
karışıp insanları görmek isterim. İnsan ve 
şehir birbirini yoğurur. Şehirler canlıdır. 
Tıpki insanlar gibi. Kırmızı hikayede 
yazmıştım. Her şehirde her kelime anlam 
değiştiriyor. Gittiğim tüm şehirlerde 
insanlığın ortak paydalarını bulmaya 
çalıştım ve buldum. Şehirler benim için 
yaşayan özneler.”

Ramazanoğlu, yazma sürecine ilişkin 
bilgiler verdiği konuşmasında yazma 
ve okumanın birlikte yürüdüğünü 
belirterek; “Öğretmenim bana Louisa M. 

Alcott’un Küçük Kadınlar kitabını hediye 
etti. Çok dikkatlice okudum ve notlar 
aldım. Şu bir gerçek ki, Yazmak, yaşanan 
gerçekliğin merkezine ulaşabilmek için 
etrafında dolaşıp durmak bir bakıma. 
Fakat asıl hedef kelimeler yoluyla olanı 
olması gerekene doğru sürüklemek.”

“ Hep yazdım. Hep küçük not defterlerim 
vardı. Not defterlerini kendimiz dikerdik. 
Dışına takvim yapraklarından kapaklar 
yapardık. Bu gizli hazineniz oluyor.” 
diyen Ramazanoğlu, okuma ve yazma 
serüveninin “kendini savunmakla” ve 
“haksızlıklara karşı gelme” ile başladığını 
belirtti.

Yazarlar sesini yükseltmeli
Edebiyatta ideolojinin bayrağını 
dalgalandırmanın doğru olmadığının 
altını çizen Ramazanoğlu, “Birçok 
acılar yaşadık. Sorunlarla karşılaştık. 
Bu yaşananları başka yazılarımda 
paylaştım. Ancak edebiyatıma 
ideolojilerin damgasını çok vurmadım.” 
diye konuştu.

Gerçek meseleler dururken soyut 
kitaplar yazılmamalı
Ramazanoğlu, günümüzde dünyanın 
her tarafında savaşların ve haksızlıkların 
yaşandığını, bunlar yaşanırken 
yazarın soyut eserler yazmasını doğru 
bulmadığını belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Bunlar yaşanırken fildişi kuleye çekilip 
sadece soyut kitaplar yazmak olmaz. 
Bu konuda sesini yükseltmeli yazarlar. 
Örneğin Jose Saramago İsrail’in 
zulmüne karşı geldi. İsrail’in Filistinlilere 
yaptıklarını ‘soykırım’ olarak tanımladı. 
Bu nedenle kitapları yayınlanmadı, 
karartıldı.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda TYB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, yazar Yıldız 
Ramazanoğlu’na TYB yayınlarından 
hediye etti. Ramazanoğlu daha sonra 
Genç Kahvede okurlarıyla bir araya 
gelerek kitaplarını imzaladı.

Ramazanoğlu “Edebiyatıma 
ideolojilerin damgasını vurmadım”

Yıldız Ramazanoğlu
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Yazarlar Birliği’nin  Sümer 1. Cad. 11/5 
Kızılay / Ankara adresinden de temin 
edilebilir.

www.tybkakademi.com -  tybakademi@
gmail.com

Türkiye Yazarlar Birliği’nde geleneksel 
bayramlaşma programı Kurban 
Bayramının 4. Günü 14 Ağustos 2019 
Çarşamba günü saat: 14.00 de TYB Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 4 
ayda bir yayınlanan, her sayıda çıtayı 
biraz daha yukarı taşıyan hakemli dil, 
edebiyat ve sosyal bilimler dergisi TYB 
Akademi, “Yaşayan Edebiyat” dosyasıyla 
Mayıs 2019 tarihinde yayımlandı.

İmtiyaz Sahipliğini D. Mehmet 
Doğan, Genel Yayın Yönetmenliğini 
Dr. Muhammed Enes Kala, Yazı İşleri 
Müdürlüğünü Mustafa Ekici, İngilizce 
Editörlüğünü Dr. Beyazıt Akman’ın 
yürüttüğü derginin bu sayısının 
editörlüğünü ise Mehmet Kurtoğlu 
yaptı.

9. Yılında 26. Sayısı ile okuyucularıyla 
buluşan dergide D. Mehmet Doğan’ın 
“Edebiyata Davet” başlıklı sunuş 
yazısından sonra yer alan makalelerin 
başlıkları ve yazarları şöyle:

Son Otuz Yılda Türk Şiiri: Mehmet 
Narlı, Cengiz Aytmatov’un Düşünce ve 
Sanatında Ahlâkî Zemin ve Etkileme 
Biçimleri: Muhammed Enes Kala, 

Yönetim Kurulu Üyeleri, TYB Vakfı 
Mütevelli Heyeti, birliğin üyeleri ve TYB 
çalışanlarının katıldığı bayramlaşmada, 
ülkemizdeki kültür ve sanat faaliyetlerine 
dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

Bayramlaşmaya; TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan, Server Vakfı Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Bulut, Dr. Hacı Bayram 
Bulgurlu, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim 
Ulvi Yavuz, Mütevelli Üyeleri M. Çetin 
Baydar ve  Muhsin Mete, TYB Eski Genel 
Başkanları Dr. Nazif Öztürk ve Necmettin 
Turinay, TYB Genel Başkan Yardımcısı 
Tarkan Zengin, Genel Mali Sekreter 
Fatih Gökdağ, Danışman Ferhat Koç, 
yönetim kurulu üyesi Mahmut Erdemir, 
TYB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Vedat Güneş, Şair Ragıp Karcı, Ebru 
Sanatçısı Bekir Soysal,  Yazarlar Salih 
Cenap Baydar,  Necmettin Evci, Memiş 
Okuyucu, Adem Karafilik Muhammet Işık, 
Ömer Erdoğan, şair İbrahim Eryiğit, Zafer 
Kızılca ve Nevzat Ustaoğlu katıldı.

TYB’de Bayramlaşma Genel 
Merkezde Yapıldı

TYB Akademi’nin “Yaşayan Edebiyat” sayısı çıktı
Mehmet Kaplan’ın Metin Tahlili Yöntemi 
Üzerine Bir İnceleme: Nurseli Gamze 
Korkmaz, Tevfik Fikret, Halûk’tan Bir 
Prometheus Çıkarabildi Mi?: Yakup 
Öztürk, Yetim Arketipi Işığında Hatice 
Meryem’in Yetim Romanı: Özlem Fedai, 
Türk Öykücülüğünde Yeni Bir Yönelim: 
Muhafazakârlık Eleştirisi: Abdullah 
Harmancı -  Fatih Cihat Büyükmatür, 
Kelime Türetme Örneğinde Fars 
Dilbilimcilerin Arap Dilbiliminden 
Etkilenmesi: Osman Aktaş, Şehir İmajoloji 
Bağlamında Doğu-İslâm Şehirleri ve Batı 
Şehirlerinin Mukayesesi: Ali Öztürk.

Kitabın sonunda bir de kitap tahlili var. 
Bu bölümde, Muhammed Enes Kala’nın 
“Erdem ve Ödev” isimli eseri Metin Aydın 
tarafından tüm yönleriyle tahlil ediliyor.

Dergi gelecek sayısını “100 YIL SONRA 
MİLLÎ MÜCADELE”  olarak belirledi ve 
makale çağrısı yaptı.

TYB Akademi “Yaşayan Edebiyat” sayısı 
kitapçılardaki yerini aldı. Dergi, Türkiye 
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Anadolu 
Ajansı’ndan Süleyman Tunç’un sorularını 
cevaplandırdı.
Arıcan, TYB’nin kuruluşunun 41. yılı 
dolayısıyla AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin 1978 yılında 
yaşadığı sürece değinerek, kültür ve 
sanat odaklı bir sivil toplum hareketi 
başlatmak için sıkıntılı bir dönem 
olduğunu ifade etti.

