
 Sayfa 11’de

Tarihi Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni Kitabı Çıktı

 Sayfa 10’da

“40 Yıl Sonra Nurettin 
Topçu Bilgi Şöleni” 
Kitaplaştı

 Sayfa 3’te  Sayfa 16’da

Türkiye’yi 1960’lardaki, 1980’lerdeki men-
fur darbe günlerine döndürmek isteyen 
karanlık eller halkın iradesi karşısında hiç 
bir şanslarının olmadığını gördüler.

16 Temmuz bize yeni bir şafağın müjdesi-
ni vermektedir: Bu topraklarda hür irade-
mizle var olmaya devam edeceğiz!   

Asıl güç silahta değil, ülkesine, devletine 
ve demokrasiye sahip çıkan halktadır. Top, 
tank ve bütün silahlar, düşmana karşı kul-
lanılmak içindir. Bu amacın dışına çıkıldığı 
zaman zorbaların aracı olur, geri teper ve 
kullananı imha eder. Türkiye bu rezil dar-
be girişiminden sonra ciddi bir arınma sü-
recine girmek zorundadır.

Milletimiz bin yıllık varlık şuuruyla devle-
tine, hükümetine sahip çıkmıştır. Demok-
ratik sistemi işler halde tutma konusunda 
halkımızın ortaya koyduğu irade gelecek 
için en büyük ümidimizdir.

Türkiye’nin düşünce ve edebiyat cami-
asını temsil eden Türkiye Yazarlar Birliği 

yönetimi millete karşı yapılan bu menfur 
kalkışmayı şiddetle lanetler ve seçilmiş 
meşru yönetimin ve halkının yanında ol-
duğunu açıklamaktan şeref duyar.

Milleti hiçe sayarak, nefsini, cemaatini, 
örgütünü... öne çıkarmak isteyen tahak-
kümcü ihanet şebekesine söyleyeceğimiz 

şudur: “Milleti hiçe sayarak varılacak bir yer 
yoktur! Haddinizi bilin, daha fazla kardeş 
kanı dökülmemesi için bu yanlış yoldan 
dönün!”

(TYB Genel Merkezi’nin 15 Temmuz menfur 
darbe girişiminden sonra yayınladığı bildiri)

Bu topraklarda hür irademizle var olacağız!

Türkiye   
Yazarlar
Birliği

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR KURULUŞTUR. (RESMİ GAZETE: 22.09.1991)
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 38. Yıl

 Sayfa 7’de 

TYB, Genç Yazarlar 
Birimi oluşturmak için 
genç yazarlarla bir araya 
geldi

 Sayfa 10’da 

TYB Akademi 18.Sayısı: 
İran ve Türkiye

TYB 6. Danışma 
Kurulu toplandı
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 6. Danışma 
Kurulu toplantısı geniş bir katılımla 
yapıldı. 

Yazar Kahve 
açıldı
Yazarların, şairlerin, sanatçıların, 
kültür adamlarının ve gençliğin yeni 
buluşma mekânı Yazar Kahve açıldı.
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D. Mehmet DOĞAN

Şimdi “Genelkurmay’ı darbecilerden 
çarıklı erkân-ı harbler kurtardı” desem, 
ne anlaşılır? 

İlk soru “erkân-ı harb” ne? olmalıdır... 

“Harb erkânı” demek! Yani savaş 
yönetmek üzere yetiştirilmiş nitelikli 
asker demek...” Erkân-ı Harbiye” de 
silahlı kuvvetlerin en yüksek karargâhı. 
Buna “Büyük Erkân-ı Harbiye” de 
denilirdi... 

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, Büyük 
Erkân-ı Harbiye’nin Reisi idi. Öyle idi de, 
1934’te oldu “Genelkurmay Başkanı!” 

Şu sıralar TSK ile ilgili düzenlemeler 
yapılıyor. Esasen 1960 darbesinden 
sonra kurulan sistem elden 
geçiriliyor, bugünün şartlarına göre 
askeriye yeniden yapılandırılıyor. 
Bu düzenlemelerin tepki esaslı 
olmamasına dikkat etmek lâzım. Ordu 
bizim; Türkiye gibi bir ülkenin güçlü 
orduya ihtiyacı var. Türkiye’deki mesele 
ordunun sistem içindeki yeri. Halk 
hakimiyetine dayanan bir ülkede, silahlı 
kuvvetler sivil otoriteye tâbi olmak 
zorunda. Ortak aklın tecellisi, askerî 
bürokrasinin doğru konumlanması ile 
mümkün. 

Böyle miydi? Değildi. Yanlıştan 
dönülüyor, yanlıştan dönülürken 
yeni yanlışlar yapmamak lâzım! 
Askeri sistem içinde öne çıkaran bir 
yanılsama idi. Yanılsamanın esası, silahlı 
kuvvetlerin merkeze yerleştirilerek 

demokratik bir devlet oluşturmaktı. 
Silahlı kuvvetlerin merkezî konumu ancak 
iç işlerinin tanziminde görüldüğünden, 
TSK iç hizmet kanununa sık atıf yapılırdı. 

Ordu, tekrar ülkenin dış güvenliği ile 
ilgili hâle getiriliyor. Şimdiye kadar iç 
güvenlik unsuru olan Jandarma, İçişleri 
Bakanlığı’na bu yüzden bağlandı. Bu 
yeni bir uygulama mıdır? Hayır efendim, 
1960’a kadar böyleydi zaten. Yani Atatürk 
devrinde, İnönü devrinde olduğu gibi... 
1960’tan sonra Ordu Jandarma üzerinden 
yapılandırıldı. Jandarma’nın 4. kuvvet 
kumandanlığı olarak Genelkurmay’a 
bağlanmasının anlamı bu. 

Gelelim “Erkân-ı harbiye” “Genelkurmay” 
meselesine... 

Diyeceksiniz ki, kelimelerin ne önemi var? 
Olmaz olur mu?

 “Erkân-ı harb”ler ne yapar? “Kurmay”lar 
ne yapıyor? 

Erkânıharbler, ülkenin güvenliği için 
nasıl harb edileceğini planlar, barışta 
savaşa hazır olur, gerektiğinde de harbi 
sevk ve idare eder. Peki kurmaylar? 
Gazetelere irtica ile mücadele planı 
çerçevesinde başlıklar attırır, Güzin 
Abla’ya başörtüsü aleyhtarı mektuplar 
yazdırır, sonucu önceden belli anketler 
tertipletir, “türbanlılar çoğalıyor” 
haberleri yayar, “eğitim dinselleşiyor” 
korkusu pompalar… Sonraki aşamada 
soru çalınarak türetilmiş kurmayların ne 
yaptığı da herkesin malûmu.. 

Erkânıharb kelimesinin ağırlığını 
“kurmay”da bulabilir misiniz? Erkân-ı 
harb terkibini kelimelerine ayrıştırıp 
anlam alanının kapsamını net olarak 
görebilirsiniz. Ya “kurmay”ın? 

“Kurmay” ne demek? Şimdi biliyorum 
devlet sözlüğünde (TDK) neler yazıyor. 
Hem de bu kelimenin öz-Türkçe olduğu 
iddia ediliyor! Kurmay gerçekten Türkçe 
bir kelime mi? Türkçe ise neden 1935’ten 
önce yok? Türkçe 1935’te icad edilen 
nevzuhur bir dil mi? 

Hemen “kelime Türkçe kur-mak 
kökünden” diye balıklama atlayanlar 
olabilir. “Kur”u böyle kabul edelim. Ya ek 
olarak kullanılan “may” nereden geliyor? 
Türkçe’de böyle bir ek var mı yani? 
Yok elbette! Kurmak kökü doğruysa, 
kurmakla ligili bütün işleri, fiilleri 
“kurmay”dan bekleyebiliriz. “Germek, 
gerginleştirmek”ten ortam hazırlamaya, 
tasarlamaya, tahrike, taammüde kadar… 

Kurmayların karargâhı, Eskiden 
Erkân-i Harbiye-i Umumiye idi, şimdi 
Genelkurmay! Bu birleşik kelimeyi de 
ayrıştıralım: Genel, latince “general”den. 
“Kurmay”ın ise Türkçe “kurmak”la bir 
alâkası yok, Fransızca corps (heyet)
dan aparma! Kelime Türkçe olmamakla 
beraber Türkçe gibi algılandığından, 
“kurmak” işin esası. 

Genelkurmay, yıllarca Türkiye’yi 
“kur”maya çalıştı. Ülkenin tabiî gelişimini, 
oluşumunu engelleyici düzenler aldı. 
Halkın iradesini hiçe sayan darbeler, 
müdahaleler veya nâkıs darbeler 
planladı. 

Son darbe teşebbüsü gözümüzü açmalı: 
Genelkurmay artık “erkânıharbiye” 
olmayı istemeli! Şimdiye kadar yaptığı 
siyasi işlerden el çekmeli. Genelkurmay 
“Erkânıharbiye” olmalı. Türkiye’nin 
Genelkurmay’a değil, Erkânıharbiye’ye 
ihtiyacı var!

Gelelim, çarıklı erkânıharblerin 
Genelkurmay’ı kurtarmasına... Askerliği 
er olarak veya en fazla asteğmen olarak 
yapmış avamı halktan kişiler darbeyi 
önlemek için 15’i Temmuz’u 16’ya 
bağlayan gece Genelkurmay’a ölümüne 
hücum etmediler mi? İçeride “kurmaylar” 
vardı, apoletli askerler; dışarıda ise 
çarıklı erkânıharbler! Sonuçta çarıklı 
erkânıharbler, yani halk kazandı! 

“Çarıklı erkân-ı harp” deyip geçmeyin! 
İşte onlar esas millet. 1950’den beri 
demokrasi onların omzunda yükseliyor! 
Asıl teminatımız millet! 

Darbesavar Çarıklı Erkânıharbler!
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görüşler vermelerinin ardından kısa bir 
konuşma yaptı ve danışma kurulunda 
görüşlerin alınmasına başlandı. Arıcan 
konuşmasında “Bugün buradaysak 38-40 
yıldır yapılan emeklerin sonucudur. Dün-
ya değişiyor. TYB’nin kurulduğu şartlar-
dan bugüne o zaman yapılanlarla bugün 
yapılması gerekenler farklı olabilir. Kolay 
işler değil. İş yapma ahlakı sorunununuz 
var bizim. İş ahlakı diyoruz ama iş yapma 
ahlakımız yok. Verilen işler yapılmadan 
kalmamalı. Mesnevi okumaları gibi dü-
zenli yapılan işlerimizle beraber başka 
yapmak istediğimiz şeyler de var. Bizler 
yapılmasını istediğiniz şeylere açığız. 
Tavsiye edeceğiniz işler ve isimler olsun 
istiyoruz.” dedi. 

