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D. Mehmet Doğan Türkçe Şûrasında konuştu:

“Siyasetin dile müdahalesi olumsuz sonuçlar doğurdu.”

Türkçe Şurası Ankara’da ASBÜ Sümerbank Binası toplantı salonunda yapıldı.

Türkçenin
içinde
bulunduğu
durumu değerlendirmek ve dilimizin
meseleleri ile ilgili çözüm yollarını
tartışmak amacıyla Ankara’da geniş
katılımlı “Türkçe Şûrası” düzenlendi.
“Yûnus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla”,
Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneği, Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi ve Yunus Emre
Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği
şûra 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde

Ankara’da ASBÜ Sümerbank Binası
toplantı salonunda gerçekleşti.
D. Mehmet Doğan: Osmanlı’nın
Türkçeyi 20. Yüzyıla taşıdığı gerçeği
inkâr edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kutlama mesajı gönderdiği programın
açılışında bir konuşma yapan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, “20.
yüzyılımızı dille uğraşarak geçirdik.

Aklımızı, mantığımızı devreye sokmak
yerine hamasete, övünmeye ağırlık
verdik. “Türkçe müthiştir”, “dil devrimi
harikadır”, “Osmanlılar Türkçeyi
mahvetti!”. Türkçe neden müthiştir,
bunun üzerinde düşünmedik. Dil
devrimi neden harikadır, neden böyle
söylendiğini araştırmadık. Bu övgüler
üzerine karton binalar kurduk!
Osmanlı’nın Türkçeyi 20. Yüzyıla
taşıdığı gerçeğini inkâr ettik. Dilimizin
binlerce yıllık geçmişi var dedik ve
bununla övündük fakat bu tarihi
birikimi yok sayarak; dilin tarihiliğini
reddederek, neredeyse tarihsiz bir
dil yapmayı kutsadık. Bütün yabancı
kelimeleri atarak saf bir dil meydana
getirmek mümkün değil çünkü böyle
bir dil hiç olmadı; öyleyse bu kadar
tantanayı niye çıkardık, bu kadar
zahmete niye girdik?”.

Sayfa 2’de

“Dünya Durdukça
İstiklâl Marşımızı Okuyacağız”

TYB 2021 Ödüllerini kazananlar belli oldu

“Hayatı mücadeleyle geçen Mehmet
Akif, İstiklal Marşı’nı yazarak bu
büyük mücadelesini taçlandırmıştır.
Ölüm yıl dönümünde Akif’i anmak
kadar, onu anlamak da önemli.
Dünya durdukça İstiklâl Marşımızı
okuyacağız. İstiklal şairimizi de
anacağız.”

TYB’nin 2020 yılı ödülleri
Kahramanmaraş’ta verildi

Sayfa 11’de

Sayfa 13’te
Dostları ve sevenleri Ferhat Koç’u dualarla
andı
Sayfa 16’da
İskender Pala: Türkçeye sahip çıkmalıyız

Sayfa 9’da

Sayfa 19’da
Ocak 2022
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Türkçe’nin bozulma sebeplerinin
başında “yabancı kelime istilasının”
geldiğini, birçok yabancı kelimenin
Türkçeleştirilmeden dile girmesinin
Türkçe için büyük bir tehlike
olduğunu anlattı.