Kendi Medeniyet Değerlerimizi 
Önemsiyoruz
Birliğin kuruluşunda, Türkiye’de 
kültürel alanın yeniden ve doğru 
şekilde tanımlanması mücadelesinin 
verildiğini belirten Arıcan, “TYB’nin asıl 
kuruluş amacı, bugün varlığını daha çok 
hissettiğimiz kendimiz olmak, milli ve 
manevi değerler ile kendi medeniyet 
değerlerimizle hareket eden bir sivil 
toplum kuruluşu oluşturmaktır.” dedi.
TYB’nin değişime ayak uyduran bir 
kuruluş olduğunu belirten Arıcan, 
küresel olarak yaşanan değişim 
döneminde de Mevlana’nın pergel 
metaforunda olduğu gibi fikren 
beslendikleri yerin yine Anadolu 
toprakları olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Arıcan, çağı yakalama adına TYB 
bünyesinde kurulan gençlik birimleri 

olduğunu hatırlatarak, “TYB, hiçbir 
kurumda yapılmayan bir şeyi yapıyor. 
Yabancı uyruklu insanlara bir yıldır Türkçe 
metin yazarlığı seminerleri veriyoruz. Biz, 
sadece Türkçeyi öğretmek yetmez diye 
düşünüyoruz. Yükseköğretim amaçlı 
ülkemize gelenler, Türkçeyi bir şekilde 
öğreniyor ama Türkçe bir metin ile 
duygularını yazabilmesi çok daha özel bir 
şeydir.” diye konuştu.

Her Faaliyette Öncü Olduk
“Yazarlar birliği olarak, 41 yıldır yaptığımız 
her faaliyette öncü olduk.” diyen Arıcan, 
şöyle devam etti:
“Nizamülmülk, bin yıl olmuş doğumu 
itibariyle ki Nizamülmülk, Türk-İslâm 
devlet geleneğinin mimarıdır. Selçuklu, 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 
aynı devlet geleneğini sürdürüyoruz. 
Sultan Alparslan’ın da veziridir. 
İnanabiliyor musunuz Türkiye’de ilk kez 
uluslararası bir faaliyet, belki de dünyada 
ilk kez bir Nizamülmülk sempozyumu 
yapıldı geçen yıl. Şu ana kadar hiç 
yapılmamış. Aslında şunu yapmaya 
çalışıyoruz, tarihte var olan ve kitaplardan 
okuduklarımızı, edebiyatçımızın, 
felsefecimizin, siyaset bilimcimizin 
gündemine taşımak istiyoruz.”
Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı dolayısıyla 
19-21 Ağustos’ta Muş’ta yapılacak 

etkinliklere de değinen Arıcan, “İlk kez 
TYB öncülüğünde, Türk Tarih Kurumu, 
Malazgirt Kaymakamlığı, Belediyesi 
ve Muş Alparslan Üniversitesi’nin 
desteği ile Malazgirt’teki etkinlikleri 
bir bilimsel şölene dönüştürüyoruz. 
Malazgirt Zaferi’nin tarihini, savaş 
boyutunu, Alparslan’ı ve bunun 
edebiyata yansımasını, tarihin Malazgirt’i 
ve edebiyatın Malazgirt’i teması ile 3 
günlük ‘bilgi şöleni’ olarak kutlayacağız.” 
bilgisini verdi.

Genç Yazarlar Kurultaylarımız 
Devam Ediyor
Arıcan, TYB’nin bu yıl gerçekleştirmeyi 
planladığı 4. Genç Yazarlar Kurultayı’yla 
ilgili de tecrübeli yazarlarla bir araya 
gelen gençlerin, kendi fikirlerini söyleme 
imkânı bularak yazarlık serüveninde 
önemli bir yol kat etme şansı 
yakalayacaklarını söyledi.
Kurultayı bir marka haline getirmeye 
çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Arıcan, 
şunları kaydetti:
“Burada biz yeni yazarlar keşfediyoruz. 
‘7 Güzel Adam’ gibi belki de geleceğin 
yeni güzel adamları çıkacak buradan. 
Aslında bu kurultay yeni güzel adamların 
mayalandığı bir yer. Biz bunu birkaç yıl 
sonra göreceğiz. Bir adım sonrasında 
ise bu işi kültür ve gönül coğrafyamızla 
ilişkilendirip uluslararası hale getirmek 
istiyoruz. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’ne 
uzanacak Genç Yazarlar Kurultayı 
şeklinde bir marka haline gelmiş 
program olarak yapmayı hedefliyoruz.”
Arıcan ayrıca, yılın yazar, fikir adamı ve 
sanatçıları ödüllerinde gelecek sene 40. 
yılı geride bırakacaklarını ifade ederek, 
“Bugün ülkemizde tanınan romancı, 
hikayeci ve şairler ilk ödülünü Türkiye 
Yazarlar Birliği’nden almıştır.” dedi.
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kalesi, Rüstempaşa Çarşısı, Lalapaşa Camisi 
ve Abdurrahman Gazi Türbesi ziyaret edildi.
Akşam yemeğinde Divan-ı Gazide 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Yardımcısı Burhan Salın, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat 
Müdürü Ergün Engin, Divan Başkanları, 
TYB Erzurum Şube başkanı Hanefi İspirli, 
başkan yardımcısı Yusuf Kotan, yönetim 
kurulu, kadın ve gençlik kolları katıldılar. 
Aşıklar geleneğinin yaşatıldığı Temelli 
Kıraathanesinde “Aşıklar Şöleni” aşıklar 
İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam tarafından 
icra edildi.
Erzincan Üzümlü İlçesinde Erzincan Şube 
Başkanı Hali İbrahim Özdemir tarafından 
bahçesinde Üzümlü ilçesinde kahvaltı 
yapıldı. Altıntepe, Ekşisu ve Girlevik 
Şelaleleri ziyaret edildi.
Sivas Divriği (Ulu Cami), Çifte Minareli 
Cami ve Sivas Kongresi Binası’na gidildi. 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Alim Yıldız, üniversitenin senato salonunda 
gençlerle bir araya geldi.  Rektör Yıldız’a 
gezinin amacı hakkında bilgiler verildi.
Kervan yolcularının bir sonraki durağı 
Yozgat oldu. Burada, Tarihî Saat Kulesi 
ve Çamlık Milli Parkı görüldü. Dönüş 
yolunda medeniyetlerin beşiği olan 
Hattuşa-Boğazkale, Hattuşa Ören Yeri ve 
Boğazkale Müzesi ziyaret edildi ve ardından 
Sungurlu’nun tarihî ve kültürel yerleri 
görülerek gezi tamamlandı.

Saran ve Belediye Başkan Danışmanı 
Emre Gülsever de katıldı.
Kervan yolcuları daha sonra 1 Temmuz 
2019 tarihinde Rize’ye geçti. Burada tarihî 
çarşısı gezildi.
Gençler, Recep Tayyip Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı 
ziyaret etti. Çaylı toplantıda Rektör 
Karaman gençlerle tanışarak bir süre 
sohbet etti. İkinci gün ise Ayder Yaylasına 
çıkıldı. Karadeniz’in simge şehirlerinden 
olan Artvin’de ise bir doğa harikası olan 
Karagöl ziyaret edildi. Katılımcılar bol bol 
fotoğraf çekti.
Erzurum Aziziye Tabyaları ve Mecidiye 
Tabyaları gezildi. Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak 
gençlerle bir süre sohbet etti ve yemek 
ikramında bulundu.
Çifte Minareli Medrese, Ulucami, Erzurum 