Ragıp Karcı gençlere yönelik yapılacak 
faaliyetlerden söz ederken medeniyet 
dilimiz Türkçeyi bilmeden hiçbir şey ya-
pılamayacağını anlattı ve “Gençler dili-
mizi bile bilmiyorlar. Jönlük ahlakı var 
gençlerimizde. Gençlerimizin dilinde bir 
gelişim yok. Dil olamayınca idrak, idrak 
olmayınca irfan olmuyor. O nedenle önce 
Türkçe kursu açmalıyız. Mehmet Doğan 
ve Adnan Karaismailoğlu bu dersleri ver-
meli.” dedi. Gençlerin ilmi ve irfani olarak 
gelişmesi için dilin ehemmiyeli olduğunu 
aktardı. 

“Kültür şurası için komisyon oluşturmalı-
yız.” diyen Ömer Faruk Ergezen, Eleştiri 
ve tanıtım anlamında bir dergi fikrini des-
teklediğini ifade etti. “Teknik olarak bazı 
şeylerin tanımlanması lazım. Bu tip bir 
çalışmaya destek verebilirim.” dedi.  

Musa Kazım Arıcan, söylenen sözler 
üzerine “dergi meselesi düşünülebilir bel-

ki, kitap eleştiri dergisi şeklinde bir der-
gi çıkarılabilir” diyerek bu işin TYB’nin 
kuracağı Gençlik birimi tarafından da  
yapabileceğini anlattı. TYB Akademi 
dergisini de olgunlaştırmaya çalıştık-
larını ifade eden Arıcan “Biraz fikri, ilmi 
olarak geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi. 
“TYB’nin diğer ülkelerdeki kurumlarla 
işbirliği için de orta doğudan balkan-
lardan görüşmelerimiz var aslında. 
Ama kurumsal işbirliği olarak henüz 
fazla adım atamadık” diyen Arıcan, bu 
işler için emek harcayacak insanların da 
önemine değindi. 

Şamil Öçal, “Türkiye’de yabancı dilde 
eğitim furyası var.” dedi ve TYB’nin bir 
kampanya başlatarak eğitim dilinin ya-
bancı dil olmaması üzerine çalışmaları-
nı daha artırabileceğini ifade etti. “Türk 
dili ve edebiyatı bölümleri için bile ya-
bancı dil eğitimi istiyorlar.” diyen Öçal 
durumun vahametine dikkat çekti. 

Necmettin Turinay yabancı diller-
de eğitim meselesinin – furyasının 
Türkiye’de muhafazakâr çevrelerde- İs-
lamcılarda daha da arttığını ifade ede-
rek, bu meselenin göz ardı edilemeye-
cek kadar önemli bir mesele olduğuna 
dikkat çekti. Ragıp Karcı bu meselenin 
imanî bir mesele olduğunu aktardı. 
Necmettin Turinay örnekleri çoğaltmak 
mümkündür diyerek 5.sınıflarda baş-
lanacak olan yabancı dil eğitiminin bir 
düşünce alt yapısı oluşturmadan mey-
dana çıkmış bir olgu olduğunu aktara-
rak, bu denli hassas konuların bu şekil-
de gerçekleştiriliyor oluşunu eleştirdi. 
TYB’nin son beş- on yıldır faaliyetlerini 
çeşitlendirmiş olmasına değinen Turi-

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 6. Danışma 
Kurulu toplantısı geniş bir katılımla 
08 Ekim 2016 Cumartesi günü ya-
pıldı. TYB Genel Başkanı Musa Kazım 
Arıcan açılış konuşmasını yaptı ve 
oturum başkanlığını yürüttü.

TYB Genel başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan oturumu açtı. “Bugün 
sizlerden fikirler almak için bir araya 
geldik; bugün hem danışma kurulu-
nu gerçekleştiriyoruz hem de ‘Genç 
Yazarlar Birimi’ni kurmak istiyoruz. 1. 
Genç Yazarlar Kurultayı’nı yapmıştık 
Kızılcahamam’da…onlarla oluştura-
cağız. Ayrıca giriş katımızda bir yazar 
kahve açılışı yapacağız vakti olanları 
orada da görmek isteriz. Niyetimiz 
hayır, rabbim inşallah bereketlendi-
rir. Kültür fikir hayatımıza gerçekten 
önemli katkılar sunma azmindeyiz. 
İnşallah bu küçük adımlarımız büyük 
adımlara dönüşür. Her yanımız kültür-
le sanatla bezenir.” dedi. 

Musa Kazım Arıcan katılımcıların 
kendilerini tanıtmaları ve kısa kısa 

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin Ergül 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 

TYB 6. Danışma Kurulu toplandı
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nay, “bunlar çok güzel fakat bunlar gün-
delik aktüelin dışında kalıyor.” diyerek 
bir eleştiride bulundu. “Gölgelendi, bu 
durumu fark edip bir vaziyet almak ge-
rekir.” dedi. Bu hükümet döneminde en 
çok Milli Eğitim ve Kültür Bakanlarının 
değişmiş olmasına dikkat çeken Turinay, 
“Eğitim ve kültür politikası olarak siya-
si kadrolarımızın elinde bir yol haritası 
yok, olmadı.” dedi. TYB’nin bu anlamda 
bir öncülük rolü yapacak çıkışları olmalı 
diyen Turinay, bazı önemli meselelerde 
hemen basın açıklamaları ve çalıştay-
lar ile bu öncülüğü-yol göstericiliği ile 
TYB’nin faaliyetler yapmasının önemin-
de değindi. 

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin 
Ergül, “Yazmak kadar insanı tatmin eden 
mutlu eden bir şey yok.” diyerek yazarlık 
serüveninin başladığı yılları anlattı. Genç 
Yazarlar Birimi için de tebriklerini sunan 
Ergül, bürokraside ihtiyaç duydukları 
şeyin eli kalem tutan insanlar olduğu-
nu söyleyerek, TYB’nin faaliyetlerinin bu 
nedenle de çok önemli olduğunu ifade 
etti. Dil öğrenme meselesi üzerine de 
görüşlerini anlatan Ergül, dilin kültürü 
de öğrenerek öğretilebileceğini anlat-
tı ve yabancı dilde eğitim meselesinin 
hatalı yönlerini aktardı. Lütfü Şehsuva-
roğlu, TYB’nin dil meselesi ile kuruldu 
yıllardan beri ilgilendiğini aktardı. 

Ergün Ergül ve Lütfi Şehsuvaroğlu’nun 
dil meselesi üzerine söyledikleri üze-
rine söz alan D. Mehmet Doğan, “30 
küsur yıldır konuşuyoruz. Ama siyaset-
ler değişse de bazı şeyler değişmiyor.. 
Türkiye’de yabancı dil meselesi çözülme-
miş bir meseledir.” dedi. “Aslında bugün 
bizi konuşturan en önemli şey iktidarın 
bir kültür ve eğitim reformu yapamama-
sıdır” diyen Doğan, “Belki de Milli Eğitim 
sistemi bile 15 yıl öncesine göre daha iyi 
değildir” ifadeleri ile dikkat çekti. “Benim 
asıl söylemek istediğim; bugün zihnimi-
zin büyük bir karmaşa içinde olduğudur. 
Bu darbe maddi olarak atlatıldı ama ma-
nevi olarak atlatılamadı. Bu konuda dü-
şünmek, kültürel zeminlerde bu tamiratı 
yapmaya çalışmak gerek” dedi. 

TYB’nin en başarılı olduğu şeyin sürekli-
lik olduğunu ifade eden Doğan, “Biz şim-
di başka faaliyetler için süreklilik istiyo-

ruz.” dedi. Kültür bakanlığı bazı imkânları 
bize verse, ancak böylece uluslararası 
birlikler kurabiliriz diyen Doğan, kültür 
şurası için bile destek hiç görmediklerini 
ifade etti. “Bu şuralara bizim kadar ama 
hükümetlerin de ihtiyacı var.” dedi. 

Mustafa Balcı, geleneğimizi yansıtan 
mesnevi okumaları, safahat okumaları 
gibi başka okumalar da yapılabileceği 
tavsiyesinde bulundu. Mehmet Toprak 
Kültür Bakanlığı’nda çalıştığı yıllarda ki-
tap basımı ve telif hakları gibi konularda 
meydana gelen gelişmeleri aktardı. 

Nazif Öztürk, İmrul Kays’ın hıdırlık te-
pesindeki makamının bir belediye ile iş 
birliği içinde yapılmasının arap ülkeleri 
şair yazarları ile işbirliğimiz için çok çok 
önemli bir adım olacağını ifade etti. 

M. Seyfettin Erol, bir kuruluşta olmazsa 
olmaz üç ayaktan bahsederek, beyin takı-

mı, finansman ve kapı açıcı grup olma-
dan bazı işlerin sağlıklı yürüyemeyece-
ğini anlattı. TYB’nin yeni dünya’da yeni 
Türkiye’de geniş kapsamlı fikri ve ilmi 
çalışmalarla söz sahibi rolünü edinmesi 
gerektiğini ifade etti. Mete Gündoğan 
kuruluşların siyasi değişimlere rağbet 
etmeyen politikalarla ayakta duracağı-
nı ifade etti. Mustafa Atıker, TYB olarak 
kültür ve sanat dünyasına daha iyi tanı-
tılmak için çalışmalar yapılması gerekti-
ğini anlattı. 

Oturumu teşekkürler ve kısa bir değer-
lendirme konuşması ile kapatan Musa 
Kazım Arıcan, hayır bir niyet ile yaptık-
ları ve yapacakları faaliyetlerin sonuç-
larının da hayır olması temennisinde 
bulundu. 

Danışma Kuruluna katılan isimler ise 
şöyle belirlendi: 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mehmet 
Doğan, Ferhat Koç, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Ramazan Yelken, Ömer Ergezen, Ragıp 
Karcı, Muhsin Mete, İbrahim Halil Çe-
lik, İrfan Demir, Vedat Güneş, Durdu 
Güneş, Talip Işık,  Adem Karafilik, Lütfi 
Şehsuvaroğlu, Fatih Gökdağ, Mustafa 
Atiker, İbrahim Eryiğit, Necmettin Tu-
rinay, Enes Kala, Ömer Ünlü, Mehmet 
Toprak,  Ali Osman Kurt, Şamil Öçal, Çe-
tin Baydar, Mete Gündoğan, Nezir Gül, 
Osman Kayaer, Mehmet Seyfettin Erol, 
Nazif Öztürk, Adnan Karaismailoğlu, 
Cenap Baydar, Mehmet Kurtoğlu, Kamil 
Yeşil, Osman Özbahçe, Mustafa Orçan, 
Hüseyin Çınar,  Cengiz Karataş.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı 
Mehmet Toprak 

Danışma Kurulu toplantısı öncesinde 
kahvaltı sırasında 



Kasım - Aralık 2016 5

Korsan Kitapla mücadele, fikri mülkiyet 
ve telif hakları konusunda   Türkiye Ya-
zarlar Birliği ve DEKMEB’in işbirliğiyle   
düzenle nen  çalıştay kapsamında yazar 
ve yayımcı meslek birlikleri temsilcileri, 
yayınevleri, yazarlar, ilgili  b akanlık yet-
kilileri, akademisyenler ve uzmanlar 
bir araya geldi. 
Ankara’da Green Park Hotel’de ger-
çekleştirilen ‘Korsan Kitapla Mücadele 
Çalıştayı’nda korsan kitap, fikri mülkiyet 
ve telif hakları konuları derinlemesine ele 
alındı.