Recep Alpyağıl, Necmettin Evci, Musa Kazım Arıcan, Ali Utku, Muhammet Enes Kala

“Bugün Türkçenin kaidelerini hiçe
sayan, ruhuna aykırı, dil zevkini
zedeleyen kelimelerin hepsi devlet
zoruyla ya ders kitaplarına konularak
ya da devlet metinlerinde (kanun,
tüzük, yönetmelik vs.) yer verilerek
yerleştirildi.” diye konuşan Doğan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Böylece asırlar boyunca gelişerek
zamanımıza
büyük
şairleriyle,
yazarlarıyla
ulaşmış
dilimizi
kaidelerine aykırı, ruhunu ve zevkini
zedeleyen
sentetik
unsurlarla
doldurduk.
Bu
sentetik/yapma
unsurlar ayıklansa, klasik Türkçe
ortaya çıkacak. En önce Yûnus ortaya
çıkacak. Ömer Seyfeddin çıkacak,
Refik Halit çıkacak, Ahmet Haşim,
Yahya Kemal, Mehmet Âkif, Ahmet
Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet,
Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri,
Abdülhak Şinasi, Memduh Şevket,
Sabahattin Ali, Sait Faik, Necip Fazıl,
Peyami Safa, Samiha Ayverdi, Safiye
Erol, Tarık Buğra, Kemal Tahir çıkacak.”
Türkçenin tabiî seyrinden çıkarılarak
başıboşluğa varacak bir şekilde
yapılandırılmaya
çalışılmasının
günümüzün en önemli meselesi
olduğunu ifade eden D. Mehmet
Doğan, “Günlük dilde bu çok fazla
hissedilmiyor. Edebiyat, fikir ve ilim
alanında tabiî dilden uzaklaşma
temayülü gittikçe daha fazla dikkat
çekici hâle geliyor. Bugün herhangi
bir akademik dergiyi meraklı
okuyucu kitlesinin takip etmesi, her
şeyden önce “dil meselesi” hâline
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gelmiştir. Akademi kaynaklı olduğu
havası verilen sentetik dili bilmeden
bu metinleri anlamak mümkün
değildir. Dil hepimizin, hassasiyet
göstermek de hepimizin meselesi,
hatta sorumluluğu. Elbette günlük
dille edebî dil, fikir dili, ilim dili aynı
olmaz. Fakat bütün bu alanlara geçiş
sağlayacak bir şekilde konuşmamız ve
yazmamız gerekiyor. Türkçenin bugün
iki önemli meselesi var. Birincisi,
çoğu sözlüklere girmemiş, bazıları
tek kullanımlık, uydurma kelimeler.
Bazıları masa başında kendi kafalarına
göre kelime uydurmayı ve kullanmayı
yetki alanlarında görüyorlar. Halbuki
dilin niteliklerinden birisi, tarihî
olmasıdır. Bugüne mahsus bir dil
söz konusu olamaz. İkincisi, batı
dillerinden Türkçe karşılıkları varkenhassasiyet göstermeden, gerekli
gereksiz aktarılan kelimeler.” dedi.
Ekrem Erdem: Türkçemizi yabancı
kelimeler istila etti.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Başkanı
Ekrem
Erdem
ise
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Vakit kaybetmeden sorunlu olan ve
işleyişi yoran her şeyin üstesinden
gelinmesi
gerektiğini
söyleyen
Erdem, Türkçeye mal olanların
muhafaza edilmesi, yeni kelimelerin
de Türkçeleştirilerek dile alınması
gerektiğini vurguladı.
Erdem konuşmasının devamında;
“Türkçe, İngilizce de dâhil Batı
dillerinin birçoğuna nazaran daha
sağlam bir altyapıya, geniş bir
coğrafyaya, temel yapıyı oluşturan
klasik eserlere ve göçler sebebiyle
dili zenginleştiren köprülere sahip bir
dildir. Üstelik akıcı, estetik ve kolay
okunup yazılabilen bir dil oluşu da
Türkçenin dünya dili olduğunun
bir göstergesidir. Yüzyıllar boyunca
Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler,
işlenerek Türkçeye kazandırılmış, ilim,
edebiyat ve belagatte, kelimelere
ince manalar kazandıran derin ve
eşsiz bir dil kültürü inşa edilmiştir.
Dilimizin kelime birikimine ve
geliştirilebilme imkânlarına rağmen,
günümüzde Türkçeyi en kısıtlı
biçimde kullanmakta ısrar edişimiz
ve kelimelerimizin neredeyse her
gün birinden vazgeçmemiz bizi
yalnızca geçmişimizden koparmakla
kalmıyor, nesillerin de birbirine
yabancılaşmasına sebep oluyor.

