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Türkistan’ın Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
her zaman gündeminde olduğunu, 
yüz yüze ve iki gün sürecek bir şekilde 
planlanan çalıştayın salgın nedeniyle 
çevrim içi olarak düzenlendiğini 
söyledi. 

Genel Başkan Arıcan: 
Baskıları kabul etmek 
mümkün değil
Çin’e insan hakları ihlallerine biran 
evvel son vererek uluslararası yüküm-
lüklerini yerine getirmesi çağrısında 
bulunan Genel Başkan Arıcan, “Çin’in 
Doğu Türkistanlılara yönelik uygula-
dığı soy kırıma varan baskılarını ka-
bul etmek mümkün değil. Dünya ne 
kadar sessiz, suskun kalsa da, insan 
hakları savunucuları ne kadar görme-
mezlikten gelse de bu meseleyi çöze-
cek olan Türkiye’dir. 

       
43. Yıl

“Doğu Türkistan Bu Zulümden Kurtulmalı”

 Sayfa 2’de
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Türkiye Yazarlar Birliği, ‘yüzyılın me-
zalimi’ olarak nitelenen Doğu Türkis-
tanlıların yaşadığı zulmü gündeme 
getirmek, kamuoyunu harekete ge-
çirmek, çözüm önerilerini konuşmak, 
stratejik analiz ve müzakereleri ortaya 
koymak için “Doğu Türkistan” çalıştayı 
düzenledi.

TYB Başkanı Prof. Dr. Arıcan, BM Genel Sekreterine Mektup Yazdı:

“Çin İnsan Hakları İhlallerine Son Versin”

“Uygur Türklerinin dini ve milli kimliğinden 
ötürü çok ağır insan hakları ihlallerine maruz 
kaldığı, milyonlarca insanın toplama kamp-
larında tutulduğu, baskılar nedeniyle 
ailelerin parçalandığı, eğitim ve çalış-
ma haklarının elinden alındığı anlaşıl-
maktadır.” 

 Sayfa 6’da

Doğan: Metnin Gücü, Şairin Şahsiyeti 
İstiklâl Marşı’nı Ayakta Tutuyor
Yazıldığı günden bu yana çoğu 
şeyin değiştiği ülkemizde İstik-
lâl Marşı’mız değişmeden, mil-
let tarafından benimsenmeye 
devam ediyor. Önce şairde mu-
tabık kalındı,  sonra da millet bu 
marş üzerinde mutabık kaldı.

Akademisyenler, yazarlar, tarihçiler, 
gazeteciler ve Doğu Türkistan 
üzerine çalışmalar yapan sivil toplum 
kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı 
çalıştayın açılışında konuşan TYB 
Genel Başkanı ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Doğu 

D. Mehmet Doğan: “Mesafenin uzaklığına rağmen hissi olarak Doğu Türkistan’la birlikteyiz. 
Bedenimiz burada ama ruhumuz oralı. Bu uzaktaki yakın ülkenin, bu zulümlerden 
kurtulması gerekiyor.”

 Sayfa 5’te

TYB’nin 21. Olağan Genel Kurulu’nda 
Musa Kazım Arıcan Yeniden 
Genel Başkanlığa Seçildi

 Sayfa 4’te
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Dünyanın neresinde olursa olsun üm-
metin dini ve kültürel değerleri başta 
olmak üzere yaşama  hakkını her plat-
formda savunan, bunun mücadelesi 
veren Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde  
ve dünyada stratejik konumu itibariyle  
“vizyonu” olan, dış politikada ağırlığı 
olan sözü dinlenen  bir devlettir. Dola-
yısıyla; bugün Uygur halkının yanında 
olan, yaşadığı sıkıntıyı açıkça dünyaya 
ilan eden tek ülke var o da Türkiye.”

D. Mehmet Doğan: 
Bedenimiz burada ama 
ruhumuz oralı

TYB kurucu ve şeref başkanı D. Mehmet 
Doğan da yaptığı konuşmada Doğu 
Türkistan’a yaptığı ziyarette gördükleri-
ni, şahit olduğu olay üzerinden önemli 
değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, “Bugünün bir meselesini konu-
şacağız ama asla bugüne ait bir mese-
le değil çok derinliği olan belki de yüz 
yıllara sirayet eden bir mesele. Son 
zamanlarda aldığı seyir, şiddetin do-
zunun yükselmesi bizi yeniden konu 
üzerine çalışmaya yöneltti. Mesafenin 
uzaklığına rağmen hissi olarak birlikte-
yiz Doğu Türkistan’la. Bedenimiz bura-
da ama ruhumuz oralı. 1995 yılında bu 
konuların konuşulmadığı bir zamanda 
Elazığ’a davetliydim. İsa Yusuf Alptekin 
nedense benimle çok konuşmak iste-
di, bana aktarmak istediği şeyler vardı.  
“Mehmet Bey biliyor musunuz, Çin ge-
nelkurmay başkanı bizi ziyaret etti ne 
dedi biliyor musunuz? Sizinle komşu 
olacağız.” Çin bir taraftan ekonomisiyle 
diğer taraftan oralara nüfus kaydırma-
sıyla bu siyaseti alttan alta yürütüyor 
ve nüfusunu artıyor.” dedi.

Dr. Mehmet Sılay ile birlikte önce 
Urumçi’ye  daha sonra da Kaşgar’a 
geçtiklerini ifade eden D. Mehmet 
Doğan müşahedeleri üzerinden şöyle 
konuştu: “Hep kontrol altındayız. İlk 
akşam kaldığımız otelden çıkıp, na-
maz kılacak bir cami aradık. 500 metre 
kadar yürüdükten sonra bir seyyar sa-
tıcıya selâm verdik, selâmımızı alınca, 

Müslüman olduğuna kanaat getirip, 
akşam namazını kılabileceğimiz bir ca-
mi sorduk. Yakında bir Dungan camisi 
vardır. Onun bize tavsiyesi, farklı istika-
mete ve biraz daha uzakta bir Uygur 
camisine gitmemiz… Epeyce yürü-
dükten sonra, yüksek binaların arasın-
da sıkışmış, iki katlı bir camiye ulaşıyo-
ruz. Cemaat on kişi. Namazdan sonra 
cemaatle sohbet imkânı arıyoruz. Şöy-
le düşünün: Türkiye’nin her hangi bir 
şehrine bir camiye Doğu Türkistan’dan 
bir müslüman geliyor… Nasıl sıcak bir 
alâka görür, burada hava aksi. Cemaa-
tin ağzını bıçak açmıyor.”

“Korkunun ne anlama geldiğini cema-
atin gözlerinden okuduk. Dolayısıyla 
Uygur bölgesinde bugün olup biten-
lerle ilgili, insanın havsalasını zorlayan 
zulümlerle ilgili bilgiler bize şaşırtıcı 
gelmiyor.” diye konuşan Doğan, “Doğu 
Türkistan meselesi önümüzdeki yıllar-
da daha güçlü şekilde dile getirilecek. 
Bu kadar sessiz kalmamız bile mazur 
gösterilemez. Türkiye sessiz kalamaz. 
Çin ağırlığını hissettiriyor, bu büyük 
devlet korkusu birçok hadisenin hasır 
altı yapılmasına sebep veriyor. Çin’e 
karşı ortaya konulacak bir tavrın zor-
lukları var bu zorlukların aşılması gere-
kiyor. Bu uzaktaki yakın ülkenin, bu zu-
lümlerden kurtulması gerekiyor.” dedi.

Celil Karluk: Farklılıkları 
eritme politikası var

Çalıştayın açılışında konuşan Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Abdürreşid Celil Karluk 
ise, “Çin kültürüyle kültürlendiğiniz an-
da Çin’de yaşayabiliyorsunuz, kendiniz 
olmaya çalıştığınız anda baskı oluyor. 
Farklılıkları eritme politikası var. Bunun 
da en güçlü yanı yazı. Değişmeyen yazı,  
değişmeyen hafıza demek. Değişme-
yen düşman böylece mümkün oluyor. 
Değişmeyen yazı, değişmeyen politika-
ya kaynaklık ediyor. Çin’in Çinlileştirme 
projesini ve önemini de anlamak lazım. 
Bunu önce kültürel sonra siyasi olarak 
yapmanın peşinde.  Komünist Çin, poli-

tik Çin’i kültürel Çin yapmak istiyor. ‘Biz-
den olmayanın niyeti kötüdür’anlayışı 
hakim. Fark ortadan kaldırılmalı, herkes 
Çinli olunmalıdır tavrı tüm siyasetini be-
lirliyor.” diye konuştu. 

Dünya susuyor, TYB 
konuşuyor

Çalıştayda konuşanlar ve konu baş-
lıkları:  Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR: 
“Çin’in İnsan Hakları Vitrini: Uygur 
Türkleri”,  Prof. Dr. Işık KUŞÇU: “Tür-
kiye ve Dünyada Uygur Diasporası ve 
Anavatan”, Prof. Dr. Varis ÇAKAN: 
“Osmanlı’dan Günümüze Türkiye-Do-
ğu Türkistan  İlişkileri ve Tarihi Sonuç-
ları”,  Abdullah OĞUZ: “Çin’in Borç 
Tuzağı Diplomasisi ve Doğu Türkistan 
Meselesi”,  Dr. Mehmet SILAY: “Türkis-
tan Çağırıyor”, Merve Şebnem ORUÇ: 
‘‘Özgür Dünya’nın Çin Politikası ve 
Doğu Türkistan Soykırımına Bakışı: ‘İn-
san Hakları’ Jeopolitik, Jeoekonomik 
ve Reelpolitik Araç mı?”,  Dr. Mehmet 
Volkan KAŞIKÇI: “Doğu Türkistan’daki 
Trajediyi Belgelemek”,  Muhammed 
Ali ALİOĞLU: “Doğu Türkistan Coğraf-
yasının İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Yeri ve Önemi”,  Diliyar MUSABAY: 
“Doğu Türkistan Diasporası ve Ak-
tüel Siyasî  Mücadeleler” ve  Doç. Dr. 
Muhammed Enes KALA: “Kendine 
Muârız Olmak: Çin ve Ahlâk Düşüncesi 
Geleneği”

D. Mehmet Doğan: 
“Doğu Türkistan meselesi 
önümüzdeki yıllarda daha 
güçlü şekilde dile getirilecek. 
Bu kadar sessiz kalmamız bile 
mazur gösterilemez. Türkiye 
sessiz kalamaz. Çin ağırlığını 
hissettiriyor, bu büyük devlet 
korkusu birçok hadisenin 
hasır altı yapılmasına sebep 
veriyor.”

 1. sayfanın devamı
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“İstanbul’un Fethinde Ankara Birinci 
Derecede Rol Oynadı”

Türkiye Yazarlar Birliği şeref Baş-
kanı, “Ömrüm Ankara Bir Ankara 
Şehrengizi” kitabının yazarı  D. Meh-
met Doğan, Türkiye Diyanet Vakfı 
Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi tarafın-
dan düzenlenen konferansta “Mede-
niyetin Şehirleri: Ankara” başlıklı bir 
konuşma yaptı.

04. 10. 2021 tarihinde, Ankara Milli 
Kütüphane Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen ve  Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldı kon-
feransta Ankara’yı anlatan D. Mehmet 
Doğan Ankara’nın başkent olmadan 
önceki zamanlarda da çok önemli bir 
yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Cumhuriyetten sonra Ankara’yı baş-
kent yapanların “şehri hiç yoktan var 
ettiklerini, şehrin kıraç bir Anadolu 
kasabası olduğu” yolundaki iddiaları-
nın doğru olmadığını belirten Doğan 
Ankara’nın Roma, Bizans ve Selçuklu 
dönemlerinde çok önemli bir merkez 
olduğunu belirtti.

Ankara’nın anlatılacak birçok yönü-
nün ve güzelliğinin olduğunu ama 
özellikle “Ankara’nın İstanbul’un 
fethindeki rolünün bilinmesi ge-
rektiğini” söyleyen D. Mehmet Do-
ğan, “İstanbul’un fethinde Fatih’in 
yanında yer alan, onun hocası ve 
şehrin manevi fatihi Akşemseddin 
Hacı Bayram-ı Veli’nin öğrencisi ve 
müridiydi. Hacı Bayram-ı Veli, II. Mu-
rad’ın takdir ettiği büyük bir zat; ken-
disinin değil de oğlunun İstanbul’un 
fatihi olacağı müjdesini kabulleniyor. 
Sonrasında oğlu genç hükümdar bu 
müjdeyi kuvveden fiile geçirmek için 
İstanbul’u ilk hedef olarak seçiyor. 
İstanbul’un fethinde Hacı Bayram 
Veli’ye bağlı yirmi bin kadar Bayrami 
müridi padişahın ordusuna katılıyor. 
Bunlar hem savaşıyorlar he de aynı 
zamanda askerlerin morallerini 
yüksek tutuyorlar. İşin doğrusu; 
İstanbul’un fethi Akşemseddin’siz, 
Hacı Bayram’sız ve Ankara’sız anlatı-
lamaz.”

Ankara’ya gönlünü verenler 
Ankara’yı güzelleştirdi
Konferans öncesi bir konuşma ya-
pan  Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş,  Ankara’ya gönlünü verenlerin 
Ankara’yı güzelleştirdiğini belirterek, 
insanların Ankara’da hem ilim 
merkezlerini hem tarihi mekanları ge-
zebileceklerini söyledi.

Konuşmalardan sonra Türkiye Diya-
net Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Mer-
kezi fotoğrafçılık atölyesi tarafından 
hazırlanan Ankara’nın doğal güzel-
likleri ile tarihi yapı fotoğraflarının 
sergilendiği ‘Bir Başka Ankara’  adlı 
fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Programın sonunda D. Mehmet Do-
ğan,   “Ömrüm Ankara Bir Ankara 
Şehrengizi” kitabını   Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a takdim 
etti. Başkan Erbaş’da Doğan’a Hacı 
Bayram-ı Velî Camii’nin resmini hedi-
ye etti.

D. Mehmet Doğan 
“İstanbul’un fethi hem 
Ankara’da planlandı 
hem de Hacı Bayram 
Veli’ye bağlı yirmi bin 
kadar Bayrami müridi 
padişahın ordusuna 
katılarak hem savaştılar 
hem de askerlerin 
morallerini yüksek 
tuttular.”

D. Mehmet Doğan: Ankara başkent olmadan önceki zamanlarda da çok önemli bir yerleşim 
yeriydi.
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TYB Başkanı Prof. Dr. Arıcan, BM Genel Sekreterine Mektup Yazdı:

“Çin İnsan Hakları İhlallerine 
Son Versin”
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan Doğu 
Türkistan’da devam eden insan hak-
ları ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri António Manuel de 
Oliveira Guterres’e mektup yazdı.  

TYB Genel Başkanı Arıcan’ın mektu-
bunda şu ifadeler yer aldı:

Değerli Genel Sekreter;

Türkiye Yazarlar Birliği; Türkiye’nin 
kültür, sanat ve edebiyat adamlarının 
1978 yılında kurduğu, kamu yararına 
çalışan, genel merkezi Ankara’da bu-
lunan bir sivil toplum kuruluşudur. 
Ülkemizin yazarları olarak; dünyanın 
neresinde olursa olsun; ırk, renk, cin-
siyet, dil, din, milliyet ayrımı yapıl-
maksızın herkesin yaşama hakkı ve 
kişi özgürlüğünün olması gerektiğine 
inanıyoruz.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak 
adlandırılan Türklerin kadim yurdu 
Doğu Türkistan’dan gelen haber-
lerden ve ülkemizde yaşayan canlı 
tanıkların ifadelerinden; Müslüman 
Türklerin, özellikle Uygur Türklerinin 
Dini ve milli kimliğinden ötürü biyo-
lojik, fizyolojik ve kültür temelli çok 
ağır insan hakları ihlallerine maruz 
kaldığı, milyonlarca insanın toplama 
kamplarında tutulduğu, baskılar ne-
deniyle ailelerin parçalandığı, eğitim 
ve çalışma haklarının elinden alındığı 
anlaşılmaktadır.  

Bu durum dünya basınında ve siyase-
tinde birçok kere ve tekrarlanan şek-
liyle yer almaya devam etmektedir. 