Korsan Kitap, Fikir ve Emek Hırsızlığıdır
DEKMEB Başkanı Murat Köse yaptığı açılış 
konuşmasında, DEKMEB olarak yaptıkları 
çalışmalardan bahsederek, bundan altı ay 
önce bu konu ile ilgili İstanbul’da bir çalış-
tay yaptıklarını, Türkiye’nin her yerinden 
yaklaşık yetmiş civarında Hakim ve Sav-
cının bu çalıştaya katıldığını ve konunun 
uzmanlarıyla değerlendirmeler yapıldığını 
söyledi. Murat Köse, “Korsan Kitap, Fikir ve 
Emek Hırsızlığıdır” dedi ve Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununun tartışıldığı bu günler-
de bu çalıştaydan çıkan sonuçların ufuk 
açıcı bir işlev göreceğine inandığını söyle-
yerek katılımcılara katılımlarından dolayı 
teşekkür etti. 

Oturumu yöneten TYB Genel Başkanı 
Musa Kazım Arıcan yaptığı konuşmada “Bu 
konu hakkında duyarlılık oluşturamadık, 

kültür oluşturamadık. Biz DEKMEB baş-
kanını tebrik ediyor ve bu çalıştayda bu-
lunmaktan gurur duyuyoruz. Hukukçu, 
yayıncı, kamudan ilgili bakanlıklardan 
katılımcılarız. İlk oturumda sorunların 
ne olduğunu tartışalım istiyoruz. İkinci 
oturum çözüm önerileri hakkında ola-
cak. Niyet hayır akıbet de hayır olur in-
şallah” dedi ve ilk sözü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ali 
Atlıhan’a bıraktı.

“Ben bu toplantıyı değerli buluyorum. 
Biz bu işi önemsediğimiz için burada-
yız” şeklindeki cümlelerle konuşmasına 
başlayan Ali Atlıhan, korsan kelimesinin 
karşılığından yola çıkarak başka kelime-
lerin bu kavramın karşılığı olup olamama 
ihtimalini tartıştı. Yurtdışı kütüphanele-
rinde çocuklardan itibaren bilinçlendir-
meye verilen önemi gördüğünü ve bu-
nun çok önemli olduğunu aktardı. Cezai 
yaptırımlarla bu işle mücadelenin pek de 
mümkün olmadığını söyleyen Atlıhan, 
kamu spotu olarak hazırladıkları emeğe-
korsana dikkat çeken videoyu izletti ve 
bilinçlendirme için neler yapılabileceğini 
söyledi.

TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, “Kor-
san kitap meseleleri bana göre teknoloji 
geliştirdikçe kolaylaşan bir durum oldu. 
Kitap basma, çoğaltma kolaylaştı.” diye-
rek konuşmasına başladı. Zihin emeği 
konusunda bir kültürümüzün olmadığını 

söyleyen Doğan, fikir hırsızlığının da çok 
önemli olduğunu aktardı. “Bugün elekt-
ronik alanda tarifi mümkün olmayan çok 
çeşitli yöntemlerle korsanlık yapılabiliyor.” 
diyen Doğan, bunun müzik piyasasındaki 
yansımalarına da dikkat çekti. Doğan ay-
rıca “Korsana başvurma sebeplerinden en 
önemlilerinden biri olarak Türkiye’de dağı-
tımın zayıflığını görüyorum” dedi. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden 
Cevat Özyurt,  halk kütüphanelerinin za-
yıflığını, yerel yönetimlerin kütüphane-
cilik konusunda atılımcı olmamasını, bu 
nedenle de kitap ulaşılamayan yerlerde 
korsan kitaba ulaşmak isteği doğduğunu 
aktardı. Korsanı önleyecek hizmetler yapı-
lamadığını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Hüseyin 
Tutar, “ yurtdışında korsan kitap sorunu ile 
hiç karşılaşmadığını ve buna sebep olarak-
ta kütüphanelerin yaygın olmasını göster-
di. Hüseyin Tutar konuşmasının devamın-
da şunları söyledi: “Aldığınız kitabı başka 
kütüphaneden teslim etme olanağı sunan 
kütüphaneler arası geçiş sistemi dahi var. 
Beş on dakika mesafede küçük çapta ve 
büyük çapta kütüphaneler var.  Ağustos 
ve Eylül ayında yıpranmış kitapların satışa 
sunulduğunu da gördüm. Ayrıca oralarda 
gönüllü olarak çalışan emekli öğretmeler 
da vardı. Hasılı, insanların korsana teves-
sülü olmuyor. ABD’de en büyük korsanlık 
tartışmaları bilimsel makalelerle ilgilidir 
zaten. Bir grup bu kişin emeği derken, bir 
grup da bunu üretenler telif hakkına sahip 
değil, zira bilgi evrenseldir, herkesin ulaş-
ma hakkı vardır diyor. Bu ülkelerin yayın-
ladıkları makalelere ulaşmak ise Türkiye 
ya da Hindistan için pahalı bir araç oluyor. 
Ve bu gibi durumlarda gruplaşmalar mey-
dana getirip makale paylaşımları yapıla-
biliyor, bu da bir çeşit korsan olarak söz 
konusudur.”

Eski Yeni Yayınları’ndan Hüseyin Nazlıay-
dın, kitap basımı, telif, tercüme gibi fiyat 
meselelerini çok öneli olduğunu düşün-
düğünü söyledi. Şule Yayınları’ndan Çetin 
Öğüt, bu konuda öğretmenlere ve aka-
demisyenelere büyük roller düştüğünü 
anlattı. 

Telif Hakları Bilirkişisi Fatih Gökdağ, “bazı 
yayınevlerinin el altından bastıkları kitap-
ların korsanlarını bastıkları da bir gerçek. 

Korsan Kitapla Mücadele 
Çalıştayı Gerçekleştirildi

Danışma Kurulu toplantısı öncesinde 
kahvaltı sırasında 
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Ayrıca benim iki ders kitabım korsan ba-
sıldığında takip başlattığımızda tehdit 
edilmiştik. Militanlar bu işi yürütüyorlardı 
çünkü” dedi. 

Roman Yazarı Beyazıt Akman, eser yayıncı 
ilişkisinden bahsederken “ABD’de ajansız 
yayınevine gidilmiyor, biz direk yayınevi-
ne gidiyoruz ki bu yabancı ülkelerde ciddi 
risktir. Her iki kurumun da haklarını ko-
rumak için ajanslar aracılığı işle çalışmak 
gerekmektedir. “ dedi. Bizdeki gibi kaba 
korsan sisteminin gelişmiş ülkelerde ol-
madığını aktaran Akman, o ülkelerde artık 
ciddi çalışmaların dijital korsanlık için ya-
pılmakta olduğunu söyledi.

Telif Hakları Uzmanı Abdullah Eğeli, okul-
lar, üniversiteler ve korsan kitapların top-
landıktan sonra imha edilmeyip satışa su-
nulması meselelerinin önemli olduğunu 
söyledi. Okullar ve Üniversitelerdeki foto-
kopi yolu ile yapılan hırsızlığın çok önemli 
boyutlarda olduğunu aktardı. 

MEB Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, ise 
konulmasında “MEB müfredat düzenle-
mesi yapıyor, biraz baktık ama bu konuya 
müfredatta yer verilmemiş. Bunu genel 
müdürlük olarak teklif edeceğiz diyerek 
yapılması gerekenlere yönelik fikirlerini 
verdi. 

Hece Yayınlarından Ömer Faruk Ergezen, 
basit bir yanlış bandrol yapıştırmanın 
abartılarak yayıncıları mahkeme kapıları-
na sevk ettiğinden bahsetti.  

Bünyamin Yılmaz,  korsan kitapla mücade-
le konusunun medya planlamasının yeter-
li olmadığını söyledi. TYB İstanbul Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı, kitapevlerinin 
sayısının azalmasına dikkat çekti ve sayıla-
rının artması için belediyelere ve devlete 

görevler düştüğünü söyledi. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Mustafa Orçan, “korsana 
tevessülün sebebi biraz da göreli yoksul-
luktur bizde. Ayrıca sadece İstanbul ve 
Ankara’da değil, özellikle doğu ve güney-
de yoksul okullarda neler yapılabilir kitap 
dağıtımı konusunda bunları değerlen-
dirmeliyiz” dedi. YAYFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Karagüllüoğlu, korsanın 
başladığı zamandan bugüne geçirdiği de-
ğişime dikkat çekti ve asıl sorumluluğun 
devlette olduğunu söyledi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
Alparslan Durmuş, yabancı ülkelerin huku-
ki sistemlerini anlattı. Korsanla mücadele-
de verilen cezaların dengesiz olabildiği-
ne dikkat çekti. Yabancı ülke pazarlarına 
açılmanın da önemine değinen Durmuş, 
çeviri yaparak pazara girmenin daha kolay 
olduğunu söyledi.

II. Oturumda tekrar söz alan Abdullah Eğe-
li, “yol da alındı aslında. 2002-2004-2008 
kanun değişiklikleri oldu. Yeni kanunlarla 
her şey düzelecek sanıyoruz. Ama olmu-
yor, ayrıca kanunlar zaten yeterli ve değiş-
mesine gerek yok.  Gruplaşmaların payla-
şımlarına nasıl erişilebilir, nasıl engellene-
bilir bu gerçekten önemli.” dedi. 

Tekrar söz alan Beyazıt Akman, “benim de 
naçizane fikrim dağıtım sorunu olduğu 
yönünde. Kitapevleri istedikleri kitabı lis-
te başı istediğini alaşağı edebiliyor ayrıca. 
Devlet ağ-kitapevleri kurmalı. Yayıncılar 
olarak aklımızdaki bu kitapevi ağını ku-
rabilirsiniz belki bir proje oluşturup. Bu 
gerçekleşirse sürüm artar, sürüm artarsa 
kitap fiyatları düşer. Bu konunun siyasi ve 
ideolojik boyutunu atlamamalıyız. “ dedi 

ve batılıların ülkelerinde basılacak çeviri 
kitaplar konusundaki ideolojik yaklaşımı-
na dikkat çekerek kendi kültürel ve dini 
değerlerinden ödün verenlerin o piyasa-
da öne çıkartıldığını söyledi.