D. Mehmet Doğan Türkçe Şûrasında konuşan Anadolu Mektebi öğrencilerine teşekkür etti.

Vakit kaybetmeden, sorunlu olan
ve işleyişi yoran ne varsa her birinin
üstesinden gelip, kültürümüze ve
dilimize mal olanları muhafaza
ederek, yeni kelimeleri Yunusça
Türkçeleştirmeliyiz.” dedi.
Yunus Emre Enstitüsü Başkan
Yardımcısı Kutalmış Yalçın da
Yunus Emre’nin Türk edebiyatının en
önemli şairlerinden biri olduğuna
ve şiirleriyle insanlara özel mesajlar
verdiğine dikkati çekti.
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan: Türk dili
ve felsefe arasında tutarsızlık yok
Şûranın açılışında “Felsefe Dili Olarak
Türkçe” başlıklı bir konuşma yapan
TYB genel Başkanı ve Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan, “Hepimizin
malumu olduğu üzere dil bir düşünme
ve algılama biçimine işaret eder.
Türkçe özelinde düşündüğümüzde
ise dilimiz son derece kurallı ve
mantıklı bir yapı arz eder; bu yapısı
sebebiyle tutarlıdır da. Aynı şekilde
felsefe de dünyaya tutarlı ve mantıklı
bir gözle bakmayı hedeflediği için
Türk dili ve felsefe arasında herhangi
bir tutarsızlık göze çarpmaz. Bu
bağlamda önyargılarımızdan ve özgüvensizliğimizden arınarak, Türkçe
bir felsefe dilidir diyebiliriz elbette.
Tarihten bugüne Türkçenin kültürel
müktesebatı bunun bir kanıtıdır.
Yetersizlik dil ile değil insan ile
ilgilidir; düşündükçe ve ürettikçe
dile hizmet ederiz. Burada sorulması
gereken belki de neden felsefeyi
Türkçe yapmıyoruz değil de neden
“Türkçe felsefe” yapmıyoruz olmalıdır.

Her şeyden önce eğer sorun sadece
Türkçe sözcükler kullanarak bir
felsefe, bilim ya da sanat inşa etmekse
elbette bu yapılabilir. Fakat asıl olan
Türkçe sözcüklerin içinden çıktığı
kültür ve medeniyeti içselleştirerek
Türkçe felsefe yapabilmektir. İşte
ancak o zaman tam anlamıyla bir Türk
felsefesinden söz edebiliriz. Çünkü
dili yaşayan ve yaşatan mevcut kültür
içinden çıkan halktır ve halkın dile
sağladığı otantik katkı yadsınamaz.
Felsefi bilgi, bir kültür ortamının
içinden çıkan bilgidir; bu yönüyle
bilimsel bilgiden net bir çizgiyle ayrılır.
Bu yönüyle felsefi bilgide dil, din, tarih
ve gelenek unsurları yapı taşı gibidir.
Bu zemine oturmayan felsefi bilgi ne
yazık ki köksüz kalmaya mahkûmdur.”
dedi.
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan: Türkçe
düşünerek medeniyetimize sahip
çıkmalıyız
Genel Başkan Arıcan, konuşmasında
Türkçenin dünya standartlarında bir
felsefe dili olabilmesi için yapılması
gerekenlerle ilgili de şöyle konuştu:
“Öncelikle Türkçeyi
geliştirmek,
Türkçe düşünmek ve dilimize,
kültürümüze,
medeniyetimize
sahip çıkmak zorundayız. Dilimiz,
bu dünyadaki varlığımızdır. Bu
sebeple dilimize sahip çıkmak,