Söz konusu olayları müzakere ederek 
değerlendirilmek amacıyla;   akade-
misyenler, yazarlar, tarihçiler, gaze-

teciler ve Doğu Türkis-
tan üzerine çalışmalar 
yapan sivil toplum ku-
ruluşlarının başkan ve 
yöneticilerinin katıldığı 
“DOĞU TÜRKİSTAN ÇA-
LIŞTAYI” düzenledik. 

İnsan hak ve özgür-
lüklerine verdiğiniz 
önemi biliyoruz ve sizi 
takdir ediyoruz.  İnsan 
hakları konusunda 
uluslararası yüküm-
lülüklere uyması ko-
nusunda Çin’e, gerekli 
çağrıda bulunmanızı talep etmek-
teyiz. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan, Doğu Türkistan’da 
devam eden insan hakları ihlallerine 
karşı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Şi CİNPİNG’a da mektup 
yazarak “Vatandaşınız olan Uygurla-
rın biz Türkiye Türkleri ile aynı soy ve 
inançtan olduğunu hatırlatırken, on-
ların kendi coğrafyasında huzur için-
de bütün haklarından istifade ederek 
yaşamaları, bizim en büyük beklen-
timizdir. Uygurlar huzurlu olmazsa 
milyonlarca akrabası da huzur içinde 
olmayacak ve bu durum ikili ilişkilere 
olumsuz yansıyacaktır.” ifadelerini kul-
lanmıştı. 

BM Acilen Olağanüstü 
Toplanmalı
BM   Genel Sekreteri António Guter-
res’e mektup yazma gerekçesiyle ilgili 
de bilgi veren Genel Başkan Arıcan, 
Doğu Türkistan’daki insan hakları ih-
lallerinin artık saklısı gizlisinin kalma-
dığını tüm dünyanın gözleri önünde 
gerçekleşen baskıların biran evvel so-

na erdirilmesi için BM’nin acilen olağa-
nüstü toplanması gerektiğini söyledi.
Genel Başkan Arıcan ayrıca beş ayrı 
dilde hazırladıkları çalıştay sonucunu 
mektup ekinde;  Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Başkanı Robert Spano’ya 
ve NATO Genel Sekreteri   Jens Stol-
tenberg’e de göndererek Çin’in insan 
hakları ihlalleri konusunda uyarılması-
nı istedi.

Arıcan: “Doğu Türkistan’daki 
insan hakları ihlallerinin 
artık saklısı gizlisi kalmadı. 
Tüm dünyanın gözleri 
önünde gerçekleşen 
baskıların biran evvel sona 
erdirilmelidir. Uygurların 
kendi coğrafyasında huzur 
içinde, bütün insani haklardan 
istifade ederek yaşamaları, 
bizim en büyük beklentimizdir. 
Uygurlar huzurlu olmazsa 
milyonlarca akrabası Türkler 
de huzur içinde olmayacaktır.”



5Ekim 2021

TYB’nin 21. Olağan Genel Kurulu’nda 
Musa Kâzım Arıcan
Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 21. Olağan 
Genel Kurul toplantısı 3 Temmuz 2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Şanlıurfa eski 
Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve TYB 
şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın ka-
tılımları ile gerçekleşti.

Oy birliği ile Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
Divan Başkanı, Mehmet Sıddık Yıldı-
rım Başkan Yardımcısı ve Mahmut Er-
demir de üye olarak seçildiler.

TYB’nin genel merkezinde sosyal me-
safe, maske ve temizlik kurallarına ge-
rekli hassasiyet gösterilerek ve sadece 
genel kurul delegelerinin katılımı ile 
yapılan toplantıda bir konuşma yapan  
İbrahim Halil Çelik, TYB’nin 43 yıldır 
yurt içinde ve yurt dışında kültür, sa-
nat, edebiyat faaliyetleri düzenleyen 
önemli  bir kurum olduğunu belirtti.

Karatepe: Türkiye’nin kültür 
politikası buradan takip 
edilebilir
Prof. Dr. Şükrü Karatepe de yaptığı ko-
nuşma da; “TYB 43 yıldır var. Bu haliyle 
aynı kulvardaki bir çok kuruluşu sol-
ladı. Yazarları bir araya getirmek için 

kurulduklarını ifade eden kuruluşlar 
ortaya çıktı ama hiçbiri piyasada kal-
madı. Çoğunun levhası bile yok artık. 
Birliğin çok zengin bir tarihi var. Bu 
kurumun tarihini bir arkadaş yazabilir 
ama bununla beraber dilin tarihini, 
kültürün tarihini de yazabilir. Türki-
ye’nin çok önemli gelişmeleri buradan 
takip edilebilir.” ifadelerini kullandı.

Doğan: Başarı için sabır, 
sebat, kararlılık gereklidir
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
da yaptığı konuşmada; “TYB 43 yıllık 
bir kuruluş ne kadar hamt etsek azdır. 
Bu süre içerisinde kendini yenileyerek 
21.genel kurulu icra ediyoruz. 43 yılı 
öncelikle istikamet kelimesiyle izah 
etmek istiyorum. Bugün istikamet ol-
madan hiçbir iş, kuruluş mesafe kat 
edilemez. Ondan sonra sabır, sebat, 
kararlılık ve bütün bunlara şekil veren 
ihlas gerekiyor. Bir kuruluşu ayakta 
tutan şey yaşatma iradesinin yanı-
na kurma iradesini koymasıdır. TYB 
bu iradeye sahip kuruluştur. Yazarlar 

birliğinin ilk kuruluşunda biz adeta 
çölde bir vaha görmüştük ama şimdi 
Yazarlar Birliği’nin bir vaha, bir serap 
olmadığını gördük. Gerçek anlamda 
Türkiye’de sivil toplum kuruluşu par-
makla sayılacak kadar azdır ve TYB 
elhamdülillah bu gerçek sivil toplum 
kuruluşlarından biridir.” dedi.

Arıcan: Gücümüzün kaynağı 
samimiyetimizdir
Daha sonra divan başkanının söz ver-
diği TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada; 
“Medeniyetimizin üzerinde yükseldiği 
millî, manevî, tarihî, kültürel değerle-
ri araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak, gençlere benimseterek ya-
rınlara taşımak  amacıyla; yurt içinde 
ve yurt dışında çok önemli projeleri 
hayata geçirdik. 43 yıldır  ayakta olan 
ve her yıl daha da güçlenerek yoluna 
devam eden Yazarlar Birliği’nin bu gü-
cünü nereden aldığını soranlar oluyor 
zamana zaman; Onlara şunu söylü-
yorum; Gücümüz samimiyetimizde. 

Sadece genel kurul delegelerinin katılımı ile yapılan toplantıda TYB’nin önümüzdeki 
dönemde yapacağı faaliyetler de konuşuldu.
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Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hünkâr Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin, Mevlana Celaleddin-i 
Rûmi’nin, Hacı Bayrâm-ı Veli’nin, Şeyh 
Şaban-ı Veli’nin, Yunus Emre’nin inancı 
ve felsefesi bizim gücümüzdür.” dedi.

Daha sonra konuşmak isteyen şube 
başkanlarına  divan başkanı sırasıyla 
söz verdi. Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, Giresun Şube Başkanı Prof. 
Dr. Nazım Elmas, İstanbul Şube Başka-
nı Mahmut Bıyıklı ve  Ankara Şube Baş-
kanı Mehmet Sait Uluçay faaliyetlerine 
ilişkin bilgiler verdiler.

Genel kurulda, gündem gereği Doç. 
Dr. Muhammed Enes Kala faaliyet, 
Adem Karafilik denetim ve Ahmet Fa-
tih Gökdağ’da mali raporu okudu.

Ayrı ayrı oylanan raporlar, oy birliği ile 
kabul edildi.

Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan 
yeniden Genel 
Başkanlığa seçildi
Daha sonra, yeni yönetim, 
denetim, haysiyet kurulu 
asıl ve yedek üyelerinin 
seçimine geçildi. Genel 
kurulun sonunda yapılan 
seçimde yönetim kurulu-
na seçilen üyeler ilk top-
lantılarını gerçekleştirerek 
görev dağılımı yaptılar. 
Buna göre;

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan: TYB Ge-
nel Başkanı, Osman Özbahçe: Başkan 
Yardımcısı, Tarkan Zengin: Başkan Yar-
dımcısı, Doç. Dr. Muhammed Enes Ka-
la: Genel Sekreter,  Mehmet Kurtoğlu: 
Mali Sekreter, Mahmut Erdemir: Genel 
Sekreter Yardımcısı, Arş.Grv: Mehmet 
Tuğrul: Genel Sekreter Yardımcısı, A. 
Fatih Gökdağ: Üye,   Prof. Dr. Hasan Yü-

cel Başdemir: Üye, Prof. Dr. Ali Osman 
Kurt: Üye ve Ali Kılcı: Üye olarak görev 
yapacaklar.

Denetim kurulu Osman Kayaer, Meh-
met Sılay ve  Hıdır Yıldırım dan olu-
şurken Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, 
Mehmet Nezir Gül ve Ahmet Şenol da 
haysiyet kuruluna seçildiler.

Doğan: Metnin Gücü, Şairin Şahsiyeti 
İstiklâl Marşı’nı Ayakta Tutuyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi öncü-
lüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye Yazarlar Birliği  Konya Şubesi 
paydaşlığında “100. Yılında İstiklâl Mar-
şı ve Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni” 
düzenlendi.

Bilgi Şöleni Düzenleme Kurulu Başka-
nı Doç. Dr. Yakup Kaya açılışta yaptığı 

konuşmada, böyle bir görevi üstlen-
mekten onur duyduğunu belirterek 
sempozyumda sunulan bildirilerin ki-
taplaştırılacağını söyledi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeri-
ya Mızırak ise, “Yozlaşmanın çokça ko-
nuşulduğu, bazı değerlerin unutulup 
gittiği günümüzde, böyle bir progra-
mın çok anlamlı olduğunu düşünüyor, 
hem Mehmet Âkif’i anlamak hem de 
Mehmet Âkif’in dönemindeki zorlu 
şartlarda bu ülkenin nasıl kurtuluşa 
ulaştığını anlamak adına bu toplantının 
önemini zikretmek istiyorum.” dedi.

Bilgi Şöleni’nin açılış konferansını veren 
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Baş-
kanı D. Mehmet Doğan, Türkiye’nin 
en geniş mutabakat zemininin İstiklâl 
Marşı olduğunu vurgulayarak, “İstiklâl 
Marşı, milletimizin gerçek bir mutaba-
kat metni… Onda ifade edilen unsur-
lar günlük değil. Öyle sağlam esaslar 
ortaya koyuyor ki Mehmet Âkif, bugün 
de yarın da geçerli. Metnin gücü, şairin 

şahsiyeti İstiklâl Marşı’nı ayakta tutuyor. 
Mehmet Âkif’in zayıf bir yönü buluna-
mıyor, her bakımdan sağlam bir insan. 
Yazıldığı günden bu yana çoğu şeyin 
değiştiği ülkemizde İstiklâl Marşı’mız 
değişmeden, millet tarafından benim-
senmeye devam ediyor. Bayrak nasıl 
değişmediyse, İstiklâl Marşı da öyle de-
ğişmiyor. Önce şairde mutabık kalındı, 
sonra şiirde mutabık kalındı, daha son-
ra da millet bu marş üzerinde mutabık 
kaldı. Elhamdülillah mutabakatımız de-
vam ediyor, bundan sonra da inşallah 
gelecek nesillerde de devam edecek” 
şeklinde konuştu.

D. Mehmet Doğan

Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, Dr. Nazif Öztürk, Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan, D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Prof. 
Dr. Hicabi Kırlangıç



7Ekim 2021

Başkan Arıcan: 15 Temmuz’u 
Dünyaya Anlatmalıyız

Türkiye Yazarlar Birliği, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dola-
yısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının 
desteği ile “İstiklâl ve İstikbâl Müca-
delesi Uluslararası Öğrenciler Paneli” 
düzenledi.

Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu 
öğrencilerin konuşmacı olarak katıl-
dıkları panelin açılışını Türkiye Yazar-
lar Birliği Genel Başkanı, Ankara Sos-
yal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan yaptı.

Konuşmasında 15 Temmuz’u gerçek-
leştiren hainleri Cengiz Aytmatov’un 
‘’Gün Olur Asla Bedel’’ isimli romanın-
da geçen “mankurtlaşma” üzerinden 
benzeştiren Genel Başkan Arıcan, 
kimliğini ve kişiliğini kaybederek 
efendisine köle gibi itaat edenlerin 
silahlı ayaklanma girişiminde bulun-
duklarını ifade etti.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” nedeniyle ülkemizde bir hafta 
boyunca çeşitli etkinliklerin düzenle-
neceğini söyleyen Başkan Arıcan, “15 
Temmuz olaylarını kimlerin neden 
yaptığını, amaçlarını ve hedeflerinin 
ne olduğunu açık ve net bir biçimde 
uluslararasına taşımamız gerek. Bu 
anlamda gönüllük esasıyla özgün fa-
aliyetler yapan, ülkemizin kültür fikir 
sanat alanında söz söyleyen, kamu ya-
rarına faaliyetler yapan Türkiye Yazar-
lar Birliği bu paneli düzenleyerek far-
kını yine ortaya koydu.” diye konuştu.

13 Temmuz 2021 tarihindeki prog-
ram TYB’nin sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınladı. İlk 
oturumu TYB Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Muhammet Enes Kala tarafından 
yönetildi. Bu oturumda: Dr. Nazmul 
İslam tarafından (Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi): Sivil-Asker İliş-
kilerinin Efsanesi ve Gerçeği: Bang-
ladeş Demokratik Kültüründe Askeri 
Yönetimin Etkileri, Ertuğrul Sabuncu 
tarafından (Türk-Al-
man Üniversitesi): 
Alman Medyasında 
15 Temmuz Yansı-
maları, İlaha Yusifli 
tarafından (Erciyes 
Üniversitesi): Azer-
baycan’da 1995 
Darbe Girişimi ve 
Radwa Salem tara-
fından (Selçuk Üni-
versitesi): 23 Temmuz 1952: Askerler 
İsyan Edince Ne Olur? başlıklı tebliğler 
sunuldu.

AYBÜ Öğretim Görevlisi ve TYB Genel 
Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin’in 
yönettiği panelin ikinci oturumunda 
Selman Çevik tarafından (Ankara Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi): Algılardan 
Olgulara: 15 Temmuz Hain Darbe Giri-

şimine Bir Bakış Denemesi, Sheu Ro-
niu Jimoh tarafından (Uludağ Üniver-
sitesi): BİEFRA, Ridvan Azizi tarafından 
(İstanbul Üniversitesi): Makedonya 
Demokrasisi’nin Kara Gecesi: 27 Nisan 
ve Abdelgadir Teguen Arim tarafın-
dan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi): Darbe Üzerine Bir Bakış; başlıklı 
tebliğler sunuldu.

Arıcan: “15 Temmuz 

olaylarını kimlerin neden 

yaptığını, amaçlarını 

ve hedeflerinin ne 

olduğunu açık ve net bir 

biçimde uluslararasına 

taşımamız gerek. Bu 

anlamda gönüllük 

esasıyla özgün faaliyetler 

yapan, ülkemizin kültür 

fikir sanat alanında söz 

söyleyen, kamu yararına 

faaliyetler yapan Türkiye 

Yazarlar Birliği bu paneli 

düzenleyerek farkını yine 

ortaya koydu.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop TYB Çalıştayında Konuştu: 

“Yeni Anayasamızda Milletin ve
Devletin Değerleri Buluşacak”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Ya-
zarlar Birliği’nin 30 Eylül 2021 tarihinde 
çevrimiçi düzenlediği “2021 Anayasa 
Çalıştayı”nın açılış konuşmasını yaptı.

“Yeni Anayasa” çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla TYB Genel Sekre-
teri Doç. Dr. Muhammed Enes Kala ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan 
Yücel Başdemir’in birlikte yürüttükleri 
program akademisyenler, hukukçular 
ve sivil toplum kuruluşlarının başkan 
ve yöneticilerinin katılımı ile gerçek-
leşti. 

Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptığı ko-
nuşmada; “Anayasa tartışmaları beni 
her zaman heyecanlandırır. Türkiye’de 
anayasa çalışmaları sadece anayasa tar-
tışmaları değildir. Genel olarak hukuk 
sitemi ile ilgili devlet yönetimi devlet 
algısıyla ilgili paradigması ile ilgili genel 
anlamda siyaset ile ilgili tartışmalardır. 
En kalitelisinin ise anayasa çerçevesin-
de yürütülen olduğunu düşünüyorum.” 
dedi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada, 

“Sivil alana ve siyaset üzerine baskı ku-
rarak yönetimi ele geçirenler tepeden 
inmeci, emreden, buyurgan, darbele-
re ve darbecilere meşruiyet sağlamayı 
amaçlayan, kendilerini ve uygulama-
larını garanti altına alacak  anayasalar  
yaptılar. Doğrusu; Askeri darbeler son-
rasında çok partili hayata geçildiğinde  
iş başına gelen hükümetlerden bazıları 
zaman zaman bu ayıplı maddeleri or-
tadan kaldıracak yeni anayasa yapma 
yoluna gitmişlerdir. Ancak, tam anla-
mıyla, dört başı mamur, insan hak ve 
özgürlüklerini gözeten, insanımızın 
içine sinen, gelişen, büyüyen Türkiye’ye 
yakışır bir anayasa henüz ortaya çıkma-
mıştır.” dedi.

Genel Başkan Arıcan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstiklal Marşımızda olduğu 
gibi toplumsal mutabakatı en üst se-
viyede sağlayarak yeni  bir anayasayı 
yapmak için bugün ortam oldukça mü-
saittir. Biz Türkiye’nin yazarları, düşü-
nürleri ve sanatçıları olarak; demokra-
simizin güçlenip kurumsallaşması için 
devletin temelini oluşturan, yasama, 
yürütme ve yargı organlarının nasıl ça-
lışacağını belirleyen, kişilerin temel hak 

ve ödevlerini düzenleyen anayasanın 
yeni şartlara ve gelişmelere uygun hale 
getirilmesini talep etmekteyiz.” 

Gülfem Akyıldız’un sunduğu  çalıştayın 
“Yeni Anayasanın Usûlü” başlıklı ilk 
oturumunu Ankara Üniversitesi Öğreti 
Görevlisi Prof. Dr. Hasan Yücel Başde-
mir yönetti.

Anayasa alanında çalışmaları bulunan 
hukukçu ve akademisyenler anaya-
sanın usulünün konuşulduğu bu otu-
rumda önemli bildiriler sundular. Bu 
bildirilerin başlıkları ve konuşmacıları: 
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu: 
Anayasalar ve Darbeler,  Prof. Dr. Mu-
harrem Kılıç: İnsan Hakları Düşüncesi 
ve Modern Anayasacılık, Prof. Dr. Be-
kir Berat Özipek: Anayasa Yapım İm-
kanları Açısından Yakın Geçmiş ve Bu-
gün, Doç. Dr. Emir Kaya: Anayasa’nın 
Konusu Ne Olmalı?, Hüseyin Kaya: 
İnsan Hakları Düşünce Özgürlüğü ve 
Temel Kamu Felsefesi Açısından Ana-
yasanın Düzenlenmesi, Dr. Öğr. Üyesi 
Adnan Küçük: Yeni Anayasanın Yapıl-
ma Usûlü.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ka-
ratepe’nin başkanlığını yaptığı ikinci 
oturumun konusu: “Yeni Anayasanın 
Dili Ve Üslûbu” İkinci oturumda bildiri 
sunan konuşmacılar ve konu başlıkları 
: D. Mehmet Doğan: Anayasanın Dili 
Üzerine, Ekrem Erdem: Anayasanın 
Dili, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir: 
Anayasalar Seküler Metinler midir?, 
Prof. Dr. Yavuz Atar: Yeni Anayasanın 
Yapımı Sürecinde Hükümet Sistemi 
Tartışmalarının Değerlendirilmesi, 
Prof. Dr. Ramazan Çağlayan: Ana-
yasanın Dil Meselesi, Dr. Öğr. Üyesi 
Serdar Korucu: Anayasanın Ekonomik 
Sistem Tercihi, Öğr. Gör. Tarkan Zen-
gin: Anayasa’da Sendikal Hakların ve 
Özgürlüklerin Muhtevası ve Üslûbu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Doç. Dr. Muhammet 
Enes Kala.
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TYB Başkanı Arıcan: 
“Türkiye millet iradesine 
dayanan sivil bir anayasaya 
muhtaçtır”

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 30 Ey-
lül’de düzenlenen “Yeni Anayasanın 
Usûlü ve Üslûbu Çalıştayı»nın sonuç 
bildirgesini, TYB Genel Merkezi’nde 
basın toplantısı düzenleyerek açık-
landı.

Arıcan,  anayasaların kaynağının mil-
letin iradesi olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Türkiye eski Türki-
ye değil. Sürekli büyüyen ve gelişen 
ülkemize yakışır sivil, demokrat, 
kapsayıcı bir Anayasaya olan ihtiyaç 
kaçınılmaz şekilde ortadadır. 

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları 
ve  hukuk insanları dahil herkes ye-
ni bir anayasa konusunda hem fikir. 
Öyleyse uzlaşarak, anlaşarak yeni bir 
anayasayı milletimizin önüne getirme 
zamanı gelmiştir.” 

Genel Başkan Arıcan’ın açıkladığı 
“Yeni Anayasanın Usûlü ve Üslûbu” 
başlıklı çalıştayın sonuç bildirgesinin 
tam metni: 

USÛL YÖNÜNDEN;

1. Bir anayasanın meşruiyeti, top-
lumsal mutabakata dayanması 
yanında temel hak ve özgürlükleri 
en geniş bakımdan teminat altı-
na almasına bağlıdır. Türkiye’de 
mevcut anayasa, defalarca tadil 
edilmeye çalışılmış olsa da bir 
darbe anayasasıdır ve demokratik 
anayasacılık anlayışına uygun de-
ğildir. Demokratik bir anayasanın 
halkın teamülleri, geleneği, örfleri 
ve kültürüyle uyumlu olması bek-
lenir. Darbe anayasasında millet 
kendisini bulamamakta, mevcut 
anayasa Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
cevap verememekte; siyasal ba-
rışa ve kültüre katkı sağlayama-

maktadır.

2. Türkiye’nin huzur ve refahının 
başka milletler tarafından bir teh-
dit olarak algılanması, terör örgüt-
lerini ve darbecileri cesaretlendir-
mektedir. Bu durumun farkında 
olarak her türlü iç huzursuzluğu, 
terör faaliyetlerini bertaraf eden 
ve darbeleri püskürten bir bün-
yeye sahip olmak gerekmektedir. 
Anayasa bu bünyenin nizamına 
işaret etmelidir. İç nizama işaret 
edebilecek demokratik yeni ana-
yasayı hegemon güçler değil, biz-
zat Türk Milleti yapabilir.

3. Anayasaların kaynağı milletin 
iradesidir. Millet iradesini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üzerinden 
kullanır. Halkın yapmadığı bir 
anayasanın meşruiyet sorunu 
vardır. Türkiye Cumhuriyeti, siya-
sete temel olacak, siyasal sistemle 
uyumlu, devleti ve milleti birleş-
tiren, demokratik anayasacılık 
çerçevesinde hazırlanan, millet 
iradesine dayanan sivil bir anaya-
saya muhtaçtır.

4. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
yüzüncü yılına yaklaşırken gücü-
nü egemenliğin sahibi milletten 
alan, kamu hukukunun örflerine, 
temel esas ve teamüllere, ev-

rensel insan hakları değerlerine; 
toplumdaki dinî, siyasî, etnik ve 
kültürel çeşitliliğe riayet eden bir 
anayasaya sahip olmak siyasal sis-
temimizi taçlandıracaktır.

5. İlkelerini insanın dokunulmaz şe-
ref ve haysiyetiyle milletin yaşama 
pratiklerinden; gücünü ise yaslan-
dığı temel ilkelerden alan; dünya-
daki gelişmelere duyarlı, geleceği 
tahakküm altına almayan, esnek, 
dinamik, toplumu geleceğe ta-
şıyacak bir anayasayla geleceğe 
daha umutlu bakılabilir. 

6. Devlet ve birey ilişkilerinin hak ve 
hürriyetlere göre tanzim edildiği, 
din ve vicdan hürriyetine saygı-
lı, devletin tarafsızlığını garanti 
eden, hukukun hâkim olduğu, 
herhangi bir ideolojiye dayanma-
yan bir anayasa fikrini tecessüm 
ettirebilmeliyiz.

7. Koruyucu ve kollayıcı refleksler 
anayasa hazırlığı sürecinde pa-
ranteze alınmalıdır. Milli uzlaşı en 
büyük belirleyici olmalıdır. 

8. Anayasa hazırlık safahatı sürece, 
çok sesliliği ve fikirliliği davet ede-
bilmeli, masada farklılıklar paydaş 
olarak kendilerine yer bulabilme-
lidir. 

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala.
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9. Yeni anayasa, araçsallaştırılmaya 
ve manipüle edilmeye dirençli ol-
malı, millet gerçeğine karşı körleş-
tirilip sağırlaştırılmış ideolojilerin 
taşıyıcılığını yapmamalıdır.

10. Yeni Anayasa, modern anayasa-
cılık perspektifiyle, güçler ayrılığı 
ilkesinden taviz vermeyen, evren-
sel insan hakları paradigmasıyla 
uygunluk arz eden ve kendi kül-
türel değerlerimizi dikkate alan 
bir anlayış çerçevesinde geliştiril-
melidir. Bununla birlikte anayasal 
güvence altına alınacak hak ve 
özgürlükler kataloğunun “dijital 
anayasacılık” perspektifi üzerin-
den yapılandırılmasına özen gös-
terilmelidir.

11. Anayasanın muhtevası düşünü-
lürken “halkı ilgilendirme” ölçütü 
son derece önemli görünmek-
tedir. Halkı doğrudan ilgilendir-
meyen konular anayasada asgari 
düzeyde tutulmalı ve halkın be-
nimseyip içselleştirebileceği bir 
anayasa üzerinde durulmalıdır. 

12. Anayasanın ayrıntılara boğulma-
ması, kısa, öz, sade ve anlaşılır 
olması gerekmektedir. Bu itibarla 
devlet teşkilatının işleyişine ilişkin 
ayrıntılı hususların doğrudan ana-
yasa içinde değil, diğer yasalarla 
anayasa arasındaki tutarlı bütün-
cüllüğü verebilecek bir üst ara 
kademe mevzuatında düzenlene-
bileceği düşünülmelidir.

13. Anayasanın tarzı, devletin ma-
nifestosu ve halka talimatları 
şeklinde dikey olmamalı, bilakis 
yatay düzlemde bütün halk ke-
simlerinin bir araya gelerek devle-
ti tanzim edebilecekleri bir ortak 
toplumsal mutabakat zemininde 
olmalıdır.

14. Anayasa metninin inşasında 
adalet, samimiyet, diğergamlık, 
makuliyet, muhabbet, hürmet 

ve tahammülkârlık tarafların ku-
şanması gereken erdemler olarak 
gözetilmelidir.

15. Anayasadaki hak ve özgürlükle-
rin, ödev ve sınırlamalar tarafın-
dan gölgelenmesine izin verilme-
melidir. 

16. Yeni anayasanın, geleneksel 
ulus-devletçiliğin ötesine geçme-
si, sanal sınırların ülkelerin sınır-
larını aştığı ve milletler arası re-
kabetin dijital dünyaya taşındığı 
bilinciyle hazırlanması beklenir.

17. Yeni bir anayasayı vücuda getir-
mek son derece önemlidir. Ancak 
onun kadar önemli olan bir husus 
da bu anayasayı içselleştirebilme-
yi mümkün kılacak demokratik bir 
iklimin toplumda eğitim ve kültür 
maharetiyle var kılınmasıdır.

18. Modern anayasacılıkta laiklik 
önemli bir ilke olarak kendisine 
yer bulur. Ancak Türkiye’nin geç-
miş tecrübelerinin aksine laiklik 
ilkesi din ve vicdan özgürlüğüne 
aykırı şekilde anlaşılamaz ve yo-
rumlanamaz; dinin anayasa için 
epistemik kaynaklardan biri oldu-
ğu gerçeğiyle çelişemez. 

ÜSLÛP YÖNÜNDEN;

19. Anayasa, Türkçe bakımından ör-
nek bir metin olmalı, kanunlara 
ve diğer mevzuata örnek teşkil 
edebilmelidir. Anayasadan edebi 
bir metin olması beklenmese de 
anayasa edebî bir zevk verecek 
nitelikte olmalıdır.

20. Dili kâmil olmayan bir anayasa-
dan içerik yönünden de kemâlât 
beklenemez. Anayasanın ruhu, 
dillendirildiği kelimelere bağlıdır. 
Ruhu güçlü olması istenen ana-
yasa metninin güçlü kelimelerle 
örülmesi gerekmektedir.

21. Anayasa yazımında yaşayan 
Türkçe esas alınmalı, Türkçenin 
belagâtına azamî dikkat gösteril-
melidir. İfade bakımından zorun-
lu olmadıkça uzun cümlelerden 
kaçınılmalı, ifadeler kısa, öz ve 
anlaşılır olmalıdır. Meramı en iyi 
şekilde ifade edecek kelimeler, 
ıstılahlar seçilmeli, kelimeler eş-
değerleri arasından seçilirken, 
nüanslara dikkate edilmelidir.

22. Kelimelerimiz üzerinde ciddi bir 
ameliye yapıldığı unutulmamalı-
dır. Bu ameliye sonrası kelimeleri-
miz ile manalar arasında uçurum-
lar meydana gelmiştir. Teşkilât-ı 
Esasiye’den sonra var kılınan ana-
yasaların en büyük sorunlarından 
birisi olarak dil ve üslûp kendisini 
hissettirmiştir. Toplumun anlama-
dığı, tarihi birikim ve tecrübesin-
den tecrit edilmiş, keyfi yorumları 
uygulamaya davet eden, mantıkî 
tutarlılıktan mahrum, sürekliliği 
olmayan, çağrışım gücü kısırlaş-
tırılmış kelimelerle örülmüş, anla-
şılmaz bir anayasa, topluma mal 
edilemez ve toplum tarafından 
samimi şekilde içselleştirilemez. 

23. Hukuk bağlayıcıdır. Bağlayıcı 
olan bir alanın dili ise son derece 
önemlidir. Dilin yasalardan ziyade 
yasaları yazanların şuurlarıyla ko-
runabileceği gerçeği göz önünde 
tutulup, kurucu üst hukuk metni 
olarak düşünüldüğünde mev-
cut anayasadaki dil ve mantık 
sorunlarının giderilmesi gerekir. 
Nitekim anayasanın dil ve mantık 
hatalarından muhafaza edilmesi, 
onun altındaki mevzuatın da bu 
hatalardan mümkün mertebe ko-
runmasını teminat altına alacaktır.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın açıkla-
dığı çalıştay sonuç bildirgesi, ilgili ku-
rum ve kuruluşlara gönderildi.
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
Elazığ Şubesi Açıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi 
Açıldı. 1997 yılından bu yana Ela-
zığ TYB İl Temsilciliğince yürütülen 
kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri 
bundan böyle şube bünyesinde ger-
çekleştirilecek. 

Şubenin açılışı 22 Ekim 2021 
tarihinde İzzetpaşa Vakfı Ek binada 
gerçekleşti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman açılış 
programına katılarak bir konuşma 
yaptı. Toraman, sivil toplum yapısı-
nın Elazığ’da çok güçlü olduğunu di-
le getirdi. Vali Toraman; “Sivil toplum 
yapısının Elazığ’da çok güçlü oldu-
ğunu ifade etmek isterim. Bu güçlü 
yapının da en önde gelenlerden bir 
tanesinin İzzetpaşa Vakfı olduğunu 
burada geçmiştede yaşamış, çalışmış 
birisi olarak zihnimde hep muhafaza 
etmiştim. Bu sivil toplum örgütüyle 
beraber şehrimize kültür anlamında 
önemli hizmetler yapacaktır. Biz de 
her zaman emrinize amadeyiz. Gücü-
müz yettiğince, elimizden geldiğince 
sizin yanınızda olmaya gayret gös-

tereceğiz” dedi. Vali Toraman ayrıca 
dernekle Elazığ’a önemli hizmetler 
yapılacağını söyleyerek her zaman 
destekçileri olduklarını ifade etti.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bilal Üstündağ da yaptığı 
konuşma da, “Fırat Üniversitesi olarak 
akademik anlamda Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 17. Şubesi olarak açılan şu-
bemize her türlü desteği vereceğimizi 
ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan  
ise yaptığı konuşmada TYB’nin faa-
liyetlerini anlattı ve iş birliği içinde 
gerçekleşen etkinliklere önem verdik-
lerini söyledi. 