D. Mehmet Doğan, “iş biraz da okuyucu-
dan başlar. Okuyucuyu artıramıyoruz. 
Okuyucu sayımız bir tülü artmıyor. Kitape-
vi sayıları hızla azalıyor. Yayınevleri dağı-
tım problemi ile karşı karşıya. Kütüphane 
sayısı artmalı” dedi. 

Kapanış konulmasını yapan Musa Kazım 
Arıcan, yapılan konuşmalar için katılım-
cılara teşekkür etti ve çalıştayın önemli 
sorunlara değinen verimde olduğunu 
aktardı.

Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı 
Sonuç Bildirgesi

Toplantıda korsan kitap yayınının günü-
müzde en önemli telif sorunu olduğuna 
dikkat çekildi. Zihin emeğinin hiçe sayıl-
ması yanında, kitabı mamul hale getiren 
yayıncıların eseri çalınmakta ve ekseriya 
kitabevleri devre dışı bırakılarak bütün 
sektör zarara uğratılmaktadır.

Korsan kitap meselesinin hukuki yönü ile 
ilgili düzenlemeler yanında konuyu ka-
muoyuna mal etmenin önemi katılımcıla-
rın ittifak ettikleri bir husus oldu.

Mevzuatın değişen şartlara göre yeniden 
ele alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili bütüncül bir siyaset ge-
liştirilmesi üzerinde duruldu. Okuyucu, 
kitabevi, kütüphane, yayıncı ve dağıtım 
meselelerinin müştereken ele alınması, 
kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesin-
den başlayarak ülkemizde sayıları gide-
rek azalan kitabevlerinin desteklenmesi, 
yerleşme merkezlerinde merkezi idare ve 
belediyelerin işbirliği ile semt kütüphane-
leri oluşturulması, yayıncıların hak zayiini 
önleyecek çalışmalar yapılması ve nihayet 
ülke çapında kitap dağıtımının sağlanma-
sı için tedbirler alınmasına kadar bütün 
süreçleri dikkate alan bir siyasetin sonuç 
alıcı olabileceği kabul gördü.

Kitap fikrinin sahibi olan müelliflere, ki-
tabı mamul hale getiren yayıncılara, aynı 
zamanda bir kültür muhiti oluşturan ki-
tapçılara Kültür Bakanlığı’nın desteklerin 
artırılması gerektiğine dikkat çekildi.
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Fikri ve Sanat Eserleri kanununda değişik-
lik yapılarak, Kopyalama merkezlerinde 
çoğaltılan kitaplardan alınacak lisanslama 
bedelleri ile yazarların ve yayıncıların des-
teklenebileceği belirtildi.

Resmi kurumlarda kopyalama merkezleri-
ni aratmayacak bir fotokopi ile çoğaltma 
furyasının alıp yürüdüğü, böylece özellik-
le Milli Eğitime Bağlı okullardaki fotokopi 
kullanımının telif hakları konusunda kötü 
örnek oluşturduğu kayda geçirildi.

Korsan yayınla mücadelenin değişen şart-
larda elektronik ortamda da kararlılıkla 
sürdürülmesinin şart olduğu belirtildi.

Ülkenin kitap dağıtım sisteminin düzen-
lenmesi ve geliştirilmesinin korsan kitabın 
piyasasını düşüreceğine dikkat çekildi.

Hem öğretim sistemi içinde hem de ile-
tişim araçları ile korsan kitapla mücadele 
bilinci oluşturmak için gereken tedbirlerin 
alınması ve yasal ve idari düzenlemelerin 
yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan fikirlerin 
ilgili kurumları iletilmesi hususu dile geti-
rildi.

Belediye yönetimlerinin hem kitabevlerini 
desteklemek yönünde çalışmalar içinde 
olmaları gerektiği, hem de semt kütüpha-
neleri kurarak alanın sağlıklılaştırılmasına 
katkıda bulunabilecekleri üzerinde durul-
du.

Tüm kütüphanelerde kullanım için adil be-
del ödenmesi ve lisanslamanın sağlanma-
sı gerektiği belirtildi.

Devlet tarafından kesilen ve dağıtılmayan 
kopyalama harçlarının eser ve hak sahip-
lerine bir an evvel dağıtılması gerektiği 
söylendi.

İl denetim komisyonlarının eğitimi ve 
özellikle denetimlerde Maliye Bakanlıkla-
rının etkin hale getirilmesi üzerinde du-
ruldu.

Teknolojinin gelişmesi ile fotokopi yoluyla 
kitap çoğaltmanın yaygınlaşması, kitabev-
lerinin yerini kopyalama merkezlerinin 
alması olumsuz gelişmeler olarak değer-
lendirildi.

Kaçak olarak yurda sokulan ve kullanılan 
fotokopi ve çoğaltma cihazlarının denet-
lenmesi gerektiği belirtildi.

TYB, Genç 
Yazarlar Birimi 
oluşturmak için 
genç yazarlarla 
bir araya geldi
Toplantıda TYB Genel başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Ferhat Koç, TYB Başdanışmanı 
İİbrahim Ulvi Yavuz, TYB Yönetim Kurulu 
üyesi Mustafa Orçan ve  TYB Genel 
Sekreteri Muhammed Enes Kala da 
bulundu. 

Usta-çırak ilişkisi ile gençlerin yazarlık 
yolunda öğrenecekleri şeylerin daha 
sağlıklı olacağına inandıklarını ifade eden 
genel başkan Musa Kazım Arıcan, bu 
birimin en önemli işlevlerinden birisinin 
de bu olacağına değindi. 

8 Ekim cumartesi günü Yazar Kahve’nin 
açılışından sonra yapılan toplantıdan 
sonra, Yazar Kahve’yi ve TYB’nin Mevlana 
salonu gibi salonlarını aktif şekilde 
kullanılabileceklerini ifade eden Mehmet 
Doğan, gençlerin kuracakları bu birimde 
işbirliği içinde olabileceklerini ve bağımsız 
kararlar alabileceklerini ifade etti. 

Genç Yazarlar Birimi’nin danışmanı olacak 
Enes Kala, TYB’nin bir ocak olduğunu ve bu 
ocakta yetişecek gençlerin bu ocağın ileride 
yanacak ışığının da kaynağı olacağını ifade 
etti. 

Genç Yazarlardan birimin oluşumda nasıl 
bir yol izlenmesi gerektiği, neler yapılması 
gerektiği gibi konularda fikirler alındı. Genç 
Yazarlar atılacak pratik adımlar konusunda 
fikir alışverişinde bulundu. 

Toplantıya katılan isimler şöyle: Rabia Nur 
Akmaz, Fatmanur Akbayrak, Dilara Coşkun, 
Şeyhşamil Ejderha, Enes Dağ, Burak Ş. 
Çelik, Hülya Çelik, Hüseyin Türk, M. Sinan 
Karabıyık, Uğur Öğüt, Muhammed Çiftçi, 
Galip Usta, Ömer Ünlü. 

I. Genç Yazarlar 
Kurultayı 
kitaplaştı
Türkiye Yazarlar Birliği, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri ta-
rafından desteklenen Genç Yazarlar 
Kurultayı ile tecrübeli yazarlar ile 
genç yazarların bir araya gelmesini ve 
genç yazarların sorunlarını gündeme 
getirip çözüm yolları için tartışmalar 
yapmalarını amaçlamıştı. 

31 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında 
Ankara’nın Kızılcıhamam ilçesinde 
gerçekleşen kurultayın ardından ha-
zırlanan kitap, deneyimli yazarların 
konuşmalarını, tartışma bölümünü, 
genç yazarların el yazıları ile ifade et-
tikleri görüşlerini, basından haberleri 
ve fotoğrafları ihtiva ediyor. 
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı

Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı

Adres Çam Termal Otel  Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı  Kızılcahamam / ANKARA 

 31 Mart - 3 Nisan 2016 

I. Genç Yazarlar  Kurultayı 

KIZILCAHAMAM -  ANKARA 

2015 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA  

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR 

TERTİP HEYETİ   D. Mehmet Doğan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan İbrahim Ulvi Yavuz Ferhat Koç Mahmut Erdemir A. Fatih Gökdağ  
 
 
 Proje Koordinatörü: Zafer Baysal  Faaliyet Asistanı: Mustafa Ekici   

 

Genç Yazarlar 
Yusuf Öztoprak 
Ahmet Hamdi Çınar Hayyam Celilzade 

Yunus Akkuş 
Recep Terler 
Seda Ateş 
Mehmet Ö. Karakaş Elif Pala 

Sevim Güldürmez 
Samet Yalçın 
Bünyamin Demirci Burak Çelik 

Soner Koca 
Mehmet Akif Bıyıklı Hasan H. Candemir Çağla Tütünen 

Şeyhşamil Ejderha Şadiye Kılıç 
Fatma Özkaya 
Muhammet Tanğ 
Ali Akçakaya 
Alptuğ Topaktaş 
Büşra Konaktaş 
Yunus Karaman 
Hasan Kıratlı 
Mehmet Burak Çeri Hüseyin Sultanoğlu Mert Ilgaz 

Ali Yaşar 
Merve Aksakal 
Hümeyra Uslu 
Yasin Bulut 
Gizem Dilek 
Sami Doğancı 
Hülya Çelik 
Ömer Faruk Ergün Zeki Sezer Güngör Dilara Coşkun 

Nisa Müezzinoğlu 
Kaan Burak Şen 

Doğum 
1992 
1995 
1991 
1993 
1989 
1993 
1992 
1994 
1992 
1996 
1986 
1990 
1991 
1992 
1993 
1995 
1995 
1990 
1997 
1995 
1994 
1987 
1991 
1994 
1996 
1996 
1990 
1992 
1990 
1995  
1990 
1993 
1989 
1987 
1990 
1993 
1993 
1989 
1994 
1989 

Katıldığı Şehir 
Mersin 
Maraş 
İstanbul 
Mersin 
İstanbul 
Konya 
Karabük 
Kocaeli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Çanakkale 
Kahramanmaraş 
Bitlis 
Kayseri 
Karabük 
Kahramanmaraş 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Konya 
Kayseri 
Ankara 
Van 
Ankara 
Manisa 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Konya 
Ankara 
Ankara 
Kırşehir 
Trabzon 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 

31 Mart - 3 Nisan 2016KIZILCAHAMAM - ANKARA
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KASIM-ARALIK 2016 FAALİYETLERİ
GÜNLER MEHMED ÂKİF DİVANI DİĞER