tarihteki varlığımıza sahip çıkmakla
eşdeğerdir.
Türkçe
düşünmek,
Türkçe duymak, Türkçe konuşmak
ve Türkçeyi yaşamak ile ancak bir
felsefe dili, bir bilim dili, bir sanat dili
inşa edebiliriz. İnsanoğlu ana diliyle
düşünür. Bizler de önce düşünmeliyiz
ki sonra felsefe yapabilelim. Dil
üzerine yapılan çalışmaların artması
ve dilin zaman içinde işlenmesi,
kavramların
işlerlik
kazanması
sanıyoruz ki bu hususta en büyük
hedefimiz olmalıdır. Kavramlarımız
yerel ve evrensel düşünce dünyasının
her noktasına temas edebilmeli ki
bu sayede yerelliğimizi korumuş bir
şekilde evrenselliği yakalayarak biz
de dünya standartlarında bir felsefe
dili ortaya koyabilelim. Sanıyoruz ki
hangi dil olursa olsun, bir belirsizliğe,
bir şüpheye veya bir soruna mantıklı
bir cevap sunabilen her dil bir felsefe
ve bilim dili olmak için müsaittir.”
26-27 Kasım 2021 tarihlerinde
Ankara’da toplanan şûraya dilciler,
akademisyenler,
edebiyatçılar,
felsefeciler ve sözlükçüler katılarak
dilimizin dünü, bugünü ve yarınına
ilişkin önemli tespit, değerlendirme
ve çözüm önerilerinde bulundular.
Dilimizin geçmişi ve bugünün
değerlendirildi, geleceğe yönelik
teklif ve tavsiyelerin dile getirildiği
oturum sonlarında ve müzakere
fasıllarında oturum konusuna dair
fikir alışverişinde bulunuldu.
Şûranın sonuç bildirisi, Türkiye
Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan tarafından basın
toplantısı düzenlenerek kamuoyuna
açıklandı.

Haziran 2021
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Türkçe Şûrası Sonuç Bildirisi
2021, Anadolu’da Türkçenin büyük
edebî başlangıcını yapan Yûnus
Emre’nin vefatının 700. senesi
dolayısıyla “Yûnus Emre ve Türkçe Yılı”
olarak ilan edilmişti.

Türkçe Şûrası böylelikle dilimizin
gücünü,
imkânlarını
anlama
ve dil varlığımızın geliştirilerek
sürdürülmesi üzerinde düşünmeye
vesile oldu.

“Türkçe yılı”nda dilimizin bugün
içinde bulunduğu durumu tespit,
değerlendirme ve dil meselelerinin
çözümleri üzerinde düşünmek için
geniş katılımlı istişareye ihtiyaç
olduğu dikkate alınarak bir dil şûrası
toplanmasına karar verildi.

Şûrada şu başlıklar altında 14 oturum
düzenlendi: Dil Felsefesi-Felsefe
Dili; Konuşma Dili; Dil ve Devlet,
Devlet Dili, Resmî Dil; Edebiyat Dili;
Türk Dünyasında Ortak Türkçe;
Dil Bilgisi; Eğitim-Öğretim Dili;
Akademik Dil-Akademinin Dili-İlim
Dili; Din/İlahiyat Dili; Tıp Dili; Batı
Kaynaklı Kelimeler ve Tercüme
Dili; Hukuk Dili-Kanunların Dili;
Haberleşme-Medya Dili.

Türkçe Şûrası Türkiye Yazarlar Birliği,
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
ve Yunus Emre Enstitüsü’nün
müşterek faaliyeti olarak düzenlendi.
Daha önce düzenlenen “kurultay”ların
danışma, istişare, müşavere değil, belli
görüşlerin kabul ettirilmesine yönelik
olduğu dikkate alınarak, faaliyet
“Türkçe Şûrası” olarak adlandırıldı.
Türkçe Şûrası’nda konuyla ilgili
kişiler, kurum temsilcileri bir araya
getirilmekle
kalınmadı;
dilciler,
edebiyatçılar, felsefeciler, hukukçular,
eğitimciler ve şûrada ele alınan
konularla ilgili ilim ve fikir adamlarının
katılmasıyla kapsamlı bir danışma
toplantısı yapıldı.