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kül-
tür ve sanat sadece etkinlikler bakı-
mından değil şehirlerin birer marka 
hâline gelmesinde önemli bir kriter 
olarak yerini koruyor. Dolayısıyla; 
Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz TYB 
Elazığ Şubesinin,  şehirdeki kültür 
ve sanat mirasının korunup, geliş-

tirilerek daha da ileriye taşınmasın-
da önemli bir  görevi ifa edeceğine 
inanıyorum. Elazığ bu tür faaliyetler 
için oldukça müsait bir şehir, kültür 
unsurları bakımından çok zengin de-

Elazığ Şubesi  Vali Ömer Toraman’ın da katıldığı törenle açıldı.

D. Mehmet Doğan: TYB kurulalı 43 yıl 
oldu. Aradan geçen bunca zaman içinde 
ara vermeden ve sürekli milletimize, 
memleketimize edebiyat hayatımıza büyük 
hizmetlerde bulundu.

Doğan: “TYB’nin yıllardır 
temsilcisi olan Nazım 
Payam arkadaşlarıyla 
birlikte burada bir şube 
açmak istedi. Bugün bu 
gerçekleşti. Bu konuda 
gösterdiği çaba için 
Nazım Payam’a ve 
arkadaşlarına, verdiği 
destek için de İzzetpaşa 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Necip  İlhan’a teşekkür 
ediyorum.”
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ğerlere sahip  bunu biliyorum. 2018 
tarihinde de Elazığ Belediyesi ile Tür-
kiye Yazarlar Birliği tarafından “Şehir 
Kültürü Kültürlü Şehir” sempozyumu 
düzenlendi ve oldukça başarılı bir 
faaliyet olmuştu”

TYB’nin kurucu ve şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan da yaptığı ko-
nuşmada; “Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
yıllardır temsilcisi olan Nazım Payam 
arkadaşlarıyla birlikte burada bir şube 
açmak istedi. Bugün bu gerçekleşti. 
Bu konuda gösterdiği çaba için Na-
zım Payam’a, verdiği destek için de  
İzzetpaşa Vakfı Başkanı Prof Dr. Necip 
İLHAN’a teşekkür ediyorum. TYB ku-
rulalı 43 yıl oldu,  aradan geçen bunca 
zaman içinde ara vermeden ve sürekli 
milletimize, memleketimize edebiyat 
hayatımıza büyük hizmetlerde bulun-
du. Bugüne kadar 16 şube açtık. Ve 17. 
Şubesini de burada hep birlikte açıyo-
ruz. Şubenin açılmasına vesile olan, 
bu işlerin içinde olan, katkı sağlayan  
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İzzetpaşa Vakfı Başkanı Prof Dr. Necip 
İlhan da vakfın kuruluşu, amaçları 
ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi 
ve şunları söyledi: Vakfımız birçok 
kültürel hizmetin gerçekleşmesine de 
aracılık yapmaktadır. Bu hizmetlerin 
en önemlilerinden biri yaklaşık olarak 
17 senedir kesintisiz yayımlanan Bizim 
Külliye dergisidir. Dergi ülkemiz kültür 
ve sanat hayatına önemli katkılar 
sağlamış, 2007’de Türkiye Yazarlar 
Birliğince, 2008’de Balkan Aydınlar 
ve Yazarlar Birliğince yılın dergisi 
seçilmiştir. Yine 2015’te Türk Dünyası 
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 
tarafından düzenlenen 19. Uluslararası 
Türk Dünyasına Hizmet Ödülüne Bizim 
Külliye Dergisi layık görülmüş, ödül 
Kazakistan Büyükelçiliğinde verilmiştir. 

Şubeler adına bir selamlama 
konuşması yapan TYB Erzurum Şube 

Başkanı Hanifi İspirli, bölgede ikinci 
bir şubenin kurulmasının önemli ol-
duğunu ve yapılacak çalışmalarda ge-
rekli yardım ve iş birliğine her zaman 
hazır olduklarını söyledi.

TYB Elazığ Şube Başkanı Nazım Pa-
yam ise, “Vakıf bizim ilkelerimizi bi-
çimlendirmekle kalmıyor hem de 
kadim bir geleneğin mensubu olma 
şuurunu bize veriyor. Ve biz bu şuurla 
hareket ediyoruz. 20 yıl bizim külliyeyi 
de bu doğrultuda, bu ilkede yürüttük. 
İnşallah Allah nasip ederse Türkiye Ya-
zarlar Birliği Elazığ Şubesi’ni de yürü-
teceğiz” ifadelerini kullandı.

TYB Elazığ Şubesi kurucu yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu: Şube 

Arıcan: “Elazığ  kültür, 
sanat ve edebiyat 
faaliyetleri için oldukça 
müsait bir şehrimiz. 
Elazığ Şubemizin 
şehirdeki kültür ve sanat 
mirasının korunup, 
geliştirilerek daha da 
ileriye taşınmasında 
önemli bir görevi ifa 
edeceğine inanıyorum.”

Başkanı; Nazım Payam, Başkan 
Yardımcısı; Prof. Dr. Mustafa 
Yağbasan, Genel Sekreter; Gıyasettin 
Dağ, Sayman; Kemal Batmaz, Üyeler; 
Dr. Öğretim Üyesi Taner Namlı, 
Selahattin Yazar ve İhsan Tarakçı.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Nazım Payam

D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Necip İlhan
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D. Mehmet Doğan: Milletimiz 
Âkif’i “İslâm Şairi” Olarak Benimsedi

Elazığ’da Mehmet Âkif Ersoy’u anma 
paneli düzenlendi. Elâzığ Belediyesi 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
programı TYB Elazığ Şubesi, Elazığ Be-
lediye Başkanlığı, İzzetpaşa Vakfı, Fırat 
Üniversitesi ve Elazığ İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşti.

Panel öncesinde İstiklâl Marşı’nın Ka-
bulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma 
Günü’nün 100. yıl dönümü kapsamın-
da öğrencilerin yaptığı Mehmet Âkif 
Ersoy’u anlatan resimlerden oluşan 
serginin açılışı kültür merkezi fuaye 
alanında yapıldı.

Açılıştan sonra hem  “Asım’ın Nesli’n-
den Mehmet Âkif Ersoy’a Mektup 
Var” yarışmasında hem de “Âkif te-
malı resim” yarışmasında dereceye 
girenlerin ödülleri verildi.

Mektup birincisinin ödülünü TYB Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan verdi.

Panel başlamadan önce, Fırat Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. 
Mustafa Öztürk’ün birbirinden gü-
zel halk müziği seslendirdiği konser 
seyircilerden büyük beğeni kazandı.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 
TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed 

Enes Kala ve TYB 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet 
Kur toğlu’nun 
konuşmacı ol-
dukları Mehmet 
Akif hayatı ve 
eserleri konulu 
paneli Prof. Dr. 
Fatih Arslan’yö-
netti.

D. Mehmet Doğan yaptığı konuşma-
da Âkif’in Ankara’ya davet edilişi,  İstik-
lal Marşı’mızın yazılma sebebi, süreci, 
Meclis’te kabul edilişi, muhtevası, za-
man zaman değiştirilmek istenmesi  ve 
bir asırdır devam eden etkisi hakkında 
bilgiler verdi.

Doğan, Âkif’in Millî marş yarışmasına 
para ödüllü olduğu için katılmadığını 
belirterek şunları söyledi: Âkif’in istedi-
ği şartlar yerine getirilince Âkif sorum-
luluk sahibi, vazife ve mesuliyet şuu-
runda olan bir şahsiyet olarak İstiklal 
Marşı’nı yazmayı kabul etti ve iki gün 
içinde yazıp şiiri teslim etti. Âkif’i yakın 
tanıyanların söylediğine göre, öyle ko-
lay yazan bir şair değil. Peki nasıl oldu 
da bunu kısa zaman içinde yazdı? Ka-
naatime göre, Mehmet Âkif on yıl bo-
yunca kafasında böyle bir şiir yazıyor 
ve böyle bir şiiri taşıyor. Hatta zaman 
zaman Balkan Harbi, Birinci Dünya Sa-
vaşı sırasında yazdığı şiirlerde İstiklal 
Marşı’nın mısralarını hatırlatan mısra-
lar geçiyor. Âkif, zihninde taşıyordu bu 
şiiri ve oturup iki gün içinde yazdı.”

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala da 
yaptığı konuşmada; “Mehmet Âkif’in 
sanatına ilişkin eleştirilerin zeminini 
sorgulamak gerekir. Kadim dünyanın 
bütüncül varlık tasavvuru eksenli bilgi 

ve değer anlayışı bize bazı hususları 
hatırlatır. Meratibu’l Vücûdu anlama-
ya çalışırken inşa olunan meratibu’l 
ulûm bize insani faaliyet sahaları arası 
irtibatı hatırlatır. Ahlaka yaslanmayan 
sanat, nazariyattan beslenmeyen ah-
lak sakatlanmıştır. Sanat sanat içindir 
yaklaşımı, modernitenin kilise karşı-
sında özerkleştirdiği insan ve insani fa-
aliyet sahalarının birbirinden ve insan 
fıtratından koparılmasının sonucudur. 
Aslolan tüm insani faaliyet sahalarının 
insan ve hakikat için olmasıdır. 
Mehmet Âkif sanatı toplum için icra 
ederken sanatının değerini düşürmez. 
Sanatı sanat için görenlerin zaviye-
sinden bu değerlendirme yapılsa da 
onun sanatı iman-ilim-irfan-Hikmet 
kokar, insanı yaşatmayı ve Hakikat öz-
lemini arar.” dedi.

Panelin son konuşmacısı Mehmet 
Kurtoğlu’ da son eserinin de adı olan 
“Mehmet Akif; “Şair, Derviş, Kahraman” 
başlığı altında Âkif’in şiirleri, hayatı ve 
oğlu Emin’in hayatını anlattı.

D. Mehmet Doğan’ın Âkif konusunda-
ki konuşmaları ve kitaplarından çok 
etkilendiğini ve bu sayede Âkif oku-
maları yapığını belirten Kurtoğlu, Türk 
edebiyatında Âkif kadar büyük acılar 
yaşamış başka şair yoktur. Âkif ve oğlu 
Emin’in hayatları film ve romanlara ko-
nu olabilecek niteliktedir. Âkif’in haya-
tı, eserleri, düşünce dünyası ve aile ha-
yatını tüm açıklığı ile anlatan eserlere 
ihtiyaç olduğunu söyledi.

Panelin sonunda D. Mehmet Doğan, 
şehrin kültür, sanat ve edebiyat haya-
tına sağladığı katkılardan dolayı Elazığ 
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na 
berat takdim etti. Beratı başkan yar-
dımcısı Nazif Bilginoğlu aldı.
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TYB Şubeler Toplantısı Giresun’da 
Yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 13. Şube-
ler toplantısı genel merkez yönetici-
leri, şube başkanları ve yönetim ku-
rulu üyelerinin katılımı ile Giresun’da 
yapıldı.

Programın açılışında bir konuşma 
yapan TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan, Bu buluşmalarımız 
hem dostların bir araya gelmesi 
anlamına geliyor hem de aynı 
faaliyet alanında çalışan, gayretleri 
olan değerli şube başkanlarımız, 
şube yöneticilerimizle birlikte birçok 
konuyu konuşma fırsatını buluyoruz.” 
dedi.

“Salgın dönemini fırsata çeviren 
şube yöneticileri olmakla birlikte, 
bu süreçte bazı şubelerin ise salgın 
döneminden öncede -bu sırada- da 
faaliyet gerçekleştiremediklerini be-
lirten Doğan, kültür, sanat, edebiyat 
etkinliklerini yapamayan şubelerin 
kendilerini gözden geçirmeleri ge-
rektiği söyledi.

D. Mehmet Doğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: Türkiye’de insanların zih-
niyle çok oynanmıştır. Bizim zihnimi-

zi kendi kafalarına göre biçimlendir-
mek isteyen bir sistem etkili olmuş-
tur. Bunun, 1910-1940’lı yıllarda kes-
kin bir biçimde işlediğini dolayısıyla 
zihin yapımızda birçok dezenformas-
yonlar olduğunu biliyoruz. O sistem 
siyasi iktidarlar değişse de hükmü-
nü yürütmeye devam etmiştir. Hala 
da zihnimiz ile oynuyorlar. Bundan 
sonra da oynamaya devam edecek 
gibi görünüyor. Biz ise TYB olarak; 
zihnimizin bu toprakların kimliğine 
uygun şekilde sağlıklı tutmaya çalışı-
yoruz. Bütün faaliyetlerimizde bunu 
gözetmek zorundayız. Bu anlamda 
TYB’nin yaptığı en küçük iş bile çok 
kıymetli.”

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan’da toplantıya gönder-
diği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz adına böylesi güzide ve 
başka bir örneği olmayan kurumu in-
şa ettikleri , bugüne kadar istikamet 
üzere gelmesinde destek ve katkıları 
için başta kurucu ve şeref başkanımız 
D Mehmet Doğan abimize ve yakın 
çalışma arkadaşları ile emeği geçen 
tüm genel başkanlarımıza ve yöne-
tim kurulu üyelerimize, TYB’nin her 
kademesinde şubelerimizde emeği 
geçen büyüklerimize, dost ve kar-
deşlerimize minnettarlığımızı sunu-
yoruz. Hepsini çok seviyoruz; Hepsi-
ne sağlık ve sıhhat diliyoruz. Şahsım 
için de şu fani dünya hayatındaki en 
şerefli ve ulvi nöbet ve bayraktarlık 
en başta TYB üyesi olmak, TYB ailesi-
nin bir ferdi TYB yönetim kurulu üye-
liğidir. Hiç bir statümüz olmaksızın 
TYB camiası ve çevresi içinde olmak 
en büyük bahtiyarlığımızdır.”

TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Muhammed Enes Kala da yaptığı 
konuşmada, Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin, kültür, sanat, edebiyat, 
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dil, tarih ve düşünce alanında yaptığı 
faaliyetlerle kendini kanıtlayarak 
bugünlere geldiğini söyledi.

“Ülkemizin dört bir yanında; ilim-irfan 
geleneğimizden beslenen faaliyetleri-
mizle kültür, sanat ve edebiyat alanı-
na katkılar sunmanın gayreti içinde-
yiz.” Diye konuşan Kala sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu çalışmaların önceliğini, 
ülkemizin kültür, sanat ve düşünce ta-
rihine ışık tutacak olan “Türkiye Kültür 
ve Sanat Yıllığı”, “Türkçenin Uluslara-
rası Şiir Şölenleri”, kısaca “Yazar Oku-
lu” olarak şöhret kazanan “Yazarlığa 
Hazırlama Seminerleri”, “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları Değerlen-
dirmeleri” ve “Temel Metin Okumala-
rı” oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak 
gerçekleştirdiğimiz “Milletlerarası 
Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri” ile 
“Ahlak Şûraları” da bu dönem içinde 
büyük katılımlarla yapılmıştır. Ayrıca, 
gençlerimizin kültürel, sanatsal ve 
edebi faaliyetlere katılımlarını sağla-
mak amacıyla TYB bünyesinde “TYB 
Gençlik Birimi” ni oluşturduk. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri 
Destek Programı kapsamında des-
teklenen “Genç Kahve”’ TYB binasında 
açıldı. Genç Kahve, yazarların, şairle-

rin, sanatçıların, kültür adamlarının ve 

gençliğin yeni buluşma mekânı oldu.”

Giresun Şube Başkanı Prof. Dr. Nazım 

Elmas da yaptığı konuşmada, TYB’nin 

Şubeler buluşması toplantısını 

Giresun’da yapmaktan büyük bir 

mutluluk duyduklarını ifade etti.