Gençler Kültür Kervanında

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın GPDP 
kapsamında desteklediği, AYBÜ ile 
TYB’nin ortaklaşa düzenlediği “Gençler 
Kültür Kervanında” projesinin ikinci etabı 
tamamlandı.
İlk gezi 25 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleşmişti.
28 Haziran 2019 Cuma günü başlayan ve 
40 gencin katıldığı Karadeniz turunda ise 
gençler, milli ve kültürel değerlerimizi ve 
tarihî köklerimizi yerinde görme imkânı 
buldular.
Ankara’dan başlayan kervanın ilk durağı 
Çorum oldu. Çorum Müzesi, Tarihî Saat 
Kulesi, tarihî Belediye binası gezildi. 
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan 
Candan ziyaret edildi.
Gençlerin ikinci durağı Samsun oldu. 
Burada “Bandırma Vapuru” ziyaret edildi. 
Daha sonra Ordu’ya geçildi. Fatsa’da 
yöresel kahvaltıdan sonra 570 metre 
yüksekliğinde 2700 metre uzunluğundaki 
Boztepe teleferiğinden Karadeniz 
manzarası seyredildi. Giresun’da ise kale 
ziyaretinde bulunuldu. 
Trabzon’da ise Sümela, Ayasofya Müzesi, 
Atatürk Köşkü, Şehir Müzesi gibi şehrin 
tarihî mekânları gezildi.
TYB Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna 
gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde yemek 
ikramında bulundu. Yemeğe; Genel 
Sekreter Yardımcısı Mehmet Yanık, Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin 
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kampanya duyurusunu beğenip 
paylaşmak ve 3 arkadaşını etiketlemek 
gerekiyor.
Her ay çekilişle 15 takipçi belirleniyor 
ve adreslerine Türkiye Kültür ve Sanat 
Yıllığı’nın 10 cildi gönderiliyor. Sosyal 
medya kullanıcılarının büyük ilgi 
gösterdiği kampanya 15 Eylül 2019 
tarihine kadar devam edecek.

 Yıllıklar Neden Önemli
TYB’nin 1984 yılından bu yana 
aksatmadan yayınladığı “Türkiye Kültür ve 
Sanat Yıllığı” nda;  Bir yıl içinde meydana 
gelen ; ekonomi, hukuk, çalışma hayatı, 
dünyadaki çeşitli gelişmeler, kültür 
hayatı, dinî hayat, şiir, hikâye, roman, 
deneme-tenkit-inceleme, çocuk edebiyatı, 
dilimiz, dergiler, mûsıkî, sinema, basın, 
radyo-televizyon, folklor ve mizah 
alanlarındaki gelişmeler yer alıyor.

 Yakın Tarihimiz TYB Yıllıklarında
Kampanya ile ilgili bilgi veren TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan:
“Yaşanan her an bir süre sonra tarih 
oluyor. Her insanın kendine ait bir geçmişi 
varken, insanlardan oluşan toplumların 

TYB’den Sosyal Medya Kullanıcılarına Büyük Fırsat

TYB Vakfı Gençleri Ödüllendirdi

Türkiye’deki internet kullanım 
alışkanlıkları ve buna bağlı olarak 
sosyal medya kullanıcılarındaki artışı 
dikkatle izleyen Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB), sosyal medya ziyaretçilerini 
ödüllendirmeye devam ediyor.
Büyük ilgi gören kampanyada; birliğin 
sosyal medya sayfalarını ziyaret 
eden 15 takipçiye Türkiye Kültür ve 
Sanat Yıllığı’nın 10 cilt hediye olarak 
gönderiliyor.
Yıllık ödülünü kazanabilmek için; TYB’nin 
Youtube kanalını takip etmek;  Twitter, 
Facebook, İnstagram hesaplarındaki 

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı’nın  
“Gençler; hadi kitap okumaya, okuduğu 
kitabı tanıtmaya” sloganı ile başlattığı 
uygulamada genç okurların kaleme 
aldığı kitap tanıtım yazılarından, 
yayınlanması uygun bulunanların 
sahipleri ödüllendirildi.
‘Genç Yazarlar Kurultayı’nı ikinci kez 
düzenleyen, bünyesinde oluşturduğu 
gençlik birimi ile gençlere kültür, sanat 
ve edebiyat faaliyetlerini gerçekleştirme 
imkânı sağlayan Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin gençleri kitap okumaya ve 
okuduğu eserle ilgili tanıtma yazısı 
yazmaya teşvik kampanyası büyük ilgi 
gördü.  

da bir geçmişi vardır. Özellikle toplumu 
ilgilendiren meselelerde tarihin iyi 
anlaşılması ve yorumlanması için; o 
anda yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel,  
sanatsal ve sosyal olayların mutlaka yazılı 
kayıt altına alınması toplumsal hafızanın 
korunması anlamında büyük önem 
taşıyor. Bu süreçte yaşanan sevinçler, 
tasalar, kaygılar ve hatta krizlerin ortaya 
çıkış sebepleri, toplumsal etkileri ve 
sonuçlarına ilişkin konunun uzmanı ya da 
tarafların neler söylediği; bugünü dünle 
değerlendirip yarına yönelik dersler 
çıkarmak isteyenler için başvuru kaynağı 
niteliği taşıyor. TYB Yıllıkları da tam buna 
hizmet ediyor. Ülkemizin yakın tarihini 
merak edenler için kaynak niteliği taşıyan 
yıllıklara kütüphanesinde yer açmak 
isteyen okuyuculara bir imkân tanımak 
istedik. Sosyal medya kullanıcıları 
umduğumuzdan daha fazla ilgi gösterdi. 
Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
TYB Sosyal medya hesapları:
twitter.com/TYB1978 / facebook.com/
TYB1978 / instagram.com/turkiyeyazar-
larbirligi
youtube.com/turkiyeyazarlarbirligi

TYB Vakfı’nın 14 Ocak 2019 tarihinde 
başlattığı kampanyada; üniversite ve lise 
öğrencilerinden gelen her türlü kitap; 
edebî, fikrî, ilmî eserin yanı sıra dergi 
ve şiir kitaplarının tanıtım yazıları geliş 

sıralarına göre değerlendirilerek TYB 
internet sayfasında yayınlandı ve yazı 
sahibi öğrencilere de hediye kitap ve telif 
ücreti ödendi.
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tam bir savaş sonrası ideolojisi olduğunu 
belirtmektedir.

Doğan sunuş yazısında şu cümlelere 
yer veriyor: “Millî Mücadele’nin 100. Yıl 
dönümünde kitabın yeni bir baskısının 
yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatine 
vardık. Bu yıl boyunca ideolojik resmî 
tarih fanatiklerinin bildik sloganlarla 
kamuoyunu yanıltma çabalarına çokça 
şahid olacağız. Bu ideolojik kesimde 
olmamakla beraber konudan büyük 
ölçüde habersiz geniş bir kesim de bu 
efsaneleri baş tacı edecekler. Şu senenin 
yakın tarihimizi doğru kavrama yılı ilan 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm/ 
Yazarı: D. Mehmet Doğan/ Yayınevi:Yazar 
Yayınları / Sayfa Sayısı: 146
İsteme adresi: www.yazaryayinlari.com 
/ 0312 232 05 71-72 / Sümer 1 Cad. 11/5 
Kızılay/Ankara

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, 23. ve 24. Dönem 
Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, 
TYB Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Karar 
Gazetesi Yazarı Muhsin Mete, Gençlik ve 
Spor Bakanlığında görev yapan, üyemiz 

D. Mehmet Doğan, Türkiye’nin 
modernleşme tarihini düşünce 
planında ele alan ve sistematik şekilde 
değerlendiren kitaplarına bir yenisini 
ekledi: Bir Savaş Sonrası İdeolojisi 
Kemalizm.

Batılılaşma: Mağlubiyet ideolojisi
Doğan’ın 2007’de ilk baskısı yapılan 
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu kitabı, 
Türkiye’nin modernleşme tarihini 
ve Cumhuriyet sonrası oluşturulan 
ideolojik yapıyı ele alarak Tek parti 
ideolojisinin günümüz şartlarında 
geçerliliğinin kalmadığını ortaya 
koymuştu.