Bu oturumlarda dilimizin geçmişi ve
bugünü değerlendirildi, geleceğe
yönelik teklif ve tavsiyeler dile getirildi.
Oturum
sonlarındaki
müzakere
fasıllarında oturum konusuna dair
karşılıklı tartışma ve fikir alışverişinde
bulunuldu. İlgililerin ortak kanaati,
hâlihazırda, pek çok kesimin Türkçeye
hâkimiyette gözle görülür bir şekilde
zaaf içinde olduğudur. Üniversite
çağına gelen öğrenciler ana dilinde
ifade ve beyanda güçlük çekmekte
üniversite mezunları ise dil zevkinden
mahrum bulunmaktadır.
Dil milletindir, milletin tarihinden

çıkar. Türkiye’de uzunca bir dönem
bu vakıa, göz ardı edilerek, Türkçenin
tarihî müktesebatı yok sayılarak,
tarihsiz ve köksüz bir dil yapılmak
istenmiştir. Dillerin farklı kültür ve
medeniyetlerle temas sebebiyle
birbiriyle kelime alışverişi olağandır,
bütün yabancı kelimeleri atarak
saf bir dil meydana getirmek ise
mümkün değildir nitekim dünyada
saf bir edebiyat dili de yoktur. Türkçe
de Türklerin tarihî serencamına uygun
bir şekilde temas hâlinde olduğu
kavimlerin
dillerinden
edindiği
kelimeleri
bünyesinde
eriterek
bunları kendinden bir parçaya
dönüştürmüştür. Nitekim Arapça
ve Farsçadan Türkçeye giren pek
çok kelime, lafız ve mana açısından
Türkçeye uyum sağlamıştır.
Ayrıca dil sırf kelimelerden ibaret
değildir. Kelimelerin cümle içindeki
yerini, manayı görmezden gelerek
dilimizin miyarının bozulması telafisi
güç hasarlara yol açmıştır. Bunun
başında, dil vasıtasıyla dünyayı
anlamlandırmada nesiller arasında
doğan kopuş gelmektedir. Zira dili
arıtmak adına onun ruhuna aykırı,
dil zevkini zedeleyen kelimeler ya
ders kitaplarına konularak ya da
bunlara resmî metinlerde (kanun,
tüzük, yönetmelik vs.) yer verilerek
kullanıma sokulmuştur. Yabancı
dillerden kelime girişi de ekseriya aynı
yolla olmaktadır.
Dilin bu şekilde değişmesi öyle bir
noktaya gelmiştir ki gençlerimiz değil
geçmiş yüzyıllardaki klasik metinleri,
Cumhuriyet
Dönemi’nin
büyük
yazarlarının eserlerini bile anlamada
güçlük çeker olmuştur. Daha bir
asrını yeni doldurmuş İstiklâl Marşı’nı
anlamayan, Millî Şairini okuyamayan
bir gençlik tasavvur edilebilir mi?
Yeni bir icat veya yeni bir keşif varsa,
yeni bir kavram ortaya atılmışsa,

4

Ocak 2022

gerekmektedir. Akademik yayınlarda
neredeyse “Kimsenin anlamasına
gerek yok”, “Bu bize mahsus bir
dil”, denebilecek bir tutum hızla
yaygınlaşmaktadır.