Elmas, “1978 yılından bu yana ülke-

mizin kültür, sanat ve edebiyatına 

yön veren önemli bir sivil toplum 

kuruluşu olan TYB’nin genel merkez 

yöneticilerini, şube başkanlarını ve 

yönetim kurulu üyelerini, ülkemizin 

önemli şairlerini, yazarlarını bir arada 

şehrimizde görmek, arkadaşlarımızla 

hasret gidermek beni ve yönetim ku-

rulumuzdaki arkadaşlarımızı oldukça 

sevindirdi” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra ise, Prof. Dr. 
Nazım Elmas toplantıya katılan şube 
başkanlarına sırası ile söz verdi. Şube-
ler yaptıkları ve yapacakları faaliyetler 
hakkında bilgiler verdiler.

TYB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Yücel Başdemir “Yeni Edebi-
yat dijitalleşmeyle sözlü edebiyata 
doğru geri evrilecek” başlıklı bir su-
num yaptı.

Giresun Belediyesi ve Türkiye Yazar-
lar Birliği Giresun Şubesi İşbirliği ile 
“Mevsimlerin Ötesi 1. Şiir Şöleni” Gi-
resun’da, aynı anda üç ayrı mekanda 
yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin şube baş-
kanlarından  ve üyelerinden oluşan 
şair, yazar ve araştırmacılarının katı-
lımı, TYB Giresun Şubesi organizesi 
ve Giresun Belediyesinin destekleri 
yapıldı.

Can Akengin Sanat Salonu’ndaki 
programa Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu da katıldı. 

Şenlikoğlu burada yaptığı konuşma-
da şair ve yazarların Giresun şehrine 
sağladıkları katkı ve değer nedeniyle 
çok memnun olduklarını ve teşekkür-
lerini iletti. 

D. Mehmet Doğan da kültür, sanat 
ve edebiyata sağladığı katkılar nede-
niyle Belediye Başkanı  Şenlikoğlu’na 
berat takdim etti.

D. Mehmet Doğan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na berat takdim etti.



16 Ekim 2021

Makedonyalı ve Kosovalı Öğrenciler 
D. Mehmet Doğan’ı Ziyaret Etti

“Doğu Türkistanlılar Türkiye Yazarlar Birliği’ne 
müteşekkirdir”

Türkiye’de bulunan Makedonyalı ve 
Kosovalı öğrenciler Türkiye Yazarlar 
Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet 
Doğan’ı ziyaret ettiler.

Avrupa Birliği’nin Türkiye Ulusal Ajansı 
aracılığı ile desteklediği  Esnaf ve Sa-
natkarlar Derneği  Genel Merkezi’nin 
Erasmus+ projesi kapsamında   ‘’Oku-
mak İyileştirir’’ başlığı altında yürüt-
tüğü çalışmalar için Ankara’da bulunan 
öğrenciler Türkiye Yazarlar Birliği Vakfını 
da ziyaret ettiler.

01.10.2021 tarihinde TYB Genç Kahve 
kültür evinde gerçekleşen ziyarette, 
öğrencilerle bir süre sohbet eden D. 
Mehmet Doğan, yazmanın önemini 
anlattı daha sonra da Ankara hakkında 
öğrencilere bilgiler verdi.

İnsan hayatının “Anlama, Anlatma ve 
Yazmadan” ibaret olduğunu belirten 
Doğan, olayların kurgulanışını, hayal 
edilen olayları ve kişileri doğru, anlaşılır, 
etkili ve sistematik bir şekilde kâğıda 
dökmenin önemini anlattı.

Öğrencilerin yazma konusundaki 
sorularını da cevaplandıran D. Mehmet 
Doğan, kitapların iki şekilde meydana 
geldiğini, birincisinin çeşitli zamanlarda 
farklı yayın organlarında yayınlanan 
yazıların bir araya getirilmesi ile 
oluştuğunu, ikinci şeklin ise bir konu 
belirlenerek o konunun üzerinden 
eserin tamamlandığını belirtti.

“Ömrüm Ankara Bir Ankara 
Şehrengizi”nin yazarı D. Mehmet Do-
ğan öğrencilere Ankara ile ilgili de bil-
giler verdi.

Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine 
yakın bir konumda bulunan Anka-
ra’nın başkent olmadan önce de çok 
önemli bir şehir olduğunu söyleyen 
Doğan,   Çin’den başlayarak Anadolu 
ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar 
uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu 
olarak bilinen İpek Yolu’nun da Anka-
ra’dan geçtiğini ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
TRT Uygurca Masası’nda mütercim 
spiker olarak görev yapan Mirkamil 
Kaşgarlı ’yı üniversitedeki makamında 
kabul ederek bir süre görüştü.

18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekle-
şen ziyarette TYB’nin Uygur Türklerine 
olan ilgisi ve gerçekleştirdiği faaliyetle-
ri için Genel Başkan Arıcan’a teşekkür 
eden Mirkamil Kaşgarlı; “Bugün, Doğu 
Türkistan’da insanlık dramı yaşanıyor. 
Eğitim, inanç, kültür ve çalışma hakları 
başta olmak üzere kardeşlerimizin ya-
şama hakkı ellerinden alınıyor. Bütün 
dünyanın gözleri önünde gerçekleşen 
insan hakları ihlallerine hiçbir devlet 
hiçbir kurum ve kuruluş dur diyemiyor. 
Gerçekleştirdiği faaliyetlerle konuyu 

gündemde tutan, Çin Devlet Başkanı     
başta olmak üzere insani yardım ku-
ruluşlarına mektup yazarak baskıların 
sona erdirilmesini isteyen  Türkiye Ya-
zarlar Birliği’ne desteği ve hassasiyeti 
için müteşekkiriz” dedi.

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan da yaptığı konuşmada ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Başkan Arıcan konuşmasının de-
vamında, “Bölgeden gelen haberlerin 
yanı sıra Türkiye’ye sığınan göçmenle-
rin anlattıklarından Doğu Türkistan’da 
çocuk, yaşlı, kadın, erkek tüm nüfusun  
baskı altında yaşadıklarını anlıyoruz. 
Soydaşlarımız bağımsızlık mücadele-
sinden öte bir yaşam mücadelesi ver-
diklerini görüyoruz. Buna dünya sessiz 
kalsa da biz sessiz kalamayız. Canları 
pahasına değerlerini korumaya çalışan 
kardeşlerimizin, soydaşlarımızın acısını 
yüreklerimizde hissediyoruz” dedi.

Mirkamil Kaşgarlı ziyaretin anısına, Ge-
nel Başkan Arıcan’a “Doğu Türkistan” 
bayraklı atkı, çini tabak ve Uygur şap-
kası hediye etti.
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Özel Eğitim Öğrencilerinden 
Genel Başkan Arıcan’a Âkif Tablosu

TYB Vakfı 12. Umumî Heyet Toplantısı Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı 12. 
Umumî Heyet Toplantısı 13 Ekim 
2021 tarihide yapıldı. TYB binasında 
gerçekleşen toplantıya vakıf mütevel-
li heyeti ve vakıf üyeleri katıldı.

Olağan genel kurulun divan başkan-
lığını Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yü-
rüttü, Mehmet Kurtoğlu da katip üye 
olarak görev yaptı.

Gündem gereği faaliyet raporunu 
Mahmut Erdemir, denetim kurulu ra-
porunu Ali Kılcı, mali raporu da Mus-
tafa Ekici okudu. Raporlar ayrı ayrı oy-
landı ve oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra vakfı yeni dönemde 
yönetecek Mütevelli Heyeti ve 
Murakebe Heyeti üyelerinin seçimine 
geçildi. Divan başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan kendisine ulaşan listesi 
okuyarak oylamaya sundu. Genel 
Kurula katılanların oy çokluğu ile 
Mütevelli Heyetine şu isimler seçildi: 
D. Mehmet Doğan (Başkan), İbrahim 
Ulvi Yavuz (2. Başkan), Mustafa 

Çetin Baydar (Üye), Muhsin Mete 
(Üye), Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
(Üye), Tarkan Zengin (Üye) ve Hacı 
Mahmut Erdemir (Üye).

Murakebe Heyetine ise Dr. Mehmet 
Sılay, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu 
ve Celil Güngör Seçildi.

Gündemin dilek ve temenniler bölü-
münde bir konuşma yapan TYB Vakfı 
Başkanı D. Mehmet Doğan, vakfın 
1991’de kültürel zenginliklerimizi ve 
kültürel meselelerimizi yurt içinde ve 
dışında tanıtmak, gelecek nesillere 
aktarmak ve korumak yönünde faa-
liyetlerde bulunmak, bu sahada ça-
lışmalar yapan Türkiye Yazarlar Birliği 
Derneğine yardımcı ve destek olmak 
gayesi ile kurulduğunu söyledi.

Divan Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan yaptıkları faaliyetlerde Türkiye 
Yazarlar Birliği Vakfı’ndan büyük des-
tek gördüklerini ifade ederek vakıf 
başkanı D. Mehmet Doğan ve müte-
velli heyete teşekkür etti.

Medeniyetimizde önemli bir yeri olan 
vakıfları kurmanın ve bu vakıfları ya-
şatmanın önemli olduğunu belirten 
Arıcan, “Devlet ve özel üniversitelerin 
yanı sıra vakıf üniversiteleri de hem 
sayı olarak artmakta hem de kalite-
li eğitim vermektedirler. 43 yıl önce 
kurulan, kültür, sanat, edebiyat ve 
düşünce alanında çok ciddi bir de-
neyim ve tecrübe kazanan TYB’nin 
de bir üniversite kurması bu alandaki 
önemli boşluğu dolduracaktır.” diye 
konuştu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a Meh-
met Âkif Ersoy tablosu hediye etti.

Antalya Kepez 
Özel Eğitim ve Uy-
gulama Okulu II. 
ve III. Kademe Mü-
dürlüğü Özel eği-
tim öğrencilerinin 
yün ve keçe karı-
şımından yaptığı 
tabloyu TYB Genel 
Merkezinde Genel 
Başkan Arıcan’a 
hediye eden Genel 
Müdür Mehmet 

Nezir Gül okul ve öğrencileri hakkın-
da da bilgiler verdi. Gül, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın açtığı Kepez Özel Eğitim 
Uygulama Okulunun örnek çalışmala-
ra imza attığını söyledi.

Âkif’in resminin özel olarak işlendiği 
tablonun üstünde “TYB’nin deste-
ğiyle Cumhurbaşkanımızın tensip-
leriyle 2021 yılının   “Mehmet Âkif 
ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan 
edilmesini tebrik ediyoruz.” yazılı.

Tabloyu TYB şeref Başkanı D. Meh-
met Doğan ile birlikte alan ve olduk-
ça beğendiğini söyleyen TYB Genel 
Başkanı Arıcan, tablonun hazırlanma-
sında emeği geçen değerli öğrenci-
lerimize teşekkür ediyorum, ellerine 
sağlık. Ayrıca bu çocukların nitelikli 
bireyler olarak yetişmelerinde büyük 
emekleri olan   kıymetli öğretmen-
lerimize de başarılar diliyorum diye 
konuştu.

Mehmet Nezir Gül, D. Mehmet Doğan ve Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
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Fettah Efendi’nin İlk Şiir Kitabı 
Üsküp’te Tanıtıldı

Balkanların ve Kuzey Makedonya’nın 
önemli alim ve şairlerinden olan  Ab-
dülfettah Rauf’un (Fettah Efendi) 60 
yıl sonra İDEFE Yayınları’ndan yayın-
lanan ilk şiir kitabı başkent  Üsküp’te 
tanıtıldı.

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Der-
neği tarafından “Yine Vatan İçin” 
başlığıyla  yayınlanan kitabın tanıtımı 
Üsküp’teki Davut Paşa Hamamı’nda 
gerçekleştirildi. 

Tanıtma programına katılan Türkiye 
Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref  
Başkanı D. Mehmet Doğan 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“Fettah Rauf efendi bu topraklarda 
yetişmiş, yaşamış, eser vermiş bir 
şahsiyet hem bilim adamı hem 
edebiyatçı. Biz tabi balkan harbi sonrası 
buranın ilim tarihi edebiyat tarihi ile 
ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. 
Aslında Fettah efendiyi tanımaya 
başlayınca biraz da 1910’lardan sonra 

1950’lere hatta 1960’lara kadar bu 
toprakların ilim hayatını ve edebiyat 
hayatını tanımaya da bir adım atmış 
oluyoruz.” dedi.

D. Mehmet Doğan açıklamasının de-
vamında, “Fettah efendinin şiirlerini 
okuduğumuzda eserlerini gördüğü-
müzde, bizim için o daha önce bir 
isimden ibaretti yani buraya geldiği-
mizde arkadaşlar bize böyle bir şahsi-
yetin yaşadığını Mehmet Âkif tarzın-
da şiirler yazdığını söylemişlerdi ama 
eserlerinden haberdar değildik. Şimdi 
işte ilk defa bugün bir kitap halinde bir 
başlangıç olarak şiirlerini de görmüş 
olduk. Burdan çıkaracağımız sonuç şu 
yani 1930’larda 40’larda burada hem 
medreseler kapatıldığı için ilim hayatı 
canlı şekilde devam ediyor hem de 
klasik Türkçeyle, Osmanlı Türkçesiyle 
şiir yazan hem de güzel başarılı şiirler 
yazan şahsiyetler yetişiyor.” ifadelerine 
yer verdi.

Fettah Efendi Derneği Başkanı Sevba 
Abdula da yaptığı açıklamada, “Fettah 
efendinin uzun süren 60’a yakın olan 
şiirlerini yayımlamış en azından ilk ki-
tabını yayınlamış bulunuyoruz. Bu Üs-
küp çevresi ve tabi Balkanlar islam me-
deniyeti açısından son derece önemli 
bir gelişme kanımızca.” dedi.

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih 
Murat ise yaptığı konuşmada, Fettah 
Efendi’yi anmanın önemine vurgu 
yaparak kendisinin hukuki boyutu ele 
alacağını söyledi.

Fettah Efendi ve arkadaşlarının hak 
etmedikleri cezalar aldığını söyleyen 
Murat, “Bizim için onun direnişi, onun 
duruşu çok önemli. Savunduğu değer-
ler bizim değerlerimizdir. Onun için bu 
akşam burada bulunmaktan memnu-
niyet duyuyorum.” dedi.

Program sonunda sanatçı Mesut Kur-
tiş, şair Mehmed Arif ve Elif Ruşiti, Fet-
tah Efendi’nin şiirlerini okudu.

D. Mehmet Doğan: 

“Fettah Rauf efendi bu 

topraklarda yetişmiş, 

yaşamış, eser vermiş 

bir şahsiyet hem bilim 

adamı hem edebiyatçı. 

Fettah efendiyi tanımaya 

başlayınca bu toprakların 

ilim  hayatını ve edebiyat 

hayatını tanımaya da bir 

adım atmış oluyoruz.”

Salih Murat, Sevba Abdula ve D. Mehmet Doğan
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D. Mehmet Doğan: 
Dile Müdahale Edenler Dilci Değildi
Server Vakfı tarafından düzenle-
nen “Bir Kitap Bir Yazar” programına 
“Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşün-
mek” eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği 
şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
konuk oldu.

16 Ekim 2021 tarihinde vakfın 
toplantı salonunda yüz yüze 
gerçekleşen söyleşiyi  Server Vakfı 
Başkanı Mehmet Ali Bulut yönetti.

Server Vakfı’nın Youtube kanalından 
canlı olarak yayınlanan programda 
D. Mehmet Doğan dil ve felsefe ara-
sındaki ilişkiyi anlatarak konuşmasına 
başladı.

Oğuz Türkçesi Anadolu’da 
yazılı hale geldi
Doğan, “Dil felsefesi güçlü bir felsefe. 
Felsefe de zaten dille yapılıyor, ama 
felsefe yapabilecek bir diliniz olması 
gerekir. Bir kere kelime haznnizin ge-
niş olması icap ediyor. Farklı anlamları 
karşılayacak kelimeleriniz olması gere-
kiyor ve elbette dilde de istikrar olması 
gerekiyor. Maalesef Türkiye’de dilde 
istikrar 20. yüzyılda bozuldu. Bu istikrar 
daha önce var mıydı yok muydu çok 
tartışıldı. Yani Osmanlıların dili kasten 
ihmal ettiği, hatta bozduğu yolunda 
iddia ve efsaneler üretilmiştir. Osman-
lıların dille ilgili bir meselesi yoktu.  As-
lında dilin bir seyri var bu seyir  çeşitli 
şekillerde tezahür ediyor. Oğuz Türk-
çesi Anadolu’da yazılı hale geldi. Yunus 
Emre Anadolu’da türkçe edebiyatın bü-
yük bir başlangıcını yaptı.  