Kemalizm savaş sonrası ideolojisi
Yazar “Savaş sonrası ideolojisi” 
kavramını şöyle açıklıyor: 
Emperyalistlerin savaşla yapamadıklarını 
barış ortamında gerçekleştirmek için 
devreye soktukları ideolojileri savaş 
sonrası ideolojisidir. Yazar, Kemalizm’in 

TYB’den Sosyal Medya Kullanıcılarına Büyük Fırsat

Rektör Yülek: TYB ile 
İş birliği Yapmak İstiyoruz

Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm

Mehmet Sıddık Yıldırım Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan’ı ziyaret ettiler.
27.07.2019 tarihinde TYB Genel 
merkezindeki ziyarette Ostim Teknik 
Üniversitesi’nin kuruluş amacı ve 

hedeflerine ilişkin bilgi veren Rektör 
Prof. Dr. Murat Yülek; “İş dünyası, 
sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği 
içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. 
Okulumuzun Ostim Sanayi Bölgesi’ne 
yakınlığı ve sanayicilerden aldığı destekle 
öğrencilerimiz bilim ve teknolojinin tüm 
imkanlarını kullanarak daima bir adım 
önde olacak.” dedi.
6 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 
üniversite meslekî seminerlerin 
başlayacağını belirten Yülek, bu kapsamda 
yapılacak planlamalar dahilinde TYB ile 
ortak konferans ve seminerî çalışmaları 
yapmak istediklerini söyledi.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan da yaptığı konuşmada ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Arıcan, ziyaretçilere TYB’nin 
yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. 
TYB’nin yayınlarından hediye etti.
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EYLÜL - EKİM 2019 YAPILACAK FAALİYETLER TARİH
Ankara Eylül

Bir Kitap-Bir Yazar - İnsan ve Değer adlı kitap ve yazarı “Vural Çakır” 07 Eylül 2019 Cumartesi
TYB Edebiyat Dergilerini konuşuyor - Hece Dergisi 21 Eylül 2019 Cumartesi
Ekim
Türk Edebiyatında Mizah -  Durdu Güneş 10 Ekim 2019 Perşembe
Şairler Meclisi - Ali Akbaş 24 Ekim 2019 Perşembe

Konya Eylül
Doğumunun 120. Yılında Peyami SAFA ve Roman - Prof. Dr. Mehmet Tekin 07 Eylül 2019 Cumartesi saat: 14:00

Özgürlüğün Öteki Adı: HANDUT - Dr. Öğrt. Üyesi Zahide Ay 14 Eylül 2019 Cumartesi saat: 14:00

Mimari Korumada Avrupa ve Türkiye Örneği - Mimarlar Odası Başk. S. Armağan Korumaz 21 Eylül 2019 Cumartesi saat: 14:00

Gençlerle Söyleşi Ahmet Hamdi Tanpınar - Anadolu Mektebi Öğrencileri 28 Eylül 2019 Cumartesi saat: 14:00

Ekim 

Sinemada geleneksel Anlatımdan Modern Normlara - İhsan Kabil 05 Ekim 2019 Cumartesi saat:14:00

Ortak Hüznümüz Kerbela’nın Edebiyatımızdaki Yansımaları - Ahmet Turgut 12 Ekim 2019 Cumartesi saat:14:00

Vefatının 16. yılında Aliya İzzet BEGOVİÇ ve İnsan - Doç. Dr. Zübeyr Ovacık 19 Ekim 2019 Cumartesi saat:14:00

Fuat SEZGİN’İN Bilim Tarihindeki Yeri ve Önemi - Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel 26 Ekim 2019 Cumartesi saat:14:00
Sakarya Eylül 

İmza Günü: ‘Üç Medeniyetin İzinde’  (Hasan S. Sağlam) Yönetici: Tacettin Özkaraman 27 Eylül 2019 Cuma saat:  20:00
Ekim 
Adalı Hikâyeler ve Hikâyeciler-I  ‘Bir Hikâyesi Üzerinden Sait Faik’  -  Dr. Mehmet Özdemir 11 Ekim 2019 saat 20:00
İmza Günü:  ‘Şarkılar Girmiş Hayatımıza’ (Zuhal Erol) - Yöneten: Dr. Serhat Demirel 25 Ekim 2019 saat 20:00

Trabzon Eylül
“İlimiz Eğitim-Öğretim hayatında Kültür ve Sanata” kapsamında  “şiir-sanat ve okuma 
kültürü”

“Şiir ve Söyleşi” dinletileri

Ekim
Trabzon Açı kolejinde düzenlenecek şiir, sunum ve söyleşi
Trabzon Sanatevi üye derneklerince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası 
Sanat Günleri
Şiir sergisi

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından başlatılan Mesnevî Okumaları 18 yıl 
sürdükten sonra 24 Nisan 2017 tarihinde Ankara Palas’ta düzenlenen kapanış töreni 
ile tamamlanmıştı.
Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Mesnevî Okumaları iki yıl aradan sonra 2019 
yılında yeniden başlatıldı.

Yaz nedeniyle ara verilen okumalar 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren pazartesi 
akşamları Sümer 1 Cad. 11/1 Kızılay/Ankara adresindeki Genç Kahve’de yapılacak.

Yeni dönemde de, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. 
Dr. Zülfikâr Güngör Dr. Ü. Yakup Şafak, Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Dr. Fahrettin 
Coşkuner dönüşümlü olarak Mesnevî okumalarına devam edecekler.

Mesnevî Okumaları Başlıyor
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi ve Karatay Belediyesinin birlikte 
organize ettiği 9. Mevlana Şiir Şöleni, 
29 Haziran 2019 tarihinde Mevlâna 
Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanı’nda 
gerçekleştirildi.
Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin 
Latiç’in de onur konuğu olarak katıldığı 
şölen Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
şairleri ve sanatseverleri bir araya getirdi.
Programın açılışında bir konuşma 
yapan Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Mevlâna Şiir Şöleni’nin en çok Konya’ya 
yakıştığına vurgu yaptı.

Mevlâna’nın huzurundayız
Sorgun, “Bu şölen en çok buraya yakışır 
çünkü Hz. Mevlâna’nın huzurundayız ve 
onun kaleme aldığı Mesnevi de manzum 
bir eser. Bir taraftan Konya Valiliğimiz, İl 
Kültür Müdürlüğümüz var bir taraftan 
Karatay Belediyemiz var. Bir taraftan da 
TYB Konya Şubemiz var. İnanıyorum 
ki bu şölenler 30. 40. 50. ve ilanihaye 
inşallah devam eder. Emeği geçen 
Karatay Belediyemize ve TYB Konya 
Şubemize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Konya medeniyetlerin beşiği
Karatay Belediye Başkanvekili Erkan 
Aslan da konuşmasında; derin kültürel 
geçmişi, insanlık tarihine ışık tutan 
arkeolojik alanları, müzeleri, her biri 

mimarlık şaheseri olan cami ve türbeleri, 
etkileyici doğal güzellikleri ile Konya’nın 
dünyanın en önemli medeniyetlerin 
beşiği konumunda olduğunun altını çizdi.
Erkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Medeniyetimizin özü olan ve kalpten 
çıkan söz ile kelamın şiire dönüştüğü bu 
güzel günlerde bizleri bir araya getiren 
kültür ve sanat adamlarımıza, Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne ve elbette 
şiir deryasına dalan bütün hemşerilerime 
şükranlarımı sunuyorum.”

Milli, dini ve kültürel 
faaliyetlerimiz devam edecek
TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten ise 9. Mevlâna Şiir Şöleni vesilesiyle 
ülkenin birbirinden kıymetli şairleriyle 
bir araya geldiğini belirterek sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu etkinlikler inşallah 
önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 
Bütün gaye ve hedefimiz; toplumumuzun 
milli, dini ve kültürel değerleriyle örtüşen, 

bu değerleri gelecek kuşaklara, asırlar 
ötesine taşıyan nitelikte etkinlikler 
yapmaya etmektir.”