2  KASIM 
SALI

18:30 Gençler Üstadları An(l)ıyor!:
Yahya Kemal Anması
Konuşmacılar: Doç. Dr. Mehmet Can Doğan, Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu, Öznur Selen Kemaloğlu 

7 KASIM 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu

12 KASIM 
CUMARTESİ

13:30 Şairler Meclisi 
Hazırlayan: İbrahim Eryiğit

14 KASIM 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Mustafa Aşkar

15 KASIM 
SALI

18:30  TYB Kültür sohbetleri
Koordinatör: Tarkan Zengin

19 KASIM 
CUMARTESİ

13:30 3 Yazar 3 Kitap 
Hazırlayan: Yılmaz Erdoğan

20 KASIM 
PAZAR

18:30  TYB Kültür sohbetleri
Koordinatör: Tarkan Zengin

21 KASIM 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

24 KASIM 
PERŞEMBE

18:30  Ayın Kitabı
Düzenleyen Ömer Faruk Ünlü

26 KASIM 
CUMARTESİ

13:30 Şiirle Yaşayanlar 
Hazırlayan: Ulviye Savtur

28 KASIM 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

5 ARALIK 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Zülfikar Güngör

12 ARALIK 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu

19 ARALIK 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Mustafa Aşkar

21 ARALIK 
ÇARŞAMBA

18:30 Gençler Üstadları An(l)ıyor!: 
Mehmet Âkif Anması
Konuşmacılar: D. Mehmet Doğan, Mustafa Özçelik, Rabianur Akmaz

24 ARALIK 
CUMARTESİ

13:30 Şiirle Yaşayanlar 
Hazırlayan: Ulviye Savtur

26 ARALIK 
PAZARTESİ

18:30 Mesnevi Okumaları 
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

27 ARALIK 
SALI

10:00 Vefatının 80. Yılında 
Mehmed Âkif’i Anma programı 
Taceddin Dergâhı

29 ARALIK 
PERŞEMBE

18:30  Ayın Kitabı
Düzenleyen Ömer Faruk Ünlü

31 ARALIK 
CUMARTESİ

13:30 3 Yazar 3 Kitap 
Hazırlayan: Yılmaz Erdoğan

8. Şubeler Toplantısı Maraş’ta!

TYB 8. Şubeler Toplantısı 28-29 Ekim’de Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. 27 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı 
açılışına da katılacak olan heyet, Şubeler toplantısında şubelerin yapacakları faaliyetler, sorunlar ve çözüm önerileri gibi 
konular etrafında görüş alışverişinde bulunacak. 

TYB Yılın Ödülleri İçin Değerlendirmelerine Başlıyor!

TYB Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları ödülleri için değerlendirme çalışmalarına başladı. Bir çok alanda ödüller veren 
TYB her yıl ödüle layık olan eserleri 1 Ocak tarihinde açıklıyor ve sene başında da ödül törenlerini gerçekleştiriyor.
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İzmirli Yazarlar 
Karikatürist 
Oldu
İzmir’de bulunan yazarlar ve şairler 8 
Ekim’de Türkiye Yazarlar Birliği İzmir 
Şubesi tarafından organize edilen 
cumartesi sohbetlerinde karikatür 
çizerek  farklı bir etkinlikte bulundular.

Karikatürcüler Derneği Manisa İl 
Temsilcisi İbrahim Atabey “ Bugüne 
kadar görme engeliler, zihinsel engeliler 
dahil olmak üzere değişik derecedeki 
okullar ve üniversite öğrenciler ile 
karikatür atölyelerinde çalıştık. İnsanları 
yüzlerini tebessüm ettiren, onları 
mutlu eden bir sanatla insanların hem 
eğitildiğini hem de terapi olduklarının 
görmek bizi mutlu ediyor “ şeklinde 
konuştu.

Atabey otuzdört yıldır karikatür çizdiğini 
belirterek “ Bugün eğitimde maalesef 
karikatür ile ilgili eğitim yok. Halbuki 
çocuk karikatür ile iç dünyasındaki 
gerginlik ve sıkıntılardan kurtulmakta. 
Çocuk için resim, karikatür ne bir resim 
nede bir karikatürdür. Onun için o bir 
oyundur. Eğitimde bize düşen çocuğun  
ruh dünyasına  inerek, onun gizli kalmış 
yönlerini açığa çıkartmaktır” dedi. 

Karikatüristler Derneği  Manisa 
temsilcisi İbrahim Atabey’e sohbetin 
sonunda yazarlar birliği İzmir şubesi 
yönetimince  katılım belgesi verildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 
çıkarılan “Sade Soda” dergisi 4 .10.2016 tari-
hinde Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Bilal Erdoğan,  “Bir dergi çıkarmaya 
başladığınızda bunun bir grup, bir nizam 
içinde olması gerekiyor. Bir de idari yanı 
olması gerekiyor. Mali, bütçe, basın mas-
rafları, telif, tanıtım, içinde elbette kültür 
edebiyat, mesaj, düşünce, deneme, analitik 
düşünme ve gündemi takip etme yönleri 
var. Bütün bunları ele aldığımızda, siz genç 
bir ekibe, ‘hadi dergi yapalım’ dediğinizde 
aslında onları ciddi eğitimsel bir sürece sok-
muş oluyorsunuz.” dedi.

Proğramda, İl Kültür Müdürü Nedret Apay-
dın, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, 
Derginin Yazı İşleri Müdürü Genç ÖNDER 
Başkanı Abdullah Ceylan ve  Şair, yazar Hü-
seyin Akın da birer konuşma yaptılar.

Ali Kurt, 
Erzurum’da 
Yusuf Has Hacib’i 
anlattı
TYB Erzurum Şubesi’nin faaliyetlerden 
biri olan “Her ay bir KİTAP etrafında 
buluşuyoruz “un Ekim ayının ilk konuğu 8 
Ekim’de Doç. Dr. Ali Kurt oldu.

Kurt’un, Kutadgu Bilig ve Yusuf Has 
Hacib’de ‘Adalet’ anlayışını öne çıkararak 
yaptığı sohbete ilgi yoğun oldu. TYB 
Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli 
Türk Edebiyatı’nın en önemli yazılı 
kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig ve 
Yusuf Has Hacib’i Erzurum’da gündeme 
taşıdıkları için mutlu olduklarını; Doç. Dr. 
Ali Kurt’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Ali Kurt şunları söyledi; “Kutadgu 
Bilig şimdiye kadar dili ve kaynakları, yani 

esinlendiği ülke, görüş ve dinler açısından 
çok araştırıldı. Ancak biz, bu konular 
üzerinde durmayacağız. Aruz vezniyle ve 
mesnevi tarzında yazılmış böyle bir eser 
vardır, önemlidir ve gerçektir. Kutadgu 
Bilig günümüze ne taşıyor? Günümüz 
sorunlarına ışık tutabilir mi? Bunlar 
üzerinde durma zamanı geldi geçiyor. 
Konuşmamızda Yusuf Has Hacib’in adalet 
anlayışı üzerinde durmaya çalışacağız.” 

Sohbet TYB Erzurum Şubesi Üst Kurul 
Delegesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun 
plaket ve kitap takdimi ile sona erdi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bı-
yıklı ise yaptığı konuşmada, yeni çıkan her 
derginin kendisini heyecanlandırdığını, lise 
öğrenciliği sırasında kendisinin de dergi çı-
kardığını, sonrasında birçok derginin mut-
fağında yer aldığını anlattı.

Etkinliğe, derginin yazarları ve imam hatipli 
öğrencilerin yanı sıra,  Anadolu Ajansı (AA) 
İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğ-
lu, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bün-
yamin Yılmaz, Basın İlan Kurumu Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Canbey gibi isimler 
katıldı.

Sade Soda Dergisi İstanbul 
TYB Şubesi’nde Tanıtıldı

Erzurum Şubesi
İzmir Şubesi

İstanbul Şubesi
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TYB Akademi, 
Türk-Rus 
İlişkilerini ele 
aldı

TYB Akademi dergisi, 17. sayısında oku-
yucuya “Türk-Rus İlişkileri” dosyası sundu. 
Türk-Rus İlişkileri Özel Sayısının Editörü 
Prof. Dr. Salih Yılmaz oldu. Dosyaya katkı 
sunan isimler ve makaleleri ise şöyle:

D. Mehmet Doğan  Sunuş: Tekerrürün 
tekrarı: Türkiye ve Rusya, Salih Yılmaz - 
Abdullah Yakşi- Osmanlı Devleti’nden 
Günümüze Türk-Rus İlişkileri, Elnur Ağa-
yev -Sovyetler Birliği Türkiye Büyükel-
çisi A. A. Rodionov’un Türkiye Anıları, 
Galina Aleksandrovna Kleynman XVIII. 
Yüzyıl Sonu-XIX. Yüzyıl Başları Osmanlı-
Rus İlişkileri Araştırmalarında Bir Kaynak 
Olarak Rus Arşiv Materyalleri, Onur Gü-
neş Ayas-Türkiye ve Rusya’nın Batı Soru-
nuna İki Farklı Yaklaşım: Kemal Tahir ve 
Dostoyevski’nin Görüşleri Arasında Bir 
Karşılaştırma,Emin Şıhaliyev- Beşir Mus-
tafayev- Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlik 
Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller 
ve Öngörüler, Yıldız Deveci Bozkuş Küre-
sel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Dağlık 
Karabağ Sorunu,Özgür Tüfekçi Bölgesel 
İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: 
Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Ör-
nekleri, Ali Asker Rusya’da Yabancılar ve 
Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıs-
kacında ve Elnur İsmayıl - Bayram Aliyev 
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerjinin Rolü. 

TYB Akademi 
18.Sayısı: İran 
ve Türkiye

Doç. Dr. Şamil Öçal ve Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Elik’in editörlüğünü üstlendiği 
TYB Akademinin18.sayısı konu başlığını 
“İran ve Türkiye” olarak belirlendi.