Yunus Emre’nin Divanıyla ortaya büyük 
bir metin koyduğunu belirten D. 
Mehmet Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun kendi zamanında yazılı hale 
gelip gelmediğini de bilmiyoruz. 
Yazıya geçirilme işi belki yapıldıysa bile 
çeşitli sebeplerle kaybolmuş olabilir. 
Ama elde olan nüshalardan Yunus 
Emre’nin şiirlerinden bir fikir edine 
biliyoruz. Yunus Emre’nin şiirleri halk 
arasında yaygın olarak ezberlenmiş, 
musikiyle okunmuş, bizim annelerimize 
kadar devam etmiştir. Musiki olan 
tekkelerde  Yunus Emre ilahileri 
olmaması mümkün değil.”

Osmanlılar Türkçe edebiyatı 
destekledi
Anadolu’da Türkçe’nin gelişimine dair 
bilgiler verene Doğan Osmanlılar dö-
neminde kullanılan dile ilişkin olarak 
şu değerlendirmeyi yaptı:

  “Türkçe edebiyatı destekleyen 
beylikler var. Aydınoğlu Beyliği, 
Germiyanoğlu Beyliği ve Osmanlılar 
var.    Osmanlılarda baştan beri Türkçe 
edebiyatı desteklemiş ve resmi 
yazışmalarını da Türkçe yapmıştır. Dil 
edebiyatta farklı bir şekle bürünüyor. 
Şiir sanatıyla uğraşanlar sanatlarını 
göstermek için arapça ve farsça keli-
melere çok yer veriyorlar. Öte yandan 
tarih kitaplarımızın dili de sade.   Hal-
ka yönelik dini metinlerin dili sade 

ve kolay anlaşılır. Bu neden böyle, 
çünkü halkın kolayca anlaması lâzım. 
Halk okusun, anlasın mucibince 
de amel etsin diye. Büyük şairlerin 
eserlerini okurken Türkçenin gücünü 
hissediyorsunuz. Yunus Emre 
hayatında hiçbir zaman dil bilgisi, 
gramer kitabı okumamıştı, kimseden 
Türkçe dersi almamıştı ama Türkçesi 
mükemmel.”

Dil Kurultayında Türkçeye 
sert müdahaleler oldu
Dili çığırından çıkaran müdahaleleri 
yapanların hiçbirinin gerçek anlamda 
dilci olmadığını belirten D. Mehmet 
Doğan, “1932’de ilk defa yapılan Dil Ku-
rultayı Türkçeye sert müdahalenin baş-
langıcıdır. Osmanlı düşmanlığı, Türk ve 
Türkçe hamaseti yanında, Türkçenin 
batı dilleri ile aynı kökten olma iddia-
sına dayanan tezlerin okunması, ko-
nuşmaların yapılması şeklinde 10 gün 
sürmüştür. Görülecektir ki bu kurul-
tayda ilim konuşmamıştır, hakikat gö-
zetilmemiştir, hak teslim edilmemiştir, 
gerçek anlamda bir dil ıslahı programı 
ortaya konulmamıştır.” diye konuştu.

D. Mehmet Doğan söyleşinin sonunda 
okuyucularına yeni çıkan kitabı “Türk-
çe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek” 
isimli eserini imzaladı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürü  Mehmet Nezir Gül, 
TYB Genel Başkanı  Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, TYB Vakfı ikinci başka-
nı  İbrahim Ulvi Yavuz’un da katıldığı 
söyleşiye Server Vakfı üyeleri de büyük 
ilgi gösterdi.
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TYB Heyeti İskilip’i Ziyaret Etti

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı 

D. Mehmet Doğan, TYB Genel Baş-

kanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve 

beraberindekiler, 04.09.2021 tarihin-

de bir günlük İskilip ziyareti gerçek-

leştirdiler.

TYB Yönetim Kurulu üyesi yazar Ali 

Kılcı’nın daveti ile gerçekleşen zi-

yarete, konuklar Çorum’un önemli 

ilçesi İskilip’in tarihi mekanları-

nı;   İskilipgücü Aile Çay Bahçesini, 

İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezarı ve Kül-

liyesini, İskilip Kalesini, İskilipli Âlim-

ler Müzesini ve Akşemseddin’in aile 

bireylerinin türbelerinin bulunduğu 

Evlik Köyü’nü ve çilehaneyi ziyaret 

ettiler.  

Ziyaretçilere İskilip’in tarihi, coğrafi 

yapısı ve kültürel değerleriyle ilgili 

bilgi veren araştırmacı yazar, sanat 

tarihi uzmanı, arkeolog   Ali Kılcı  ve 

Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Fik-

ret Kısar tarihi bilgilere, belgelere ve 

kalıntılara göre ilçenin çok eski bir 

yerleşim merkezi olduğunu ifade 

ettiler.

İlçede yaşayan devlet adamları ve 

bilim insanları hakkında önemli 

araştırmaları bulunan Ali Kılcı,  Fatih 

Sultan Mehmet’in hocası, tıp âlimi 

Akşemseddin’in İskilip günleri, yaşa-

dığı mekanlar,   ailesi ve günümüze 

kadar gelen eserleriyle ilgili bilgiler 

verdi.

Programa katılanlara Ahmet Çarkacı 

tarafından yemek, tatlı ve çay ikra-

mında bulunuldu. Yemekte sadece 

deneyimli ustalar tarafından özel 

gün ve toplantılarda yapılan İskilip 

dolması, sirkeli cacık ve un helvası 

ikram edildi.

Yemekte bir konuşma yapan Prof. 
Dr.  Musa Kazım Arıcan, “Anado-
lu’muzun güzel bir ilçesinde güzel 
bir gün geçiriyoruz. Bizi davet eden 
yönetim kurulu üyemiz Ali Kılcı’ya, 
ikramda bulunan Ahmet Çarkacı ve 
Nihat Armutçu’ya, konuklara yakın 
ilgi gösteren Fikret Kısar’a ve bağ-
lamasıyla seslendirdiği ilahiler için 
İsmail Hakkı Akyoloğlu’na teşekkür 
ediyorum” dedi.

D. Mehmet Doğan’da yaptığı konuş-
mada gösterdikleri misafirperverlik-
ten dolayı emeği geçen herkese te-
şekkür etti.

Konuklar, İskilipli Atıf Hoca Anıt 
Mezarı ve Külliyesini de ziyaret 
ettiler. Anıt mezarda  Prof. Dr. İsmail 
Çalışkan Kur’an-ı Kerim okudu ve hep 
birlikte dua edildi.

TYB Genel Merkez Yöneticileri İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezarı ve Külliyesini de ziyaret ettiler.
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Tavşanlılı Öğrenciler 
Genel Başkan Arıcan’ı Ziyaret Etti

D. Mehmet Doğan 
Fuarda Kitaplarını İmzaladı

Kütahya Tavşanlı Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Proje Okulu’nun araş-
tırmacı ve yazar öğrencileri, Tarih 
Öğretmenleri Mesut KOCAMAN ve 
Kütahya Kültür Derneği Başkanı Sü-
leyman MUSLU ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Bilal TAŞDEMİR ile birlikte An-
kara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başka-

nı  Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN’ı   

ziyaret etti.

Ziyarette, lise son sınıf öğrencile-

ri  Rukiye Şahin  ve  Rümeysa Bilgili   

TÜBİTAK bünyesinde Kütahya’nın 

yerel tarihine dair gerçekleştirdikleri 

ve ödül de aldıkları projelerini kitap-
laştırıp, kitaplarını Arıcan’a takdim 
ettiler. 

Genel Başkan Arıcan da henüz lise 
öğrencilerinin tarih ilmine dair böyle 
kapsamlı bir proje çalışması hazırla-
masını ve bu çalışmaları kitaba dö-
nüştürmesini çok önemli bulduğunu 
söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak genç-
lerin okuma ve yazma çalışmalarını 
sürekli desteklediklerini ifade eden 
Arıcan, zengin bir tarihi geçmişi bu-
lunan Kütahya’nın tarihine dair hazır-
lanan bu eseri oldukça önemsiyorum 
diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan ATO Fuar ve Sergi Sa-
lonunda  açılan kitap fuarına katılarak 
kitaplarını imzaladı.

Ankaralı kitap severlerin büyük ilgi 
gösterdiği, çok sayıda yayınevi ve 
birçok ünlü yazarın okuyucularıyla 
buluştuğu Eylül Fuarcılık’ın 
organizatörlüğündeki fuar bu yıl 
kapılarını on altıncı kez ziyaretçilerine 
açtı.

26 Ekim 2021 Salı günü TYB Ankara 
Şubesinin standında okuyucuları ile 
buluşan D. Mehmet Doğan Yazar Ya-
yınları  arasından çıkan; “Türkçe Dü-
şünmek, Türkçeyi Düşünmek”  başta 
olmak üzere tüm kitaplarını imzaladı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gür-
sel Baran  da TYB Ankara Şubesinin 
standını  ziyaret etti. D. Mehmet Doğan, 

Başkan Baran’a  Ömrüm Ankara 
“Bir Ankara Şehrengizi”  kitabını 
imzalayarak hediye etti.
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Türkiye Yazarlar Birliği’ne 
“Avrasya Hizmet Ödülü’’ Verildi

TYB ile Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi 
İşbirliği Yapacak

Türkiye Yazarlar Birliği, Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) tarafından verilen 
“Avrasya Hizmet Ödülüne” layık 
görüldü.

EkoAvrasya tarafından düzenlenen 
“Avrasya Hizmet Ödülleri”, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 
katılımıyla Ankara Resim Heykel 
Müzesi Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda 
gerçekleştirilen ödül töreniyle 
sahiplerine teslim edildi.

Ödül alan isimler ile kuruluşlardan 
bazıları şöyle: Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa 
Milletvekili Osman Mesten, İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye 
Yazarlar Birliği, Ankara Kent 
Konseyi, Yunus Emre Enstitüsü, 
Mamak Belediyesi ile Etimesgut 
Belediyesi.

TYB adına Genel Başkan Yardımcısı 
Tarkan Zengin’e ödülü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ile 
Azerbaycan Devlet Tercüme Merke-
zi Genel Başkanı Afak Mesut, edebi 
ve kültürel ilişkiler kapsamında iş-
birliğinin güçlenmesi için protokol 
imzaladılar.

Edebi, kültürel, haber, çeviri, kitap   
ve yayımcılık alanlarında uzun sü-
reli ve kapsamlı işbirliğini gerçek-
leştirmek amacıyla yapılan   proto-
kole göre; taraflar karşılıklı olarak 
edebiyatlarımızın tanıtımına yöne-
lik birlikte projeler hazırlayacaklar.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan  Azerbaycan   Devlet 
Tercüme Merkezi ile yapılan işbirliği 
anlaşmasının Türkiye edebiyat 
örneklerinin Azerbaycan diline, 
Azerbaycan edebiyat örneklerinin 
de Türkçeye aktarılarak geniş 
okuyucu kitlelerine ulaştırılmasının 

yanında iki kardeş ülkenin edebiyat 
ve sanat alanında birbirlerini daha 
yakından tanıyacaklarını söyledi.

Ayrıca; Edebiyat örneklerinin bası-
mı, internet sitesinde, portal ve ga-
zetelerde veya kitap olarak yayım-
lanması; edebiyatların tanıtımına 
yönelik toplantı, konferans ve diğer 
etkinliklerin gerçekleştirilmesinin 
de Türk Dünyasında örnek bir da-
yanışma sağlayacağını ifade eden 
Başkan Arıcan “Geçen yüzyıldan 
kalan aramızdaki kopukluğun ye-
niden tesisinde kültürel ve sanatsal 
faaliyetler ve yayınlarla bu açığın 
giderilmesine büyük katkılar yapa-
cağına inanıyorum. dedi.

Dil, edebiyat, kültür ve sanatın mü-
zik ve  sinema gibi temeli edebiyata 
dayanan sanatlarımızla da ortak iş-
birliğinin geliştirilmesinin önemine 
değinen Arıcan, “Tarih şuurunun 
yerleşip kökleşmesinde de dil, ede-
biyat, kültür ve   sanata ve sanatçı-
larımıza büyük görevler düştüğünü 
ve Azerbaycan   Devlet Tercüme 
Merkezi ile vardığımız işbirliği an-
laşmasının hayırlı olmasını dilek-
lerini ifade etti. Türk Dünyasında 
Ortak Tarih kitabının okutulmasının 
yanında dil ve edebiyat alanında da 
ortak kitapların okutulmasına da 
büyük ihtiyaç var diyen Arıcan bu 
alanda da TYB olarak her türlü kat-
kıyı yapmaya hazırız.”
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Türkçe Şûrası Toplanacak

Vakıflar Bölge Müdürü Türkoğlu, 
D. Mehmet Doğan’ı Ziyaret Etti.

Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye Dil 
ve Edebiyat Derneği, Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi ve Yunus Emre 
Enstitüsü dilimizin dünü, bugünü ve 
yarınının konuşulacağı geniş katılım-
lı bir şûra toplayacak.

Yûnus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla; 
Türkçenin karşı karşıya olduğu gün-
cel meseleler ve çözüm yollarının ko-
nuşulacağı şura dilciler, edebiyatçılar 
ve felsefecilerin katılımı ile  26-27  
Kasım 2021 tarihlerinde  Ankara’da 
gerçekleşecek.

TYB’den yapılan açıklamada; 
“Türkçe yılı”nda Türkçenin bugün 
içinde bulunduğu durumu tespit, 
değerlendirme, meseleleri ortaya 
koyma ve çözümleri için geniş çaplı 
istişareye ihtiyaç olduğu dikkate 
alınarak bir dil şûrası toplanmasına 
karar verildi. Bunun için konuyla 
ilgili kişilerin, kurum temsilcilerinin 
bir araya getirilmesi ve geniş bir 
danışma toplantı yapılması ilk adım 

olacaktır. Bu istişarelerden sonra 
“ne yapılmalı?” sorusunun cevabı 
mahiyetinde çözüm yollarını ihtiva 
eden bir metin hazırlanarak, başta 
Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili 
kurumları ulaştırılacak.” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şûra’da konuşula-
cak-tartışılacak konu başlıkları ise şöyle 
sıralanıyor: Günlük dil, konuşma dili, 
Yazı dili, Eğitim-öğretim dili, Ders ki-
taplarının dili, ilk ve orta öğretimde 
kelime haznesi İlim dili-akademik 

dil, Felsefe dili, Fen bilimlerinin dili, 
Din dili (ilahiyat dili), Hukuk dili-ka-
nun dili, Devlet dili, resmî yazışma 
dili, devlet metinlerinin dili (kanun, 
tüzük, yönetmelik vb.), Edebiyat di-
li, Haberleşme-iletişim dili (medya 
dili), Bilişim dili, Sahne dili, Tercüme 
dili, Tıp dili, Spor dili, Dilbilgisi, gra-
mer meselesi, İmlâ-yazım meselesi, 
Yabancı dille öğretim, Yabancılara 
Türkçe öğretimi ve Türk dünyasında 
ortak Türkçe.

Ankara Vakıflar Böl-

ge Müdürü Ferhat 

Türkoğlu, Türkiye 

Yazarlar Birliği Vakfı 

Mehmet Âkif Araş-

tırmaları Merkezi 

Başkanı D. Mehmet 

Doğan’ı ziyaret etti.

01.10.2021 tarihinde TYB Vakıf mer-

kezinde gerçekleşen ziyarette; Millî 

Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un Millî 

Mücadele yıllarında Ankara’da ika-

met ettiği ve İs-

tiklâl Marşı baş-

ta olmak üzere 

şiirlerini yazdığı 

Taceddin Der-

gahı’nın yeni-

den orijinal mü-

ze malzemesi ile 

tefriş edilerek düzenlenmesi konu-

sunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden 

şair, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, ve-

fatının 60. Yılında düzenlenecek bilgi 

şöleni ile anılacak.

14-16 Ocak 2022 tarihleri arasında, 

Türkiye Yazarlar Birliği ve Bursa Yıldırım 

Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek 

bilgi şöleninde sunulacak bildiriler ki-

tap olarak da yayınlanacak.

Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğinde 

yapılacak program için konu başlıkları 

şöyle belirlendi: Tanpınar’ın hayatı, 

Tanpınar ve şiir, Tanpınar ve deneme,  

Tanpınar’ın hikâye ve romanları, Tan-

Ahmet Hamdi Tanpınar 
Bursa’da Anılacak

Mesnevî Okumaları

pınar’da şehir ve medeniyet, Tanpınar 

ve siyaset, Tanpınar ve akademi, Tan-

pınar’da kültür, gelenek ve modern-

leşme, Tanpınar’da kültür, gelenek ve 

modernleşme.

Önemli Tarihler: Bildiri özeti (150-250 

kelime) göndermek için son tarih: 19 

Kasım 2021, Kabul edilen özetlerin ila-

nı: 03 Aralık 2021, Tam metin son gön-

derim tarihi: 25 Mart 2022 ve Sempoz-

yum tarihi: 14-16 Ocak 2022

Bildiri özetlerinizi tanpinarsempozyu-

mu@gmail.com adresine gönderebi-

lirsiniz.  

Türkiye Yazarlar Birliği’nin süreli 

faaliyetlerinden olan ve Türkiye’de 

Mevlâna ve ölümsüz eseri 

Mesnevî üzerine çalışmalar yapmış 

akademisyenler tarafından sürdürülen 
Mesnevî okumaları devam ediyor.

Dünyayı sarsan ve Türkiye’de de etki-

sini sürdüren korona virüs nedeniyle 

7 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak 

başlayan okumalara yaz sezonu nede-

niyle 28 Haziran 2021 den itibaren ara 

verilişti.

Birçok menkıbenin, hikmetli sözün, 

öğüt ve nasihatlerin kaynağı olan 

Mesnevî okumaları Eylül 2021 tarihin-

de başladı.

Yeni dönemde, Prof. Dr. Adnan 

Karaismailoğlu, Prof. Dr. Hicabi 

Kırlangıç, Prof. Dr. Zülfikar Güngör, 

Doç. Dr. Yakup Şafak  ve Dr. Fahrettin 

Coşguner’in dönüşümlü olarak 

Mesnevî  Okumalarını devam 

ettiriyorlar.
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TYB’de Safahat Okumaları 
Devam Ediyor

İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı’ya Ödül

Türkiye Yazarlar Birliği 2021 yılı 
içinde gerçekleştireceği “İstiklâl 
Marşı’nın 100. Yılı” faaliyetlerinden 
biri olan; “Safahat Okumaları” de-
vam ediyor.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
eseri Safahat’ı anlayarak okumak ve 
üzerinde değerlendirmeler yapmak 
için düzenlenen ve ilki, 27 Aralık 
2020 tarihinde Mehmet Âkif Araştır-
maları Merkezi Başkanı D. Mehmet 
Doğan tarafından gerçekleştirilen 
okumaların her bölümü için her haf-
ta farklı isimler konuk oluyor.

Çevrimiçi gerçekleştirilen ve yoğun 
ilgi gören safahat okumalarında 
görev alanlar yazar, akademisyen 
ve tarihçiler: Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan, Hasan Akay, Prof. Dr.Caner 
Arabacı, Ekrem Bektaş, Metin Önal 

Mengüçoğlu, Mustafa Özçelik,  Meh-
met Kurtoğlu, Ali Sözer, Hasan Yücel 
Başdemir,  Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Âlim 
Kahraman, Prof. Selami Şimşek, D. 
Nazif Öztürk, Doç. Dr. Maksut Yiğit-
baş, Mahmut Bıyıklı, Prof. Dr. Bilal Ke-
mikli ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş,

Milletimize fikirleri ve eserleri ile ör-
nek olan Âkif’in un ölümsüz eseri Sa-
fahat’ı, yeni kuşakların da anlayabile-
ceği bir tarzda sadeleştirilerek günü-
müz Türkçesiyle anlatılan derslerde 
şairin sanat anlayışını, kişiliğini ve 
döneminin şartlarına da yer veriliyor.

İstanbul Takipte Haber Sitesi’nin 
“Alanında İz Bırakanlar” 6. Gelenek-
sel Sıfır Atık Temalı ödül gecesi gerçek-
leşti.

16 ayrı dalda ödüllerin verildiği  prog-
ram Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Pro-
tokol konuşmalarının ardından kendi 
alanında iz bırakanlara ödülleri verildi.

Gecenin ev sahibi, Hüseyin Adil Yel-
kenci, İstanbul Takipte Haber Sitesi 
olarak geleneksel hale getirdikleri 
geceyi pandemi zorluklarına rağmen 
yapmalarının mutluluğunu yaşadıkla-

rını ifa ederek, katılımcılara teşekkür-
lerini ilettikten sonra ödül alan herkesi 
tebrik etti.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şu-
be Başkanı Mahmut Bıyıklı’ya TYB 
İstanbul Şubesi’ndeki nitelikli çalışma-
ları ve üstün gayreti dolayısıyla yılın İz 
Bırakan Kültür Adamı ödülü verildi.

Ödülünü Ak Parti Milletvekili Mustafa 
Ataş›ın elinden alan Bıyıklı ödül tertip 
heyetine teşekkür ederek kültürel 
çalışmalarına aynı aşk ve heyecanla 
devam edeceğini belirterek kültür ve 
medeniyet değerlerimizi yeni nesillere 

aktarmak gibi bir vazifemiz var. Bu 
sebeple çok çalışmamız gerekiyor.  Biz 
de hep   bu şuurla çalıştık çabaladık. 
İnşallah ülkemizin aydınlık yarınlara 
ulaşmasında üzerimize düşeni 
hakkıyla yerine getirmeye devam 
edeceğiz, dedi.
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İstanbul’da Kaşgarlı Mahmut 
Şiir Gecesi

Hasan Nail Canat İstanbul’da Anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul 
Şubesi’nde “Kaşgarlı Mahmut Şiir 
Gecesi” gerçekleştirildi.

Programın açılışını TYB İstanbul 
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
yaptı. Geceye katılan şairlere 
teşekkür eden Bıyıklı şöyle 
konuştu: ‘Kaşgarlı Mahmut bilinen 
ilk büyük sözlükçümüz, dilcimiz 
ve edebiyat tarihçimizdir. Divanü-
Lügati’t-Türk milleti için büyük bir 
zenginliktir. Ali Emiri Efendi’nin: 
“Bu bir kitap değil, Türkistan ülkesidir. 
Türkistan değil bütün cihandır.” Sözü 
eserinin önemini net bir şekilde 
anlatmaktadır.

Türk dilinin Arapça karşısındaki 
gücünü ortaya çıkaran Türklerin ha-
kimiyetinin uzun süreceğini bilen ve 
Araplara Türkçe öğretmeyi hedefle-
yen Kaşgarlı Mahmut’un bu önem-

li eseri sadece bir sözlük değil 
aynı zamanda Türk dilinin tarihi, 
coğrafyası ve folklorunu anlatan 
önemli bir şaheserdir.”

Programda Uygur Şairler   İmran 
Sadaî, Erkan Kadir, Mehmutcan 
Yasin, Alimcan Gemnaki, 
Nurala Göktürk ve Hamit 
Göktürk, Azarbaycan’dan Gülay 
Sormageç, Tebriz’den Avşar Ergin, 
Tatarlardan Hikmet Karaçoban, 
Türkiye’den Özgür Çoban, Burak 

Ayaydınlar şiirlerini okudu.   Uygur 
Mukam Ansamblından Jimeste, 
Muhter Canbaz, Mömin Janlar müzik 
dinletisi sundu.

Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan 

Nail Canat, vefatının 17. yılında TYB İs-

tanbul Şubesi tarafından düzenlenen 

bir programla kabri başında anıldı.

Anma töreninde konuşan TYB İstan-

bul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
“Hasan Nail Canat, her şeyin maddeye 

endekslendiği bir çağda mana ve özü 

koruyarak, bir ömür boyu sanatıyla 

mücadele etmiştir. Canat, medeniye-

timizin birikimini tiyatro aracılığıyla 

yeni nesillere taşımaya ahdetmiş bir 

savaşçıdır.” dedi.

Esenler Sanat Evi (ESEV) Genel Ko-

ordinatörü Abdülbaki Kömür de 

her sene Canat’ın mezarını ziyaret 

ettiklerine işaret ederek, “Hasan Nail 

Canat’ın yaşarken anlatmaya çalıştığı 

davayı diri tutmak için buradayız. Bu-

raya gelmemiz onun davası içindir.” 

diye konuştu.

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönet-

meni Birol Cürgül ise Canat’ın bir 

tiyatro oyuncusu, ustasından öte ör-

nek bir insan olduğunun altını çize-

rek, “Önümüzde ahlakıyla, inancıyla, 

hayatı yaşama biçimiyle, insanlara, 

sanata ulaşma azmiyle bizim için bir 

öncüydü. İyi bir insandı. Bir davayı 

omuzlamıştı. Biz de o davayı kendi 

gücümüz nispetinde omuzlamaya, 

yokluğunda devam etmeye çalıştık ve 

çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri-

ni kullandı.

Programda eğitimci-yazar Muzaffer 

Doğan da konuşma yaptı.

Canat’ın Eyüpsultan’daki kabri başın-

da bir araya gelen ailesi ve sevenleri, 

Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.
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TYB İzmir Şubesi Yönetimi ve İl Milli Eğitim 
Müdürünü Ziyaret Etti

Rabia Brodbeck: 
Modernite Birlik ve Sevgiyi Yok Etti

New York’ta çok ünlü bir dansçıyken 
Müslüman olup Türkiye’ye yerleşen 
ve kitaplar yayınlayan Yazar Rabia 
Christine Brodbeck TYB İstanbul Şu-
besi’nin konuğu oldu.

TYB İstanbul Yönetim Kurulu 
üyeleri Doç. Dr. Yusuf Dinç İhsan 
Kabil ve Özgür Çoban’ın koordine 
ettiği programa gençler yoğun ilgi 
gösterdi. Yeni çıkan kitapları üzerine 
konuşan Brodbeck Modernitenin 
Müslümanların hayatından kopardığı 
değerler üzerine şöyle konuştu:

“Modernite orijinal varlığımız ile olan  
köprüyü kopardı, bunla beraber kut-
salımızı da kopardı. Bu konu kadınla-

rın açısında daha belirgin durumda 
şöyle ki, dünyada da virüs gibi yaygın  
kutsallığı da yitirdik. Eskiden aile bağ-
ları vardı. Samimi   ve derindi. Bugün 
ise daha çok bireysellik hakim, aynı 
zamanda duyarsızlıkta söz konusu. 
“Birlik”, “sevgi”, “kaynaşma” vs.. tüm 
bunlar yok oldu. İnsanın en değerli 
ritüellerini  ve bağlarını koparmış mo-
dernite. En başa  gidilecek olursak kö-
ke inersek ailede, annede, çocuk iliş-
kisinden başlayan “ahde vefa” duygu-
larını kaybettik. Tüm bunlar birbirini 
kovalıyor, modernite’nin etkileri çok 
derin. Duygulara bakıldığında doğal-
lıktan da koptuk. Özlem duygumuzu 
ele alacak olursak; hiçbir şeyi özleye-
mez olduk.” 

Kentleşmeyle birlikte yeşili kaybettik 
ve hatta özlemez hale geldik diye ko-
nuşan Rabia Christine Brodbeck söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Kentleşme ile beraber yeşili kaybet-
tik ve artık özleyemez hatta ihtiyaç 
duyamaz hale geldik. Çok ciddi bir 
durum! Adeta hissizleştik. İnsanın en 
değerli ritüellerini ve kainat ilen tüm 
bağlarını kopardı modernite. Kadını 
ela alacak olursak; hassas     bir varlık, 
dolayısıyla modernite kadını daha 
çok   etkiledi. Neden kadın daha çok 
kullanılıyor? Çünkü, Allah’ın Cemal 
ismine ayine olan bir varlık. Evet 
çok güzel yaratılmış ve güzel oluşu, 
modernite açısından kadını ticaret 
vesilesi, tüketecek metâ olarak görü-
yor. Fıtrat en güzeli istiyor, güzelliğe 
olan bu eğilim yanlış yerlerde   kulla-
nıldı bugüne kadar. Kur’an öyle diyor 
kadın 40 gün içinde çok hızlı manevi 
oluşuma sahip, öyle ki hemen de ka-
yabiliyor, hassas olması hasebiyle. Ve 
hassaslığı nispetinde de korunmaya 
ihtiyacı var.     Ne yazık ki, erkekler bu 
hassaslığı satın alıyorlar. Oysa   teset-
tür ile kadın, maddi ve manevi anlam-
da en güzel şekilde korunmuştur.”

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir 
Şube Başkanı  Abbas Levent 
Ertekin beraberinde yönetim kurulu 
üyesi  Mehmet Yazıcı, yönetim 
kurulu üyesi ve aynı zamanda 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin baş danışmanı Metin 
Özçeri  ile birlikte İzmir Milli Eğitim 
İl Müdürü  Mücahit Murat’ı ziyaret 
ettiler.

Özçeri’nin makamında gerçekleşen 
ziyarette konuşan Şube Başkanı Abbas 
Levent Ertekin TYB İzmir şubesinin 
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında 
bilgiler verdi.

İl Müdürü Metin Özçeri ise yaptığı ko-
nuşmada ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi ve kültür, sanat, 
edebiyat alanında yapılacak iş birliği-

nin şehrin kültür hayatına büyük kat-
kılar sağlayacağına inandığını belirtti.
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“Gönüllere Dokunanlar Asla Unutulmazlar”

“Gerçek Edebiyat Mağlup Edilemez”

Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Konya Büyükşe-
hir, Karatay, Selçuklu ve Meram Beledi-
yelerinin katkılarıyla TYB Konya Şubesi-
ni düzenlediği “Hz. Mevlânâ ve Yunus 
Emre’den Dünyalıklara Nasihatler” 
konulu söyleşiye katıldı.

“Aşk Ancak Bâkî Olandır.”

Atilla Yaramış’ın yönettiği söyleşide 
konuşan Doç. Dr. Şimşekler; “Bütün 
dünyalık şeyleri sevip onlara bağlan-

mak, fânî şeylere duyulan bağlılık aşk 
değildir. Mevlânâ’nın “Aşk ancak bâkî 
olandır.” sözüne karşılık Yunus Emre de 
diyor ki:

 “Ey dost, seni sevelden aklım gitti kal-
dım ben, / Irmakları terk edip denizlere 
daldım ben.”

Denizler ilâhî vahdet âlemini temsil 
eder, ırmaklar ise dünyalık şeyleri temsil 
eder...” diyerek aslında Yunus Emre’nin 
ve Mevlânâ’nın birbirinden farklı ol-
madığını, ikisinin de ilâhî aşk üzerinde 
durduğunu söyledi ve “İnsanoğlunun 
yaratılış gayesi kulluktur. Kulluğun da 
tek ihtiyacı yaratanına bağlı kalabilmek-
tir. Yaradan: “Yatarken, otururken, her 
durumunuzda beni anınız...” diyor, bu 

anmak da aşktır. O yüzden her ikisi de 
bâkî olan aşkı seçmeyi söylüyorlar, fâni 
olan dünyalık aşkları değil.” diyerek Yu-
nus Emre ile Mevlânâ’nın farklı dillerde 
aynı konuları işlediklerini ve ilâhî aşkın 
önemini vurguladı.

Hz. Mevlana: “Kırk İnsana 
Secde Edeceğine Bir Allah’a 
Secde Et.”

Şimşekler, program sonunda; “Mevlânâ, 
Yunus, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahmet Yesevî, 
Hacı Bayram-ı Velî gibi değerler, kültür 
sarayımızın temel taşları, yapılarıdır. 
Farklı coğrafyalarda, farklı dillerde, farklı 
üsluplarla, ama aynı kaynaktan, Kur’ân 
ve Sünnet’ten, beslenip aynı şeyleri 
söylemişlerdir.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Hüzeyme Yeşim Koçak’ın yönetimin-
de gerçekleşen programda konuşma-
cı Doç. Dr. Canan Olpak Koç,  “Edebi-
yat ve İtibar” kitabında geçen kavram-
ları da açıklayarak itibar konusunu 
anlattı.