Bu Hayatım Boyunca Yaşadığım En 
Güzel Atmosfer
9. Mevlâna Şiir Şöleni’nin bu yılki 
onur konuğu olan Bosna Hersek Milli 
Şairi Cemalettin Latiç de programın 
düzenlenmesi ve kendisinin bu önemli 
şölene davet edilmesi dolayısıyla Karatay 
Belediyesi TYB Konya Şubesi’ne teşekkür 
etti.
Cemalettin Latiç şunları aktardı: “Bu, 
hayatım boyunca yaşadığım en güzel 
atmosfer. Çünkü Hz. Mevlâna’nın 
huzurunda ve bahçesindeyiz. Ben bir 
Osmanlı evladıyım ve Bosna Hersek’in 
en sonundaki küçücük bir Osmanlı 
köyünden geliyorum. Hz. Mevlâna bizlere 
dünyanın neresinde olursanız olun, 
şiiri, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü ve tüm bu 
duyguları paylaşmayı öğretti. Sizlerden 
ricam; Bosna Savaşı’nda yanımızda 
oldunuz, dinimizi ve değerlerimizi 
korudunuz. Bugün de aynı hassasiyeti ve 
desteği sizlerden bekliyoruz.”
Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin Latiç, 
konuşmasının ardından kaleme aldığı 
şiirleri seslendirdi. 
Türkiye’de alanlarında söz sahibi olan 
şairler, kaleme aldıkları birbirinden güzel 
şiirleri Konyalılar için seslendirdikten 
sonra ise protokol üyeleri, şairlere 
günün anısına birer plaket takdim etti ve 
etkinliğin sonunda şairlerin okudukları 
şiirlerden oluşan kitap, kendilerine, kültür 
sanat insanlarına ve programa katılanlara 
günün anısı olarak hediye edildi.

Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin Latiç 9. Mevlâna Şiir Şöleninde konuştu:

Mevlâna bizlere şiiri, sevgiyi, hoşgörüyü öğretti

Konya Şubesi
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Şule Yüksel Şenler
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 
28.08.2019 Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Cenazesi, 29.08.2019  Eyüp 
Sultan Camisi’nde kılınan namazın 
ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na 
defnedildi.  
Şule Yüksel Şenler, 1938 
yılında doğdu. Yazı hayatına 
Yelpaze (1958-60) dergisinde 
başladı. Daha sonra Yeni İstiklâl 
gazetesinin gençlik köşesinde 
yazdı. İlk düşünce yazıları Kadın 
Gazetesi’nde (1961-63), “Duyuşlar-
Görüşler”başlığı altında yayımlandı. 
Medeniyet, Hür Söz gazetelerinde 
makale, şiir ve hikâyeleri çıktı. 
1966 yılından itibaren yazıları Yeni 
İstiklâl, Babıalide Sabah, Bugün 
gazetelerinde yer aldı. Çeşitli il ve 
ilçelerde “İslâm’da Kadının Yeri” 
“konulu konferanslar verdi. 1971 
yılında, bir yazısında dönemin 
cumhurbaşkanına hakaret ettiği 
iddiasıyla mahkûm edildi. ve bir 
süre hapis yattı. Yazıları daha 
sonra Millî Gazete (1974), Zaman 
(1988), Mektup (1988-89), Vahdet 
(1988-89) gazete ve dergilerinde 
yer aldı. 

Emin Işık
İlahiyatçı, akademisyen Yard. Doç. 
Dr. Emin Işık, 83 yaşında vefat 
etti. Düşünce hayatımızın önemli 
isimlerinden Emin Işık’ın Cenazesi 
02.08.2019 tarihinde Cuma 
namazını müteakip Şişli Camisi’nden 
kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
defnedildi.
Emin Işık, 1936 yılında Hatay’ın 
merkez ilçesine bağlı Karmanca 
köyünde doğdu. İlkokul’dan sonra 
iki yıl Antakya Kuran Kursu’nda 
talim okudu ve hafızlık yaptı. Orta 
kısmını Adana’da, lise kısmını 
İstanbul’da okuduğu İmam-Hatip 
Lisesi’nden 1960 da, İstanbul Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nden 1964 yılında 
mezun oldu. İstanbul İmam-Hatip 
Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni 
ve idarecilik yaptı. Marmara 
Üniversitesine bağlı İlahiyat 
Fakültesi’ne dönüşen aynı kurumda 
önce doktor, ardından yardımcı 
doçent olan Emin Işık, 15 Temmuz 
2001 tarihi itibariyle emekli oldu.

Mehmet Şevket Eygi                         
Ülkemizin yetiştirdiği önemli 
mütefekkirlerden biri olan ve  
uzun yıllar Milli Gazete ’de köşe 
yazarlığı yapan Mehmet Şevket Eygi 
12.07.2019 tarihinde vefat etti.
Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933’te 
Zonguldak’ta doğdu. Galatasaray 
Lisesi’nden sonra burslu olarak 
kazandığı Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans 
derecesinde eğitim gördü.Eygi, 
1956 yılında SBF’nin Uluslârarası 
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.  
1957 yılında “İslâm” dergisini 
çıkardı. “Yeni İstiklâl” gazetesiyle 
gazeteciliğe başladı. 1966 
yılında ise “Bugün” gazetesinde 
çalışmaya başladı.1976’da haftalık 
“Büyük Gazete”yi çıkardı. 1986’da 
“Günaydın” gazetesince bir süre 
çıkarılan “Yeni Haber” gazetesinde 
günlük yazılar yazdı ve kısa bir süre 
de “Zaman” gazetesinin genel yayın 
yönetmenliğini yapan Eygi, birkaç 
ay da “Hürriyet” grubunun çıkardığı 
“Son” “Çağrı”da yazdı.

Kayıplarımız
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Fotoğraflar tarihin tanığıdır
Fotoğraf Sanatçısı Araştırmacı Yazar 
Ahmet Kuş, Konya Şubesi’nin 3.8.2019 
tarihinde düzenlediği konferansta 
Konya’nın yüz yılına ışık tutan bir 
sunum yaparken, birbirinden değerli 
fotoğrafların yer aldığı sergi de büyük ilgi 
topladı. 
Kılıçarslan Konferans Salonunda yapılan 
programa TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten, Onursal Başkan Ahmet 
Köseoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile 
yazarlar katıldı.

Konya’da fotoğrafçılık
Resimden daha kolay ve pratik bir 
belgeleme yöntemi olan fotoğrafın 
Osmanlı’nın belli başlı şehirlerinde hızlı 
bir şekilde yaygınlaştığını ve olağanüstü 
ilgi gördüğünü kaydeden Kuş, “İlk 
fotoğrafhanelerden biri de Konya’da 
bulunuyordu. Garabet Kirkor Solakyan 
adlı bir gayrimüslimin 1895 yılında açtığı 
fotoğrafhaneyi sonraki yıllarda kalfası 
Hasan Behçet çalıştırdı ve ne yazık ki 15 
Mayıs 2009 tarihinde kapandı” ifadelerini 
kullandı.

Sultan Abdülhamid fotoğrafa özel 
önem verdi
Tarihî Konya fotoğraflarının önemli 
bir kısmının Sultan II. Abdülhamid’in 
görevlendirdiği fotoğrafçılar tarafından 

çekildiğini anlatan Kuş, “Sultan, Osmanlı 
coğrafyasını fotoğraflamak için Lazario 
ve Berggren’i görevlendirmiş, bu 
sanatçılar Konya’yı da fotoğraflamışlardır. 
Bu fotoğraflar Yıldız Sarayı Arşivinde 
bulunuyor. Yıldız’ın Fotoğraf Arşivinde 
bugün 962 albüm ve 35 bin 535 fotoğraf 
yer alıyor” diye konuştu.

Tarihe Nasıl Kıyıldı
Cumhuriyetin kurulmasından sonra her 
alanda olduğu gibi şehirleşme alanında 
da yeni anlayışların kabul gördüğünü 
anlatan Kuş, bu konuda şunları söyledi 
“Restore edilmeyi bekleyen çoğu tarihî 
yapılar yol, meydan ya da yeşil alan 
yapmak için yıkılıp yok edildi. Tarihî 
eserlere karşı bu kıyım dönemi uzun 
yıllar devam etti. Bu süreçte Konya ciddi 
anlamda kan kaybetti, abidevî yapılar 
birer birer ortadan kaldırılıp yerine ucube 
yapılar dikildi. Osmanlı döneminden 
kalan köşkler ve geleneksel Konya evleri 
çoğu zaman sahipleri tarafından yıkıldı. 
Bu yıkımlar sebebiyle Konya, tarihî şehir 
görünümünü büyük oranda kaybetti.”
Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kuş’a katılım 
belgesini takdim eden Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, sunumu ve fotoğraf sergisi için 
de teşekkür etti. 
Daha sonra fotoğraf sergisinin açılışı 
yapıldı. 