Konuyu farklı boyutlarıyla ele alan 
yazarlar ve makaleleri:

D. Mehmet Doğan  Sunuş: İran’da 
inkılâb, Türkiye’de darbe!, Adnan 
Karaismailoğlu Tarihî Derinlik, İdeolojik 
Darlık; Türkiye ve İran İçin Dil ve Edebiyat 
İlişkileri, Süleyman Elik - Meysune Yaşar 
Uluslararası İlişkilerde Dış Politika ve Milli 
Kimlik Bağıntıları “Fars Şii Jeopolitiği’nin 
İmkânları ve Çıkmazları”, Şamil Öçal 
İran’da Felsefi Düşünce Geleneği, Ali 
Kafkasyalı Muhammet Taki Zehtabî ve 
Onun Çalışmaları, Behruz Bekbabayi - 
Ehsan Amirzadeh- İslâm Devriminden 
Sonra Türk Edebiyatından Yapılan 
Tercümelerin İran’daki Yeri, İsmail Sarı 
Uluslararası Politikada Sivik Dinin Etkisi: 
İran Örneği, Umut Başar - Cem Sevindik 
İran Türkleri ve İran’da Türkçe Üzerine 
Güncel Bir Değerlendirme, Ali Temizel 
Kaşkay Türklerinde Kültürel Hayat, 
Abdolhossein Laleh İran Sinemasında 
İran Edebiyatı, Serhan Afacan İran’da 
Modernleşme ve Emek Sorunu ve 
Tartışma / Kitabiyat: Mahmut Caduk /D. 
Mehmet Doğan. 

“40 Yıl Sonra 
Nurettin 
Topçu Bilgi 
Şöleni” 
Kitaplaştı
Nurettin Topçu’nun Vefatının 40. Yı-
lında, 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde  
tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
“40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi 
Şöleni” bildirileri kitap olarak yayın-
landı.

“Nurettin Topçu Bize Bugün Ne Söy-
ler” alt başlığı çıkan ve Türkiye Ya-
zarlar Birliği Yayınlarının ilk Nurettin 
Topçu kitabı olma özelliğini de ta-
şıyan yayın Nurettin Topçu’yla ilgili, 
hatırat ve şahitlikleri de içeriyor.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. 
Dr. Mustafa Orçan ve Yrd. Doç. Dr. 
Muhammed Enes Kala’ nın  editör-
lüğünü yaptığı kitap, “Nurettin Top-
çu Hareketi”, “Nurettin Topçu’nun 
Din ve Tasavvuf Anlayışı”, “Nurettin 
Topçu’nun Düşünce Hayatı”, “Nuret-
tin Topçu’da Eğitim ve Ahlak Felse-
fesi”, “Nurettin Topçu’nun Anadolu 
Siyaseti”, “Nurettin Topçu, Edebiyat 
ve Sanat”  konu başlıklarında altı bö-
lümden oluşuyor. 
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Adnan KARAİSMAİLOĞLU
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Türkçenin 11. Şiir Şöleni 
Kitap Olarak Yayınladı
Türkiye Yazarlar Birliği’nce,  Türkçe’nin zengin şiir varlığını 
ortaya koymak ve Türk dünyasının yaşayan ünlü şairlerini 
biraraya getirmek amacıyla düzenlenen uluslararası şiir 
şöleni, en büyük ve en geniş katılımlı edebiyat ve kültür 
faaliyeti olma özelliği taşıyor.

TYB’nin 01-04 Ekim 2015 tarihleri arasında Tataristan’ın 
Kazan şehrinde  gerçekleştirdiği Türkçenin 11. Uluslararası 
Şiir Şöleni, ‘Türk Dünyası Şiir Güldestesi’ adıyla kitaplaştırıldı.

Tatar halk şairi Abdullah Tukay hâtırasına ithaf edilen ve 
Türkiye’den, Türk Cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden yüzün üzerinde şairin katıldığı etkinlikte,  şairlerin şölende okudukları şiirler 
ve şölen izlenimlerinden oluşan “Türk Dünyası Şiir Güldestesi” Haziran ayında yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin müştereken 27-29 Kasım 
2015 tarihlerinde Konya’da düzenlediği  
“3’üncü Milletlerarası Tarihi Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi Şöleni”  kitap olarak 
basıldı.

Yurt içinden ve dışından 45 ilim adamı ve 
yazarn “Tarihi Roman”, “Tarih ve Roman”, 
“Tarih ve Sinema” ile “Tarih ve Eebiyat” 
gibi konuları ele aldıkları şölende sunulan 
bildiriler, haber ve fotoğraflardan oluşan 
kitap bu konulara ilgi duyanlar için kaynak 
niteliği taşıyor.

III.Milletlerarası 

Tarihî Roman ve 

Romanda Tarih 
Bilgi Şöleni

III.Milletlerarası 

Tarihî Roman ve 

Romanda Tarih 
Bilgi Şöleni

II
I.M

ill
et

le
ra

ra
sı

 T
ar

ih
î R

om
an

 v
e 

R
om

an
da

 T
ar

ih
 B

ilg
i Ş

öl
en

i

Bildiriler 

TÜRKİYE 

YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE 

YAZARLAR BİRLİĞİ

IS
BN

:9
78

-9
75

-7
38

2-
89

-8

27-29 KASIM 2015

K O N YA

 “Tarihî Roman ve Romanda Tarih 
Bilgi Şöleni” Kitabı Çıktı

Celal Bayar Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Tarihi 
Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Bünyamin Duran, İzmir Şubesinin 
düzenlediği programa katılarak “Kapitalizm ve Din ” konusunda önemli 
açıklamalar yaptı.

24 Eylül 2016 tarihinde dernek merkezinde gerçekleşen programda 
postseküler toplum, hayat evreni gibi kavramlara da değinerek ekonomik ve 
politik sistemin aile, ahlak, teoloji ve sanat üzerinde nasıl baskılar uyguladığını 
anlatan Duran, konuşmasının sonunda stratejik iletişim konusunda da bilgiler 
verdi.

Programın sonunda, İzmir Şube Başkanlığınca Prof. Dr. Bünyamin Duran’a 
“Katılım ve Teşekkür Belgesi” taktim edildi, toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

Bünyamin Duran:  Kapitalizm İnsanları Araçsallaştırdı

İzmir Şubesi

Ankara Şubesi

Şiirle Yaşayanlar 
Ankara’da 
Buluştu

Ankara Şubesinin 24 Eylül 2016 
tarihinde gerçekleştirdiği “Şiirle 
Yaşayanlar” programı farklı 
şehirlerden gelen şairlerin katılımı 
ile yapıldı.

Manisa, Denizli, İzmir, Kayseri 
ve Sivas’tan Ankara’ya gelerek 
programa katılan şairler hem 
tanışma hem de şiirlerini okuma 
fırsatı buldular. Nevzat Baki 
Erdoğan’ın yaylı tambur ile 
seslendirdiği eserler ise katılımcılara 
unutulmaz anlar yaşattı.

 Şube Başkanı İbrahim Eryiğit 
programda yaptığı açıklamada, 
“Şiir başlı başına ayrı bir dünya. 
Şairlerimizi, şiir okumayı ve 
dinlemeyi seven tüm gönül 
dostlarımız için yeni dönemde bu 
tür etkinliklerimiz devam edecektir.” 
dedi.
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Erzurum Şubesi

Erzurum 
Yönetiminden 
Vali ve Rektöre 
Ziyaret
Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspir-
li ve Yönetim Kurulu Üyeleri göreve 
yeni başlayan Erzurum Valisi Seyfettin 
Azizoğlu’nu Azizoğlu’nu 24 Ağustos’ta 
ziyaret etti. 

Ziyaret esnasında dernek çalışmaları ile 
ilgili bilgi de veren İspirli; 15 Temmuz ge-
cesi yüzbinlerce Dadaş ile meydanlarda 

oluşunun, yüzyıllardır süren vatan bekçili-
ğinin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Vali Azizoğlu da yaptığı konuşmada, ül-
kemizin, asker elbisesi giymiş teröristlerin 
darbe girişimini milletin bastırdığını, mey-
danlarda nöbet tuttuğunu; sonraki süreç-
te de Sivil Toplum Kuruluşlarının özellikle 
meydanlarda örnek bir duruş sergilediğini 
söyledi.

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektör-
lüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı  
da makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İspirli, 12 yıldır, konfe-
ranslar, şiir dinletileri, paneller, kitap yayın-
ları ile Erzurum’a ve kültür edebiyat dün-
yasına katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

 Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üni-
versite ile şehrin ve STK’ların ilişkisini 
en üst düzeye taşıyacaklarını belirterek, 
TYB Erzurum Şubesi’nin güzel çalışmalar 
yaptığını, faaliyetlerini bildiğini, bundan 
sonra ki çalışmalarda da desteklerinin 
süreceğini söyledi.

Ali Ural: “Edebiyat, 
Özgür Düşüncenin 
Kapısıdır”
Şule Yayınları Genel Yayın Yönetmeni 
Şair Ali Ural, Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nde “Edebiyatın İnşa Ettiği İnsan” 
konulu bir konferans verdi. 30 Temmuz 
2016 Cumartesi günü saat 14’te başlayan 
konferansa çok sayıda dinleyicinin katıldığı 
görüldü.

Ural, edebiyatın bir anlam, bir işlev sahibi 
olduğunu ve bize doğru ya da yanlış 
bazı fikirler empoze ettiğini belirttikten 
sonra çeşitli eserlerden örnekler vererek 
görüşlerini açıkladı.

Robinson romanı üzerinde çokça 
duran Ural, bu romanın sömürgeci Batı 
zihniyetinin bir örneği olduğunu belirtti. 
Hay bin Yakzan romanı ile Robinson’u 
kıyaslayan yazar ve şair Ali Ural, iki roman 
arasındaki derin farkın batıya ve doğuya 
işaret ettiğini söyledi. Konya Şubesi

Trabzon Şubesi

Trabzon’da 
“Okuma Kültürü”
Trabzon şubesi Türkiye Yazarlar birliğinin 
misyonuna uygun olarak faaliyetler 
yapmak birliği tanıtmak ve gençleri edebi 
alanlara kazandırma çalışmaları içersinde 
Trabzon Mesleki Lise ve Teknik Lise’sinde 
şube başkanı Yahya DEMELİ ve şube üyesi 
Halit MACİT tarafından “Okuma Kültürü” 
adlı konferans gerçekleştirildi. Konferans 
20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.

Giriş konuşmasını Halit Macit yaparak; 
teknoloji çağında öğrencilerin teknolojinin 
esiri olmadan çağa ayak uydurmaları 
gerektiğini, sadece okuldaki bilgilerle 
yetinmenin yeterli olmayacağını; fert, ülke 

ve millet olarak kalkınmamız için çalışmamız 
ve okumamız gerektiğini ifade etti. 

Yahya Demeli ise; Okuma ve Okutma adına 
ülkemizde bir okuma kültürünün yeterli 
olgunlaşamadığını belirterek “okumayı bir 
kültür haline getirmeliyiz. Açlık yemekle, 
bilgisizlik okumayla giderilir. Yetişen zekâları 
kitaplarla beslemek ülke ve milletin geleceği 
adına önemli bir kazançtır. Okumayan 
toplumu okuyan toplum haline getirmek 
insan severlik, millet severlik, vatan 
severliktir.” dedi. 