“Gerçek edebiyat mahkûm edilebilir, 
merhum edilebilir fakat mağlup edi-
lemez.” diyen Doç. Dr. Koç, edebiya-
tın ne kadar güçlü ve kalıcı olduğuna 
vurgu yaparak “Doğruluğuna şüphem 
yok, hâlen inanıyorum edebiyatın 
mağlup edilemeyeceğine. Makam, 
şöhret, hepsi gelip geçiyor, elimizde 
avcumuzda metinler kalıyor… Şiirin 
şairi ölüp gidiyor, onlar dahi hatırlan-
mıyor fakat edebiyat kalıyor metin ka-
lıyor. Ne yaparsanız yapın, en kötü it-
hamlarla kişileri suçlayın, yine hiç fark 
etmiyor, kişi eğer edebiyatıyla tarihte 
yerini alacaksa mutlaka kalıyor. Bu da 
metnin, hayatın gerçeklerini sunması 
ile ilgili bir şey...” dedi.

“Şehrin İtibarı nereden ge-
lir?” sorusuna Canan Olpak Koç; “Şeh-
rin itibarı kitapta bir bölüm olmayı 
hak etmeyip ayrı bir kitap olmayı hak 
eden bir başlıktır. Biz şimdilik gidip 
gördüğümüz şehirleri yazdık, ama 
bunun böyle çok daha derinlikli in-
celenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü şehirler bizim mekânımız ar-
tık… Şehirlerin katiliyiz biz. Şehirlere 
hakkını vermiyoruz, aksine şehri yeni-
den yapılandırırken şehrin asıl sahip-
lerinden biraz daha uzaklaştırıyoruz. 
Şehirlerin ruhunu hiçe sayıyoruz. Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’ini 
okuyup da o şehirleri ona göre dizayn 
eden kim var? Bunu yapmamışsak şe-
hirlerin sahibiymiş gibi konuşmamıza 
gerek yok…” dedi.

“Keşke biz sadece yazmaktan bahse-
diyor olsaydık. Yazar kadınların böyle 
bir derdi var, bizi cinsiyet olarak al-
gılamayıp yazdıklarımızı anlamaya 

çalışın, gibi bir kaygıları var, haklı bir 
kaygı. Cinsiyet noktasında bu ayrım 
çok hoşumuza giden bir şey değil...” 
diyen Doç. Dr. Koç, yazılanların içeri-
ğinin önemini, yazan kişinin cinsiye-
tine bağlamamak gerektiğini, önemli 
olanın cinsiyetlere göre yargılamak 
yerine içeriğin dikkate alınması ge-
rektiğini anlattı.

Program sonunda konuşmacı Doç. Dr. 
Canan Olpak Koç’a TYB Konya Şube 
başkanı Ahmet Köseoğlu ve progra-
mı yöneten Hüzeyme Yeşim Koçak 
tarafından günün hatırasına kitap ve 
plaket takdim edildi.
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Başkan Ekrem Yüce: 

TYB’nin Yerli ve Milli Ruhunu Destekliyorum

“Adapazarı’nı Edebiyat, 
Kültür ve Sanat İleriye Götürecek”

Yeni seçilen Türkiye Yazarlar Birliği Sa-

karya Şubesi yönetim kurulu, Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem 

Yüce’yi makamında ziyaret etti. 

Şube Başkanı Fahri Tuna›nın, şubenin 

yeni dönemde yapacakları 54 etkinlik 

hususunda bilgi vermesinin ardından 

Başkan Yüce “Ben yıllarca 
Türkiye Yazarlar Birliği 
Rize fahri temsilciliğini 
üstlendim. Aranızdan biri 
sayılırım. TYB’nin yerli ve 
milli ruhunu destekliyo-
rum. Faaliyetlerinizin bir 
kısmını ortaklaşa yap-
malıyız. Etkinliklerinizi 
yardımcılarımla birlikte 
planlayabilirsiniz” dedi.

TYB Sakarya yönetiminin, şubeye 
üye şair ve yazarların ortak çalışması 
olan Aralık ayında ‘Mehmet Akif Sa-
karya’da’ Sempozyumu ile TYB’li 35 
yazarın 16 ilçedeki liselerde gerçek-
leştirebileceği ‘TYBli Yazarlar Okul-
larda’ adlı projelerini Büyükşehir/TYB 

birlikte yapma fikrine de sıcak bakan 

SBB Başkanı Yüce, ‘Yanınızdayım. Bu 

şehirde sanat ve edebiyatın arkasın-

dayım. Ortaklaşa çalışabiliriz’ dedi.

Şube Başkanı Fahri Tuna’nın, şube 

üyelerinin imzaladığı “İstiklal 

Harbi’nin Sakaryalı Kahramanı 

Halit Molla“nın adının ilimizdeki 

bir caddeye veya kültür merkezine 

verilmesi’ talebini kapsayan dilekçeyi 

kendisine takdimi üzerine SBB 

Başkanı Yüce, “Halit Molla Akın, 

Sakarya’mızın İstiklal Harbi’ndeki en 

büyük değeri. O büyük kahramanın 

adını şanına mütenasip bir yere 

vermek, Büyükşehir olarak bizim 

görevimiz” dedi.

TYB Sakarya Yönetimini makamın-
da kabul ederek görüşen Adapazarı 
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ‘Ada-
pazarı’nı edebiyat, kültür ve sanat 
ileriye götürecek’ dedi.

TYB Sakarya Şubesi yönetim kurulu, 
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu 
Işıksu’yu makamında ziyaret etti. Şu-
be Başkanı Fahri Tuna’nın, şubenin 
kuruluşu, gelişimi ve yeni dönemde 

yapacakları 54 etkinlik hususunda 
bilgi verdi.

Başkan Işıksu da yaptığı konuşmada, 
“Adapazarı’nı ileriye götürecek olan 
kültür sanat ve edebiyattır. Bunu iyi 
biliyoruz. Bu nedenle her ay yirmi-
nin üzerinden kültür sanat etkinliği 
düzenliyoruz. TYB Sakarya olarak 
sizin, yeni dönem faaliyet planınızı 
duymaktan çok mutlu oldum. Bir kı-
sım faaliyetlerinizi birlikte yapabilir, 
bu şehre birlikte hizmet verebiliriz. 
Bazı etkinliklerinizi yardımcım Fatih 
Çelikel ile birlikte planlayabilirsiniz’ 
dedi.
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Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi 
tarafından Adapazarı Sait Tanış Kül-
tür Merkezi bahçesinde düzenlenen 
Sakarya Türküleri konseri izleyiciler 
tarafından büyük ilgi gördü. Sakar-
yalı sanatçı İrfan Özmert tarafından 
seslendirilen birbirinden güzel türkü-
lerin takdimini Fahri Tuna yaptı. Sa-
natçının kendi besteleri, Sakarya Tür-
küleri ve ulusal türküler olmak üzere 
üç bölümden oluşan konserin son 
bölümünde sanatçı Özmert, izleyici 
isteklerine de yer verdi.

Sakarya Türküleri Konseri Beğenildi

Kırgız Şair Altınbek İsmailov: 
Anadolu Türkçesi Orta Asya’da
Çok Popüler
TYB Sakarya Şubesinde düzenlenen 
Kırgız şair-akademisyen Altınbek 
İsmailov edebiyat söyleşisi büyük ilgi 
gördü. Şube başkanı Fahri Tuna’nın 
yönetiminde gerçekleşen söyleşide, 
Türkçe kullanımı ve Orta Asya Türk 
edebiyatı konuşuldu.

Anadolu’da asırlardır konuşulan Oğuz 
Türkçesine Orta Asya’da yaşayanlar 
arasında en yakın Türkçenin, Özbek 
ve Türkmenlerde olduğunu, ana hat-
ları ile Kırgız, Tatar ve Kazakların da 
aynı dili konuştuğunu belirten şair 
Altınbek İsmailov, verdiği örneklerle 
iddiasını ortaya koydu. 

Orta Asya Türkleri arasında 70 yıl 
süren Sovyet hâkimiyeti sırasında 
Anadolu Türk şair ve yazarlarından 
ideolojik nedenlerle sadece Nazım 

Hikmet’in bilindiğini belirten Türko-
log - şair Altınbel İsmailov, ‘ancak son 
on beş yılda, bütün Orta Asya Türk 
devletlerinde başta Yunus Emre ve 
Mevlana olmak Necip Fazıl’dan Meh-
met Âkif’e, Sezai Karakoç’tan Yahya 
Kemal’e, birçok şair ve yazarın eser-
lerinin yayınlandığını ve ilgiyle takip 
edildiklerini belirtti. 

‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Diriliş-Ertuğrul’ 
gibi dizilerin Kırgız, Kazak ve Özbek 
televizyonlarında her gün yayınlan-
ması nedeniyle Anadolu Türkçesinin 
son yıllarda Orta Asya’da çok popüler 
olduğunu, insanların zamanla dizileri 
altyazısız izler hâle geldiğini söyledi. 
Başta Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 
Azeri şair ve yazarlar Bahtiyar Vahap-
zade ve Anar olmak üzere Orta Asya 
Türklüğünün son asırda birçok büyük 

şair ve yazar yetiştirdiğini belirten 
İsmailov, alfabe farklılığının ortadan 
kaldırılmasıyla farklılıkların hızla orta-
dan kaldırılacağını söyledi.
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Maşallah Nar vefat etti
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bö-
lümü Araştırma Görevlisi, değerli üyemiz Maşallah Nar vefat etti.

Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyumda bildiriler sunan, makaleler yazan, 
TYB’nin kültür, sanat, edebiyat faaliyetlerine katkı ve katılım sağlayan değerli bi-
lim adamının vefatı akademide ve camiamızda büyük bir üzüntüye neden oldu. 
Maşallah Nar’ın cenazesi, 29 Ekim 2021 günü Bağcılar Merkez Camii’nde kılınan 
ikindi namazını müteakip Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı’nda defnedildi.

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar 
diliyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu

TYB Akademi’nin 33. Sayısı Çıktı
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
4 ayda bir yayınlanan hakemli dil, 
edebiyat ve sosyal bilimler dergisi 
TYB Akademi’nin 33. Sayısı çıktı.

TYB Akademi’nin imtiyaz Sahipliğini 
D. Mehmet Doğan, Genel Yayın Yö-
netmenliğini Mehmet Tuğrul, Yazı 
İşleri Müdürlüğünü Mustafa Ekici, 
İngilizce Editörlüğünü ise Ali Demi-
rel yapıyor.

“Mimarlıkta Yerellik ve Bölgeselcilik” 
metinlerinin ağırlıkta olduğu dergi-
de yer alan makaleler; D. Mehmet 
DOĞAN: Dergicilik ve Akademik 
Dergicilik, Meltem Özkan ALTINÖZ: 
Modern ve Gelenekselin Birlikteliği: 
İsmail Habip Sevük’ün Sümer Kent 
İdeali ve Safranbolu Antep Sokağın 
Mekânsal Kültürü, Safa MERAL: Ana-
dolu Selçuklu Medrese Mimarisinin 
Gelişim Sürecinde Merkezileşmenin 

Rolü ve Etkileri, Yahya AYDIN- Mus-
tafa KÖSE: Covid-19 ve Çevrimiçi 
Eğitim: Yükseköğretim Öğrencileri 
Açısından Evin Anlam ve İşlevi, Yu-
nus Emre AYDINBAŞ-Mehmet TUĞ-
RUL: İstihdam Politikalarında Yeni 
Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar 
Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sek-
tör Sorgulaması, Hacer ŞAHİNALP: 
Ego-sistemden Eko-sisteme: Çevre 
Bilincine Yönelişin Dinî Referansları, 
Esra AYDINBAŞ: Ankara İli İlkokul ve 
Huzurevi Örneğinde Kuşaklararası 
Manevi Güçlenme Eğitimi Progra-
mının Yaşlılar Üzerindeki Yansıma-
ları, Hayrettin KARADENİZ - Gökhan 
KARADİREK: Üniversite Öğrenci-
lerinin Sigaraya Yönelik Dini Yasak 
Algılarının ve Genel Görüşlerinin İn-
celenmesi: Giresun Üniversitesi Ör-
neği, Ülkü Nur ZENGİN: Uluslararası 
Örgütlerin Bosna Savaşı Sürecinde 
Barış İnşa Faaliyetleri.

Dergi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
Sümer 1. Cad. 11/5 Kızılay / Ankara 
adresinden de temin edilebilir. Tlf: 
(0312) 232 05 71 - 72 www.tybkaka-
demi.com - tybakademi@gmail.com
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“Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek” 

“Şair, Derviş, Kahraman: Mehmet Âkif”

“Mehmet Akif ve Düşünce Dünyası”

Son yıllarda dil konusu ile ilgili çalışma-
lara ve yayınlara ağırlık veren D. Meh-
met Doğan’ın “Türkçe Düşünmek, Türk-
çeyi Düşünmek” kitabı Yazar Yayınları 
arasında çıktı. 

D. Mehmet Doğan’ın yeni kitabı günü-
müzde türkçe düşünmenin zorlukları ve 

bu zorlukları aşarak doğru, sahih türkçe 
düşünme ile ilgili uyarıcı yazılardan 
oluşuyor.

 “Dile müdahale türkçenin genetiği ile 
oynamaktan başka bir şey değildir. Bu-
gün akademide kullanılan dil GDO’lu 
bir dildir. Türkiye’de akademi bu ve ben-
zer kelimelerle felsefe yaptığını, düşün-
düğünü sanmaktadır. Türkçenin özüne, 
ruhuna aykırı, sentetik kelimelerle ya-
pılan iş “felsefe zaten anlaşılmaz” deni-
lerek makulleştirilmeye çalışılmaktadır.

GDO’lu dil zihnimizin işleyişini sekteye 
uğratıyor, dimağımızın ayarlarını bozu-
yor! Halis olmayan gıda helâl olmaktan 
çıkar; helâl gıda talebi gibi, helâl dil tale-
bini yükseltmeliyiz!

Genleriyle oynanmış gıdalardan kaçı-
nıyoruz, neden? Beden sağlığımızı ko-
rumak için! Kanser başta olmak üzere 
hastalıklara yakalanmamak için. Zihin 
sağlımız için de genleriye oynanmış dil 
unsurlarından uzak durmamız gereki-
yor

Sahih türkçeye dönmek 
zorundayız! Dilimiz bir taraftan yabancı 
dillerin istilasına maruz kalmıştır, diğer 
taraftan GDO’lu uydurma bir dilin. İki-
sinden de kurtulamazsak, türkçe iflah 
olmaz. Sadece günlük konuşma diliyle 
sınırlı mahallî bir dil haline gelir!”

www.yazaryayinlari.com 

yazar@yazaryayinlari.com

0312 232 05 71 - 72

Yazar, şair, Türkiye Yazarlar Birliği 
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Kurtoğlu’nun yeni kitabı “Şair, Derviş, 
Kahraman: Mehmet Akif “ Kopernik 
Kitap yayınları arasından çıktı. Uzun 
araştırmalar ve arşiv taramalarından 
sonra ortaya çıktığı anlaşılan eserini, 
“Mehmet Âkif Ersoy’un fikirlerini ve 

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara 
Şube Başkanı araştırmacı yazar 
Mehmet Sait Uluçay’ın “Mehmet 
Akif ve Düşünce Dünyası” kitabı 
Orion Akademi Yayınları arasından 
çıktı. Orion Akademi Yayınlarının 
Edebiyat/Biyografi serisinden 
okuyucu ile buluşan  eserin arka 
sayfasındaki tanıtım metninde ise 
şu ifadelere yer verilmiş: “İlim ve 

mücadelesini canlı tutmak için elli 
yıldır mücadele eden Türkiye Yazarlar 
Birliği Şeref Başkanı, Ağabeyim  
D. Mehmet Doğan’a” notuyla 
okuyucuyla buluşturan Kurtoğlu, 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
anısına kitap yazan araştırmacıların 
arasına katılmış oldu.

fikirle elde edilen müspet bir imanın 
cemiyet hayatına kazandıracağı 
olumlu dinamikleri her yerde ve her 
koşulda anlattı, yazdı ve gırtlağını 
patlatırcasına haykırdı. Bu çağrıya 
olumlu cevap verenler için sevincini; 
sesini duymayan sağırların 
talihsizliğine de gözyaşlarını ilmik 
ilmik şiirlere akıttı. O, tok bir imanın 
gür sedasıydı.”
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