Necip Fazıl Kısakürek 
Kabri Başında Anıldı
Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl 
Kısakürek, doğumunun 115, vefatının 
36. yılında Eyüp Mezarlığındaki kabri 
başında anıldı.

Anma etkinliği, Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Milli Türk 
Talebe Birliği (MTTB), Baran Dergisi ve 
Büyük Doğu Fikir Ocakları işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek’in 
sevenlerinin yanı sıra birçok şair ve 
yazarın katıldığı etkinlikte, Kur’an-ı Kerim 
okundu ve dualar edildi.
TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut 
Bıyıklı burada yaptığı konuşmada “Biz 
büyük ölülerin büyük dirileri büyüttüğü 
bir milletiz. Tarih boyunca hiçbir devirde 
kahramanlarımız eksik olmamıştır. Bu 
kahramanlar yalnız savaş alanında değil, 
hayatın her alanında onlar hep önde ve 
önder olmuşlardır. Bazen ellerinde kılıç, 
bazen kalem vardır. Bazen hedeflerinde 
ulu bir rüya, bazen dillerinde mübarek 
bir dua vardır.” dedi.

Gençlerin anma etkinliğine olan 
ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren, Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken de,  “Kendisini görmeyenler 
bile bugün onun eserleriyle kendilerine 
bir nüve buluyorlarsa, bu önemli bir iz 
bıraktığını gösterir. “ diye konuştu.
Necip Fazıl’la ilgili anılarını ve 
düşüncelerini anlatan Yaşar Karayel, 
Yazarlar Kâzım Albayrak ve  Muzaffer 
Doğan da, Necip Fazıl Kısakürek‘in, 
ömrünün büyük çoğunluğunu 
davasına, inancına, Türkiye’nin bekasına 
harcadığının altını çizdiler.

Konya Şubesi

İstanbul Şubesi
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“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesi tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, 
Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında Erzurum’da gerçekleştirilen  
“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesi, 
muhteşem bir finalle sona erdi.
Projenin kapanış programında 
konuşan Şube Başkanı M. Hanefi 
İspirli: “Erzurum’un kültür ve sanat 
hayatında önemli bir yer edinen TYB 
Erzurum Şubesi, aradan geçen 15 
yılda, birbirinden anlamlı programlara 
ev sahipliği yaptı. Bugün, hem 
projemizin kapanışını, hem de 

Erzurum Kongresi’nin 100. Yıldönümü 
dolayısıyla hazırlanan programı icra 
etmekteyiz. Bu projeyi hayata geçirirken, 
öncelikli amaçlarımız vardı. Bunlardan 
en önemlisi de gençlik içerisinden 
edebiyat dünyasına yeni isimler 
kazandırabilmek ve bu işe gönüllü 
bireyler yetiştirebilmekti. Hazırlamış 
olduğumuz bu projeyle ilimizin altı 
ilçesini şairlerimizle ve yazarlarımızla 
birlikte gezip, gençlerimizi bu isimlerle 
buluşturmanın mutluluğunu yaşadık.”
“Bu projenin bir diğer amacı da gençlerle 

birlikte olmak ve onlara değerli 
olduklarını hissettirebilmekti. Çünkü 
gençler, bizim aydınlık yarınlarımız ve 
geleceğimiz.Onlara vakit ayırmak, onlarla 
birlikte olmak, onların duygularına 
tercüman olmak bizlerin, yani sivil 
toplum örgütlerinin öncelikli görevidir. 
Hiç şüphesiz ki bu proje, burada sona 
ermeyecektir. Projeyi sürdürülebilirlik 
kapsamında yeniden hazırlayıp, iki yıl 
içerisinde geriye kalan diğer ilçelerimizi 
de ziyaret etmiş olacağız.”
 “Bu faaliyetin gerçekleşmesinde emeği 
geçen koordinatörümüz Yusuf Kotan’a, 
yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. 
Ömer Özden’e, İsmail Bingöl’e, Reşat 
Coşkun’a, sunucumuz Ömer Ergedik’e ve 
birbirinden değerli genç kardeşlerimize 
teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca 
bu projeyi kabul eden, destekleyen 
ve bizlere, gençlerle buluşma imkânı 
tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
çok kıymetli yöneticilerine de şükran 
borçluyuz.”

Konya Şubesi ve Selçuklu Belediyesi; 
27 Temmuz 2019 tarihinde Kılıçarslan 
Konferans Salonunda ortaklaşa 
düzenlediği  “Ödüllü Kısa Film & 
Belgeseller” programında Prof. Dr. 
Aytekin Can, yönetmenliğini yaptığı 
“Oxford’lu Ziyaretçi Gertrude Bell” isimli 
belgesel filmi seyirciye sunuldu.
Can yaptığı konuşmada; “ Oxford’lu 
Ziyaretçi, Rıza Duru’nun kaleme aldığı 
“Karadağ’ın Gizemli Konuğu Gertrude 
Bell” kitabından yola çıkılarak hazırlanan 
bir belgesel filmdir. Film, yaklaşık iki 
yıl süren çalışmanın sonucunda ortaya 
çıkmıştır. 20. Yüzyılın başında Anadolu’ya 
defalarca gelerek Osmanlı topraklarında 
İngiliz hükümeti için casusluk 
faaliyetlerinde bulunan genç casusun 

Ödüllü Kısa Film ve Belgeseller Değerlendirildi
hikâyesinin anlatıldığı film, çekim öncesi 
ve çekim aşaması olarak uzun çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Gertrude 
Bell’in hikâyesi, “Oxford’lu Ziyaretçi 
Gertrude Bell” isimli belgesel filmden bir 
yıl sonra “Çöl Kraliçesi” ismiyle Hollywood 
tarafından uzun metrajlı film olarak 
çekilmiştir.” dedi.
Etkinlikte gösterime sunulan ikinci 
film ise,  yönetmenliğini Batuhan 
Fındıklıoğlu’nun yaptığı “Sevmek Lazım” 
isimli belgesel oldu. Lisans eğitimini 
Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema bölümünde tamamlayan 
Fındıklıoğlu, “Sevmek Lazım” isimli 
belgeseliyle TRT başta olmak üzere birçok 
ödüle layık görüldü.
Konyalıların ve belgesel sevenlerin büyük 

ilgi gösterdiği program, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın 
Prof. Dr. Aytekin Can’a katılım belgesi 
takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Erzurum Şubesi

Konya Şubesi
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“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesi tamamlandı Sakarya Şubesi’nde Yazar Fahri Tuna’nın 
Temmuz ayında çıkan son kitabı ‘Osmanlı 
Medeniyetinin İzinde 40 Şehir Portresi’ 
hakkında panel düzenledi.
Şube sekreteri Mustafa Erdoğan’ın yönettiği 
panelde Prof. Dr. Hasan Sağlam, Dr. Fatma 
Keskin ve Yazar Bayram Akyüz, programı 
izleyen edebiyatseverlere söz konusu kitapla 
ilgili değerlendirmelerini aktardılar. 

Prof. Dr. Sağlam, “Bir seyyah olarak bazısı 
gördüğüm, diğerlerini de görmek istediğim 
şehirleri farklı bir pencereden okumak 
beni mutlu etti ve zenginleştirdi’ derken, 
Dr. Keskin, ‘Fahri Tuna insan odaklı bir 
yazar, dolayısıyla gezdiği yaşadığı şehirleri 
daha çok insan merkezli anlatmış; şehirleri 
görsel yönlerinden çok yazarın kalbindeki 
izdüşümleriyle okuyacaksınız”’ dedi.

Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, 
yönetim kurulu üyeleri ve üyelerden oluşan 
bir heyetle Trabzon Köşk Huzurevi’ni 
ziyaret etti. Yaşlıların tek tek elini öperek 
bayramlaşan heyet daha sonra kurum 
yöneticileri ve çalışanları ile de bayramlaştı.
Tuna konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 
“Huzurevi bayramlaşmalarını geleneksel 
hale getirdik. Hayat tecrübeleri ile bizlere 
de yol gösteren yaşlılarımızın yanında 
olmak, ellerini öpmek ve hayır dualarını 
almak bizi mutlu ediyor. Huzurevinde 
kalan büyüklerimizin hayatlarını huzurlu 
ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri en 
büyük temennimizdir. Ayrıca, yaşlılarımızın 
tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bu 
güzel kurumumuzun yöneticilerine ve 
çalışanlarına bu hassasiyetleri için teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

‘Zihinsel ve Kültürel İnşâda Çocuk’ konulu 
program12.07.2019 tarihinde Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Selçuklu 
Belediyesi işbirliği ile düzenlendi.
Çocuk edebiyatının önemli yazarları; yazar 
Duran Çetin, şair-yazar Vural Kaya ve 
akademisyen-yazar Dr. Öğretim Üyesi Fatih 
Turanalp katıldığı programa Konyalılar 
büyük ilgi gösterdi. 
Kılıçarslan Konferans Salonundaki 
programda ilk konuşmayı yazar Duran 
Çetin yaptı. Çetin konuşmasında,  geleceğin 
inşâsının kendi kültürüyle yoğrulmuş, 
ahlâklı nesillerle mümkün olacağını,  bunun 
için anne ve babaların bıkıp usanmadan 
yaşının kaç olduğuna bakmadan çocukların 
her dönemini takip etmeleri gerektiğini 
örneklerle aktardı.

Sakarya Şubesi’nde ‘40 Şehir Portresi’ Paneli

Trabzon Şubesinden 
Huzurevine Bayram Ziyareti

Geleceğin İnşası Ahlâklı Nesillerle Mümkün Olacaktır

Yazar Bayram Akyüz ise ‘Bilhassa Balkan 
şehirleri beni çok çok etkiledi. Bu kitapla 
Balkanları daha bir tanıdım ve daha bir 
sevdim. Tarihine kültürüne düşkün her 
edebiyatseveri bu kitabı okumaya davet 
ediyorum’ görüşünü savundu.

Programa birçok şair, yazar, eğitimci 
ve edebiyatseverin yanı sıra Adapazarı 
Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya da 
katıldı. Panel sonrası izleyicilerin sorularını 
cevaplayan Fahri Tuna, daha sonra 
okurlarına kitaplarını imzaladı. 

Sakarya Şubesi

Trabzon Şubesi

Konya Şubesi

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Turanalp da, 
konuşmasının merkezine çocuk ve çocukluk 
meselesini aldı. Tarihsel yolculuk içinde 
çocuğun değerlendirmesini yaptı. İhyânın 
yeniden canlandırma olduğuna dikkat 
çeken Turanalp, yapılacak işlerin olduğunu, 
bunu herkesin içtenlikle ve lâyıkıyla yerine 
getirmesi gerektiğini söyledi. 
Programın son konuşmasını yapan Vural 
Kaya ise, Kültür aktarımının görevimiz 
olduğunu ama bizim kültürümüzü yeni bir 
diriliş ile yoğurmamız gerektiğini söyledi. 
Kültür denilince sadece kitap anlaşılmaması 
gerektiğini internet oyunları ve sinemanın 
da kültür aktarımı yolu veya değerlerimize 
sahip çıkma yolu olduğunu ifade etti. 
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karşılaştım ve tasavvufun kendi içinde 
bir cennet olduğunu düşünmeye 
başladım. İçine girdiğinizde yaşanılan 
şiir olduğunu görüyorsunuz. Yolla 
ilgili bütün metaforlar tasavvuftan 
beslenir. Çok önemli bir kaynak ve o 
kaynağı hayatımızda içselleştirmek 
zorundayız. Derinliğe nüfuz etmek 
meselesi tasavvuftan öğreneceklerimizle 
gerçekleşecek diye düşünüyorum.”
Batı’nın benzetmeye, bizdeki kadim 
sanatın ise tekrara dayandığını anlatan 
Başaran, bu farkın birikimimizi doğrudan 
etkilediğini belirtti ve sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bizim şiirimizde kafiye ve ses tekrarları 
önemlidir. Batı’da bir eserin benzeri 
yapılır ve bu bizde olmayan bir şeydir. 
Ama biz artık kendi sanatımızı bile 
Batılı sanat paradigmalarına göre 
değerlendiriyoruz. Tekrar hissi bizde 
sonsuzluğu anlatan bir işaret taşır. 
Bizim en Batıcılarımız bile son demlere 
kadar aruz vezninden kopamadı. Çünkü 
müthiş bir ahenk vardı. 20. yüzyıldan 
sonra bu durum değişti.”

görürüz. Şiire yeni başlayan gençlerimizin 
Ahmet Edip Başaran’ı yakından takip 
etmelerini öneririm. Kendisine bereketli 
nice eserler dilerim.”
Şiirini besleyen, dünyayı ve insanı şiir 
üzerinden yorumlamasını sağlayan 
unsurlar üzerinde duran Ahmet Edip 
Başaran, edebiyatın muhit işi olduğunu 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Tasavvuf, çıkar beklemeksizin Allah 
rızası için insanı sevmeyi öğretiyor 
ve bize yaşadığımızı gösterme vasfı 
var. Yoğun tasavvuf okumalarında 
eşeledikçe şiiri besleyecek güzelliklerle 

“ Tasavvuf insanı sevmeyi öğretiyor”

Şair Ahmet Edip Başaran, TYB İstanbul 
Şubesinde düzenlenen “Berabere” 
sohbet programına katılarak Muzaffer 
Serkan Aydın ve Harun Yakarer’in 
sorularını cevaplandırdı.
Programın açılışında konuşan Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı, Ahmet Edip 
Başaran’ın sebat, sadakat ve samimiyet 
kelimeleriyle özetlenebileceğini kaydetti 
ve sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Ahmet Edip Başaran sadece 
yazdıklarıyla değil yaşantısıyla da özgün 
bir duruşa sahiptir. Eserlerinde tasavvuf 
deryasından hakkıyla istifade ettiğini 

“Genç nesiller, kitapla tanıştıkça 
hayata bakışları da inanıyoruz ki çok 
farklı olacak. Bizler de her daim kitabı, 
yazarları, şairleri anlatmaya ve tanıtmaya 
devam edeceğiz.” diye konuşan İspirli: 
“ Bu projede birlikte hareket ettiğimiz, 

Türkçenin Diriliş Hareketi Erzurum 
Şube Başkanı Deniz Turhan’a, Ümmet 
Gençleri Erzurum Şube’si Başkanı Hilmi 
Yavilioğlu’na ve katkı sunan EBB Başkanı 
Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum.” 
dedi.

2019 yılı faaliyetleri kapsamında 
mahalle okullarına kitaplıklar kuran 
TYB Erzurum Şubesi 3. kitaplık açılışını 
Çayırtepe’de gerçekleştirdi.

Türkçenin Diriliş Hareketi Erzurum Şube 
Başkanı Deniz Turhan, okul müdürü, 
öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı 
kitaplık teslim töreninde öğrencilerle 
kurdeleyi kesen Şube Başkanı M. 
Hanefi İspirli şunları söyledi; “Çayırtepe 
(Müdürge) İlkokulu’nun genç okurlarıyla 
birlikte üçüncü kitaplık açılışımızı da 
bayram öncesinde gerçekleştirdik. Bu 
anlamlı projeyle birlikte bugüne kadar 
şehrimizin birçok okulunu ziyaret ettik. 
Yeni dönemle birlikte bu ziyaretlerimiz 
ve kütüphane açılışlarımız kaldığı 
yerden devam edecek.”