“Ülke olarak okuyan, araştıran çalışan, 
üreten, düşünen beyinlere ihtiyacımız 
var. Batıda insanlar nerede olursa olsunlar 
okuyorlar. Zihin tembelliğe alışmış değil. 
Boş vaktinde zihni boş tutmuyor. Tatilde, 
seyahatte, evde, işte, metroda, otobüste, 
otursun oturmasın kitap okuyarak 

okumanın tadına varmış Japonya’da 
ayakta bile kitap okuma alışkanlığı için 
“Taşiyomi” kelimesi sözlüğe geçmiş.” dedi. 

Söyleşi, okul idaresi ve öğrencileri 
tarafından ilgiyle izlendi.
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Konya 
Şubesi’nde 
“Ekmekçi Hayık” 
Konuşuldu

Araştırmacı, yazar Ali Işık, Konya İl 
Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen 
programda  “Ekmekçi Hayık”ı anlattı.

Konferansın öncesinde bir selamlama 
konuşması yapan AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun şunları 
söyledi: “Bu topraklara sahip olan 
insanların isimlerinin Ali, Mehmet, 
Ahmet, Hasan, Hüseyin olması 
gerekmiyor. Hayıt da olabiliyor, Levon 
da olabiliyor, Panos da olabiliyor. Ama 
bu toprakların, bu coğrafyanın insanı bu 
topraklara ait olduğunu her zaman her 
yerde hem hâliyle, hem de kâliyle ifade 
edenlerdir.”

Ali Işık ise Hayık’a dair şunları aktardı: 
“Sahibiyle karakteri özdeşleşmiş bir kır 
atın hâkimiyetindeki ekmek arabasının 
ardı sıra, Alâeddin Tepesi merkezli 
bütün Konya sokaklarını sabahtan 
akşama turlardı Ekmekçi Hayık. Onun, 
her bir sokağın girişinde yüksek 
perdeden ‘Ekmeeek’ çağrısını işiten kız 
erkek tekmil çocuklar sarıverirdiler bir 
anda arabasının etrafını. Hayık sadece 
çocukların sevgilisi değildir. O yılların 
100-150 bin nüfuslu Konya’sında, 
kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 
onu tanıyıp da onu sevip takdir etmeyen 
bir kimsenin var olduğunu düşünmek 
bile muhaldir. “

Programın sonunda, konuşmacı Ali Işık’a 
günün anısına katılım belgesini AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile TYB 
Konya Şubesi Başkanı M. Ali Köseoğlu 
takdim etti. Program 13 Ağustos’ta 
yapıldı.

Konya Şubesi

Konya Şubesi

Sezai Karakoç’un 
Eserlerinde Diriliş
Konya Şubesi’nin kültürel etkinlikleri de-
vam ediyor. Konya İl Halk Kütüphanesi 
Konferans Salonunda 6 Ağustos Cumartesi 
günü saat 14.00’de gerçekleştirilen kültürel 
etkinlikte edebiyatçı yazar Murat Soyak “Se-
zai Karakoç’un Eserlerinde Diriliş”i anlattı.

Mütefekkir şair Sezai Karakoç’un “Diriliş, 
bir ayrılışın, İslam’dan ayrılışın sona erişi; 
bir kavuşmanın, ona yeniden kavuşmanın 
başlayışıdır. Diriliş, bir düşüşten çıkış ve kur-
tuluştur. Acı deneylerden sonra varoluşun 
gerçek anlam ve amacına dönüştür Diriliş.” 
tanımıyla konuşmasına başlayan Murat So-
yak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diriliş, ruhlarda kapanmış bir kapıyı açmak 
ülküsüdür. Diriliş, bir edebiyat akımı değil, 
bir Hakikat akımıdır, tekrarlayalım. Bir haki-
kat akımı olarak da elbet yeni bir edebiyat 
atılımının da kaynağıdır. Diriliş, uğurlu, iyi-

Konya’da 
‘’İslam İnançları 
Açısından Ateizm’’ 
konuşuldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Coşkun 08 Ekim tarihinde İslam İnançları 
Açısından Ateizm ve Eleştirisi başlıklı 
ilgi çekici bir konuşma yaptı.  TYB Konya 
Başkan Vekili Prof. Dr. Hayri Erten’in yanı 
sıra Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa  
Güçlü, Basın Yayın ve Enformasyon İl 
Müdürü Cemil Paslı, Hadim Müftüsü 
Ahmet Demirel, akademisyenler, 
gazeteciler, yazarlar  ve öğrencilerin de 
hazır bulunduğu programda Coşkun, 
Ateizmi savunan ve buna inanan 
insanların tutum ve davranışlarına göre 
çok farklı Ateizm tanımlarının yapıldığını 
ifade ederek başladığı konuşmasına İslam 
inancı açısından Müslüman düşünürlerin 
bu konudaki görüşlerini anlattı.

Antik Yunandan günümüze ateizme 
değinen Coşkun, Ateizmin İslam Dünyası 

için ciddi bir problem olmadığını ifade 
etti. Geçmişte sadece marjinallerin 
benimsediği bir görüş olmuşken, modern 
dönemde geniş kitlelerin benimsediği bir 
görüşe dönüşmüştür dedi. Buna sebep 
olarak Hıristiyanlığın yozlaşması ve pagan 
kültürüyle bütünleşmesi olduğunun altını 
çizen Coşkun Hıristiyan inançlarının hızla 
irrasyonalizme yönelip Hıristiyanlığın 
âdeta sır ve gizem dini olmasının 
yanında, teslis inancı, asli suç, kiliselerin 
tanrının bedeni olduğuna inanılması 
gibi inançların ancak baskı ve korku ile 
sürdürülebileceğini söyledi. 

Programın sonunda Prof. Dr. İbrahim 
Coşkun’a katılım beratını TYB Konya 
Başkan Vekili Prof. Dr. Hayri Erten takdim 
ederek teşekkür etti.

likçi topluluğu gerçekleştirme yoludur. Di-
riliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan 
her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi, savaşı 
demektir. “

Program sonunda konuşmacı Murat Soyak’a 
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu tara-
fından günün anısına katılım belgesi takdim 
edildi.

Konya Şubesi
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Konya’da “Veyis 
Ersöz’e Vefa” 
Programı
Konya Şubesi’nce, Konya kültür ve yazı haya-
tına önemli hizmetlerde bulunan Veyis Ersöz 
için vefa programı programı 20 Ağustos’ta 
düzenlendi. 

İl Halk Kütüphanesi Salonu’nda düzenlenen 
programda, Veyis Ersöz’ün hayatını konu 
alan sinevizyon gösteriminin ardından pa-
neli açan Salih Sedat Ersöz babası Veyis Ersöz 
ile ilgili hatıralarını anlattı.

Daha sonra konuşan Doç. Dr. Halil Ürün ise, 
“Ben, Veyis Ersöz hocamızı her güzel şeyi 
bulabildiğimiz bir kitap olarak nitelendiri-
yorum. Hayatı çilelerle geçmiş ama, güzel-
liklerle dopdolu geçmiş ve Allah’a muti bir 
kul olarak geçmiştir. Kulluğunu kendi kişisel 
hayatında yaşarken, çevresini de aydınlat-
mış, etrafına da örnek olmuş. Sadece kendi 
çocuklarına da değil, tüm insanlara örnek 
olmuştur” dedi.

Son olarak konuşan Abdullah Büyük Hocae-

Kadın Şairlerin 
Dilinden Kadın 
Algısı
Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü 
Uygulama ve Araştırma Merkezi halk kültürü 
araştırmacısı uzman Safiye Hale Gürbüz, 
“Kadın Şairlerin Dilinden Kadın Algısı” konulu 
konferansta konuştu.

27 Ağustos 2016 tarihinde Konya İl 
Halk Kütüphanesi konferans salonunda 
gerçekleştirilen programda konuşan Gürbüz, 

 “Kadın Şairler uzun süredir şiir yazmalarına 
rağmen şiir yazmanın ayıplanacağı 
düşüncesiyle yıllarca bu yeteneklerini 
içlerinde saklamışlar. Kadın şiir söyler mi? 
Eleştirilerinin gölgesinde durmadan dertlerini 
şiire dökmüşler. Çoğunlukla aşk, sevgi, tabiat, 
gurbet, askerlik, ayrılık, hasret, keder, yiğitlik 
sosyal konular, millî ve dinî konularda şiirler 
yazmışlar söylemişler.” diye konuştu.

Yapılan uzun araştırmalar sonunda; Türk 
Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi arşivinde bulunan, tasnifi 
yapılmış 2500 derlemeyi incelediklerini 
ve 113 derlemede kadın şairlere ait 
şiirlerin bulunduğunu tespit ettiklerini 
belirtti.

Konferansın sonunda, TYB Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yazar Hüzeyme 
Yeşim Koçak Uzman Safiye Hale Gürbüz’e 
günün anısına Katılım Belgesini takdim 
etti.

  

fendi ise Veyis Ersöz’ü “90’lık çınar” olarak 
niteledi ve yaptığı çalışmalardan örnek-
ler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Veyis Ersöz ise, 
1945 yılında başladığı yazarlık hayatının, 
nihayete erdirdiği 2015 yılına kadar kısa 
bir özetini anlattı. Program TYB Konya 
Şubesi Başkan Vekili Prof. Dr. Hayri Erten 
tarafından Veyis Ersöz’e takdirname ve 
Abdullah Büyük, Halil Ürün, Salih Sedat 
Ersöz’e de katılım belgelerinin verilmesi 
ile son buldu.

 

Konya Şubesi

Bursa Şubesi

Konya Şubesi

Bursa’da Prof. Dr. 
Hüseyin Algül 
ile “Bir Vefadır 
Yaşamak” 
Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde 28 Mayıs’ta 
8’ncisi gerçekleştirilen programa, Prof. Dr. 
Mustafa Kara, Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız, 
Doç. Dr. Casim Avcı, Yrd. Doç. Şevket Yıl-
dız, Yrd. Doç. Saadet Maydaer, Erdal Çakır 
ve İbrahim Benlioğlu konuşmacı olarak 
katıldı. Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, 
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı 
Yunus Şahin ve çok sayıda davetlinin ka-
tıldığı program yoğun ilgi gördü. Azizoğlu, 
“Bir Vefadır Yaşamak ismi verdiğimiz prog-
ramımızın bir özelliği de, bu programla bu 
dünyadan göç etmiş değil, hala aramızda 
olup bu şehre değer katmaya devam eden 
düşünce, ilim adamı ve sanatkarlarımızı 
anmak onlara vefamızı göstermek. Bu gün 
de değerli ilim adamımız Hüseyin Algül 
hocamızla birlikteyiz. Kendisine, minnet 
ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.   

Gecede bir konuşma yapan Osmangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, 
Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği 
kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleşti-
rilen ‘Bir Vefadır Yaşamak’ isimli etkinliğin, 
ilim, sanat, fikir ve gönül insanlarımıza 
yaşarken sahip çıkmak adına geliştirilmiş 
güzel bir proje olduğunu söyledi. Yapılan 
konuşmaların ardından, kendisi de salon-
da bulunan Prof. Dr. Hüseyin Algül adına, 
kendi fotoğraflarından oluşan bir sunum 
gerçekleştirildi. Prof. Algül, “İnsanları ya-
şarken hatırlamak, onları şahsından çok 
yapmış olduğu hizmetler, bırakmış olduğu 
eserlerle hatırlamak, belki de o insana ve-
rilecek en büyük hediye. Bu akşam burada 
bana bu güzel hediyeyi sunan herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Erzurum 
Kadim Şehir
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi  yeni 
dönem faaliyetlerine başladı.

24 Eylül 2016 tarihinde dernek binasında 
düzenlenen ilk programın konuğu Erzurum 
Kalkınma Vakfı Başkanıı Erdal Güzel oldu.

Gelenekselleşen “Her ay bir kitap et-
rafında buluşuyoruz” etkinliğinin ilk 
konuğu Yazar Erdal Güzel, Erzurum ile 
ilgili hatıralarını kaleme aldığı kitapları 
‘Güzel Erzurum’ ve ‘Erzurum’dan Güzel 
Hatıralar’ etrafında gerçekleşen sohbe-
tine ilgi yoğun oldu.

Erzurum’un; sinemalarını, sokaklarını, 
ramazanlarını, renkli kişilerini anlatan 
Güzel;  “Erzurum kadim bir şehir, bu 
şehre ait hafızamda kalıp kaybolmasını 
istemediğim hatıraları kitaplaştırıp ge-
leceğe bir hatıra bırakmak istedim. İn-
şallah emeklerimiz boşa gitmeyecektir. 
ERVAK olarak biz, TYB Erzurum Şubesi 
olarak siz ve şehirde bu işlere gönül 
vermiş bir elin parmakları kadar STK ile 
Erzurum’un derdi ile dertlenmeye de-
vam ediyoruz.” dedi.Erzurum Şubesi

İstanbul Şubesi

TYB İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı ve TYB 
Sekreteri Hüseyin Akın Çocuk Vakfı Başkanı 
MM.Ruhi Şirin’i 13 Temmuz’da ziyaret ederek 
Çocuk Vakfı çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Mustafa Ruhi Şirin de ziyaretten duyduğu 
memnuniyetini ifade ederek Çocuk Vakfı’nın 
kuruluş amacı hakkında şunları söyledi: 
“Çocukların kardeşliği inancından hareketle, 
çocuğa felsefe ile bakmanın yeni ufuklar 
açabileceğini evrensel çocuk politikasını 
temeli kabul etmek. Çocuğa yönelik dil, 
sanat ve edebiyatın oluşmasında sanat ve 
edebiyat çevrelerini çocuğa uyandırmak. 
İçinde yaşadığı toplumun değerlerine 
saygılı, bütün insanlığa şefkatle bakabilen, 
ideal ahlakı özümsemiş, sağlam karakterli, 

insanlığa hizmet etmeye kararlı, ruh 
zenginliğine ulaşmış, erdemli kuşakların 
yetiştirilmesi  Çocuk Vakfı’nın varoluş 
sebebidir.’’

İlhan Pınar:
Osmanlı’ya
Emperyalizm
İzmir’den Girdi
İzmir araştırmalarıyla tanınan araştırmacı-
yazar-eleştirmen İlhan Pınar, İzmir Şubesinin 
düzenlediği programa katılarak İzmir’le iliği 
çok ilginç açıklamalar yaptı.

3 Eylül 2016’da şube toplantı salonunda 
gerçekleşen etkinlikte konuşan Pınar, 17. 
yüzyıldan başlayarak 19. Yüzyılda artarak de-
vam eden süreçte “Osmanlı’da emperyalizm 
İzmir şehrinden girmiştir “ dedi.

Pınar,17. Yüzyıldan itibaren şehrin iki kutu-
plu olan yapısında çok kutuplu bir yapıya 
dönüşmesine dikkat çekerek özellikle ticareti 
elinde tutan zengin kesimin dayatmalarıyla 
Osmanlının İzmir’de şehrin yapılanmasının 
kendi iradesinin dışında oluştuğunu, bugün 
bile o yılların kaotik izlerinin İzmir’de görün-
mesine dikkat çekti

İzmir’in yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Türk 
hâkimiyeti alanına girdiğini kaydeden Pınar, 
“Osmanlı’ya emperyalizm İzmir şehrinden 
girmiştir. Osmanlı İzmir’de bu girişe engel 
olamamıştır dedi. 

İzmir Şubesi

İstanbul’da Çocuk Vakfı’na Ziyaret

Devlet Tiyatrolarının 
Yerli Oyun Kararını 
Destekliyoruz

İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı 
ve beraberindeki heyet, Devlet Tiyatro-
ları İstanbul Müdürü Zafer Kayaokay’ı 9 
Eylül’de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bı-
yıklı; “Türkiye’nin Perdeleri Türk Tiyatrosuyla 
Açılıyor” sloganı ile yeni sezona başlayacak 
olan Devlet Tiyatroları’nda artık sadece yerli 
oyunlar sahnelenecek olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek. Hem yerli yazar-

lara hem de milli beraberliğe katkı sunacak 
bu uygulama için kararın arkasında olduk-
larını belirterek teşekkür etti. Bundan sonra 
da bunun gibi yerli yazarlara ve Türkiye sa-
natına katkısı olacak her türlü adımda yazar-
lar birliği ve ona bağlı STK’lar olarak devlet 
tiyatrolarının arkasında olduklarını ifade etti.

Zafer Kayaokay da yaptığı konuşma da, “Tü-
züğümüzde olduğu gibi yüzde altmış yerli 
yüzde kırk ise özendirici yabancı oyunlar 
yine olacaktır. Fakat açılış oyunlarımız yerli 
oyunlar ile olacaktır. Bunu bilmelerine rağ-
men sırf muhalif oldukları için kendi sanat-
çılarımızdan bile bu linç kampanyasına ça-
nak tutanlar olmuştur. Ama Türk halkı bizim 

yaptığımızı da onları da görüyor. Ben burada 
olduğum sürece kendi özümüze ait ne kadar 
oyun varsa halk ile buluşturacağım.” dedi.

İstanbul Şubesi
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Türkiye          
Yazarlar
Birliği

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR KURULUŞTUR. (RESMİ GAZETE: 22.09.1991)

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube-
si tarafından hazırlanan ve çeşitli kesimler-
den 1000 yazarın imzacı olduğu bir bildiri 
yayınlayarak ‘15 Temmuz darbe girişimi’ 
lanetlendi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Binali Yıldırım’a destek mesajı 
verildi.

‘Şahitlik’ adı verilen bildiriyi TYB İstan-
bul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, birliğin 
Cağaloğlu’ndaki merkezinde düzenlediği 
basın toplantısıyla açıkladı. 

İmzacı yazarlardan bazılarının da katıldığı 
toplantıda bir konuşma yapan Bıyıklı, dar-
be kalkışmasına tepki için bir araya geldik-
lerini ifade etti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve 
seçilmiş Başbakan’ın yanında olduklarını 
kaydeden Bıyıklı, darbe girişimini lanetle-
diklerini ifade etti.

Şahitlik Bildirisi’nde şu ifadelere yer verildi:

“Bizler bu toprakların, tarihe şahitlik eden ya-
zarları olarak, aziz milletimize karşı girişilen 
darbeyi ve FETÖ’cü darbecileri lanetliyoruz. 
Tarihe kayıt düşmek ve şahitlik adına millet 
tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanımızın, 
millet tarafından seçilmiş Başbakanımızın 
yanında olduğumuzu bütün dünyaya ilan 
ediyoruz. Bu büyük ülkeye, Türkiye’mize kar-
şı başlatılan işgal girişimini, soylu duruşuyla 
püskürten aziz Türk Milletini saygıyla selam-
lıyoruz.”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1994’te Osmanlı 
tarihi çalışmalarından ötürü üstün hizmet 
ödülü verdiği Halil İnalcık, Ankara’da 100 
yaşında vefat etti. Allah rahmet etsin. İlim 
ve edebiyat camiamızın başı sağolsun. 

Osmanlı tarihçiliğinde dünyada sayılı 
isimler arasında yer alan, Cambridge 
Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından 
dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 
2000 bilim adamı arasında gösterilen, pek 
çok üniversite tarafından fahri doktora 
unvanı verilen, birçok kurumdan da 
ödülleri bulunan İnalcık 25 Temmuz akşamı 
100 yaşında iken vefat etti. 

Tarih bölümü kurucularından olduğu 
üniversitede (Bilkent Üniversitesi) 27 

TYB Hatırat ödülünü kazanan 
Ahmet Fırat vefat etti
2015 “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinde 
Torosların Ehmeti kitabıyla “hatırat” dalında ödül kazanan 
Ahmet Fırat geçirdiği trafik kazası sonucu 24 Eylül 2016’da 
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
edebiyat camiasına başsağlığı dileriz.

Temmuz çarşamba günü 11.00’de 
bir tören düzenlendi. Cenazesi ise 
28 Temmuz perşembe günü Ankara 
Doğramacızade Camii’nde öğle 
namazına müteakip kaldırıldı. 

Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, 
öğrencilerine ve ilim dünyamıza 
başsağlığı diliyoruz. 

1000 Yazardan 
‘Darbe Girişimi’ 
Bildirisi

Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık 
hakka yürüdü

Kayıplarımız

Yazarların, şairlerin, sanatçıların, kültür adamlarının ve gençliğin yeni buluşma mekânı 
Yazar Kahve açıldı.

Yazar Kahve, yazarların, şairlerin, sanatçıların, kültür adamlarının ve gençliğin yeni buluşma 
mekânı olarak işlev görecek bir kitap-kahve. 

8 Ekim cumartesi günü Yazarlar Birliği binasının alt katında açılan kahvenin açlışını Genel 
Başkan Musa Kazım Arıcan ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve başdanışman İbrahim 
Ulvi Yavuz gerçekleştirdi. 

Açılışta konuşan Mehmet Doğan, bir süredir açmayı planladıkları mekanın bugüne kısmet 
olduğunu ve hayırlar getirmesini beklediklerini ifade etti. Ankara’nın merkezinde böyle 
mekanlara duyulan ihtiyacı da ifade etti. 

Açılışta genç yazarlarla beraber Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu ve TYB üyelerinden 
oluşan geniş bir katılım da vardı. 

 

Yazar Kahve Açıldı