Erzurum Şubesi 3. kitaplığı Çayırtepe’de kurdu

Erzurum Şubesi

İstanbul Şubesi
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Konya Şubesi Yazarlara Karadeniz Gezisi Düzenledi
Konyalı yazarlar “Yazılacak Çok Şeyimiz 
Var” adlı program kapsamında Karabük, 
Safranbolu, Bartın ve Amasra’yı gezdi.
TYB Konya Şubesince tertip edilen 
‘Yazılacak Çok Şeyimiz Var’ programında 
Konyalı yazarlar Karabük, Safranbolu, 
Bartın ve Amasra’yı gezdi. 

Safran Yurdu Safranbolu
Şube Başkanı Prof. Hayri Erten, Onursal 
Başkan Ahmet Köseoğlu, Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve N.Ü. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı’nın da yer aldığı kafile  
demir işçiliğinin merkezi Karabük’ten 
şehir turu ile başladı.
Ramazan Uzuntarla’nın rehberliğinde 
Safranbolu Evlerini, Tokatlı Kanyonu 
ve Ters evi ziyaret eden yazarlar günün 
sonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet 
Vergili’nin düzenlediği yemeğe katıldı. 
Ev sahipliğini Karabük Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ile İkinci 
Başkan Nuray Alpboğa üstlendi.
Konya Şubesi Başkanı Hayri Erten 
ziyaret anısına plâket ve Konya 
kitaplarını Belediye Başkanı Vergili’ye 
iletilmek üzere Cemiyet Başkanı Kaya 
ile yardımcısı Alpboğa’ya verdi. Kaya 
yaptığı konuşmada yazarlara teşekkür 

ederek, “Konya ile Karabük arasında 
güzel dostlukların kurulması, anıların 
oluşması adına, ziyaretinizden büyük 
memnuniyet duyduk. Ziyaretlerinizin 
bir seferle sınırlı kalmamasını diliyorum, 
gelecek yıl sizleri yine burada görmek 
istiyoruz” dedi.

Çeşm-i Cihan Amasra
Pazar sabahı Karabük’ten ayrılan yazarlar, 
filmlere konu olan Bartın yolu üzerinden 
Amasra’ya geçip, Rehber Melih Saylan 
önderliğinde şehir ve yarımada gezisi 
yaparak Ceneviz Kalesi, Fatih Sultan 
Mehmet’in yaptırdığı Fatih Camii ve tarihî 
Şapeli ziyaret etti. Gezinin bir bölümünde 
yazarlarla buluşarak sohbet eden Amasra 
Belediye Başkanı Recai Çakır ilçede 
yerleşik nüfusun yaklaşık 7 bin olmasına 
rağmen bu rakamın turizm sezonunda 15 
katına kadar yükseldiğine dikkat çekerek 
“7 bin nüfusa göre tahsisat alıp 70 bin, 
hatta yüz bin nüfusa hizmet üretmeye 
gayret ediyoruz” dedi. 
Çakır TYB’nin yılda bir olan ziyaret 
programı hakkında da “Bu programı 
ikiye çıkarmanızı ve her yıl mutlaka 
Amasra’yı ziyaret etmenizi bekliyoruz” 
diye konuştu.

Gül Kokulu Bartın
Amasra gezisinin ardından Bartın’a geçen 
yazarları Belediye Başkanı Cemal Akın 
karşıladı. Bartın hakkında bilgiler veren 
Akın ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti. TYB Başkanı 
Erten Başkan Akın’a plâket ve Konya 
kitapları takdim etti.
 Akın’da ziyaretin anısına Başkan Erten’e 
bir plâket verdi. Daha sonra Nihal 
Çınçın’ın rehberliğinde şehri gezen 
yazarlar Kent Müzesi ve Bartın Çayına 
hayran kaldı. Konyalı Yazarların kentte 
bulunduğunu haber alan 22. Dönem 
Bartın Milletvekili Hacı İbrahim Kabarık 
da Bartın Çayına nazır Parthenıos adlı 
restoranında yazarları misafir ederek 
akşam yemeği ikram etti.

Evet, Yazılacak Çok Şeyimiz Var
Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme 
yapan Şube Başkanı Erten, “Vatanımızın 
her karışı eşsiz kıymete sahiptir ve 
büyüleyici güzelliklerle doludur. 
Bu programımızda Karabük’ü,  
Safranbolu’yu, Bartın’ı ve Amasra’yı 
gezip görmeye, her yönüyle öğrenmeye 
çalıştık” dedi.

Konya Şubesi
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hakiki hikayesi, direniş hattı İslâm’dır. Bizi 
kim ne kadar ötekileştirmiş olursa olsun, 
vakti zamanı geldiğinde Necip Fazıl, 
Seyyid Abdülhakim Arvasi, Sezai Karakoç 
ve Salih Mirzabeyoğlu’ndan öğrendiğimiz 
gibi çıkarız, gereğini yaparız. Sonra da 
hangi kovukta yaşıyorsak o kovuğa 
geri döneriz. Çünkü dünyanın süslü 
iktidarı, üç kuruşluk malı ve mülkü 
Müslümanların ayaklarının altındadır 
ki biz onlara Müslüman diyelim.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Doğu Fikir Ocakları Genel 
Başkan Yardımcısı Abdullah Kuloğlu 
ise asıl meselenin ‘Büyük Doğu ve 
İbda’ fikriyatının nasıl öğrenileceği ve 
öğretileceği olduğunu vurgulayarak, 
Mirzabeyoğlu’na yönelişin duygudan öte 
somut birikimlere dönüşmesi gerektiğini 
söyledi.

olmamak için şahitlik ve dürüstlüğümüz 
gereği bunu ifade edelim. Ancak 
hak yemek ve hakkı teslim etmemek 
Müslümana yakışmaz. Mirzabeyoğlu’nun 
davasına derinden bağlılığının ve aşkının 
delili, ortaya koyduğu 60 küsur cilt eser 
ve ödediği bedeldir.”

Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk de 
yaptığı konuşmada, Mirzabeyoğlu’nu 
özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında 
yakalanan ortak ruhun en önemli temel 
taşlarından biri olarak gördüğünü aktardı.

Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan da 
“Gücümüz bu dakika neye yetecekse onu 
yapmak ancak sağlıklı bir anmaya vesile 
olabilir diye düşünüyorum.” ifadesini 
kullandı.

Kılıçarslan, “ Kim karşısında durursa 
dursun bu toprakların hakiki mayası, 

Salih Mirzabeyoğlu’nun vefatının 
1. yılı dolayısıyla Sultanahmet’teki 
Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde 
20.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
Mirzabeyoğlu’nun hayatını anlatan film 
gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Aylık Dergisi 
Yayın Kurulu Üyesi Yazar Mevlüt Koç, 
“Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu, 
‘Hak’tan anlık bir parıltı halinde yayılan 
zarafet ve asaletleriyle, bineğimiz 
olan bu dünyayı güzelleştiren iki 
güzel insandı. Kurtarıcı fikirleriyle bizi 
bütünleyen ve selamete erdiren birer 
kurtarıcı, hayat ve sanatlarıyla bizleri 
hakka ulaştıran bir köprüydüler.” diye 
konuştu.

Paneli Orhan Karaağaç yönetti.

Baran Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Kâzım 
Albayrak Mirzabeyoğlu’nun fikir derinliği 
yanında üslubunda da samimiyet ve 
içtenlik bulunduğunu ifade ederek, 
şunları söyledi: “İbda mimarı Salih 
Mirzabeyoğlu’nun kanı, canı ve 
kalemiyle kendini bir davaya bütün 
zerresiyle verdiğine herkes şahitlik eder. 
İnkârcılardan ve çifte standartçılardan 

Mirzabeyoğlu büyük dava adamıydı
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İstanbul Şubesi’nde “Salih 
Mirzabeyoğlu ve Büyük 
Doğu-İBDA” başlıklı bir panel 
gerçekleştirildi.