bunlara karşılık gelecek kelimeler
yapılmalıdır. Dilin zenginliği ve rengi
olan kelimeleri dilden çıkarmak mana
zenginliğine, başka bir deyişle dilin
hafızasına karşı bir savaştır. Bunun
yanı sıra kelime yapılırken dikkat
edilecek hususlardan biri de âhenktir.
Geçmiş asırlarda yabancılar Türkçenin
âhengini övmüşlerdir. Bugün birçok
üretilmiş kelime âhenkten yoksundur.
Dil, işaretler (göstergeler) sistemidir.
Her kelime bir veya daha fazla
manaya işaret eder. İşaret kavramla
sesi birleştirir. Kavram ve sese
ilişkin dil kullanıcıları arasında gizli
bir mutabakat vardır. Konuşurken
nesnenin ses tahayyülü zihinde belirir,
bu tahayyül hareketlenme sonucu
sese dönüşür ve zihinde o kavramı
çağırır. Kişilerin konuşarak anlaşması,
işaretteki
ses
tahayyülünün
insan zihninde ortak kavramları
çağrıştırmasıyla gerçekleşir.
Türkçenin tabiî seyrinden çıkarılarak
başıboşluğa varacak bir şekilde
yapılandırılmaya
çalışılması,
günümüzde dilimizin en önemli
meselesidir. Günlük dilde bu çok fazla
hissedilmemektedir. Buna mukabil
edebiyat, fikir ve ilim alanında tabiî
dilden uzaklaşma temayülü gittikçe
daha belirgin hâle gelmektedir.
Bugün herhangi bir akademik dergiyi
meraklı okuyucu kitlesinin takip
etmesi, her şeyden önce “dil meselesi”

hâline gelmiştir. Akademi kaynaklı
olduğu havası verilen sentetik dili
bilmeden bu metinleri anlamak
mümkün değildir. Anlaşılmazlık
tedricen
akademi
dilinin
bir
keyfiyetine dönüşmektedir.
Dil herkesindir, hassasiyet göstermek
de
herkesin
meselesi
hatta
sorumluluğudur. Elbette günlük
dille edebî dil, fikir dili, ilim dili aynı
olamaz. Fakat bütün bu alanlara geçiş
sağlayacak bir şekilde konuşmak ve
yazmak gerekmektedir.
Türkçenin bugün iki önemli meselesi
bulunmaktadır. İlki, çoğu sözlüklere
girmemiş, bazıları tek kullanımlık,
uydurma kelimelerdir. Kimileri masa
başında kendi kafasına göre kelime
uydurmayı ve kullanmayı yetki
alanında görmektedir. Halbuki dilin
niteliklerinden biri, tarihî sürecin bir
mahsulü olmasıdır. Bugüne mahsus
bir dil söz konusu olamaz. İkincisi,
Batı dillerinden -Türkçe karşılıkları
varken- hassasiyet göstermeden,
gerekli gereksiz aktarılan kelimelerdir.
Arapça ve Farsça kökenli olmasına
rağmen manası herkesçe malum
kelimeler dilden kovulurken manası
tam bilinmemesine rağmen Batı
menşeli kelimelerin ikamesine sessiz
kalınması, manidar bir durumdur.
İki hususta da aşırılıktan kaçınmak,
anlaşılırlığı, bilinirliği esas almak

Son salgın hadisesiyle medyada
kendine yer bulan mütehassısların
demeçleri,
akademinin
dilinin
ortalama bir vatandaşın dilinden
ne kadar uzak olduğunun açık bir
numunesidir. Salgınla bir kez daha
anlaşılmıştır ki ilgili kurumlar, yabancı
kökenli kelimelere karşılık türetmede
ve bunları çevrim içi güncel sözlüklere
almada toplumun gerisinde kalmıştır.
Salgın süreci, genel sözlüklerin dijital
ortamlara taşınmasının ne denli
önemli olduğunu göstermiştir.
Türkiye’de dilde yaşanan değişme,
diğer Türk lehçeleri ile müşterek
kelimelerin tedavülden düşmesine
sebebiyet
vermektedir.
Bu
sonuç, Türkiye ile Türk dünyası
arasında
kültürel
bütünleşmeyi
güçleştirmektedir. Daha bir asır
öncesine kadar cihanşümul bir
mahiyet arz eden Türkçe, Türkiye dışı
bir kenara dursun kendi sınırları içinde
bile anlaşılmaz hâle gelmektedir.
Bütün bunlar göz önünde alındığında
Türkçe
Şûrası,
dil
dikkatimizi
yenilemek, farkındalığı güçlendirmek,
terimler başta olmak üzere dille
ilgili diğer konularda ayrı toplantılar
tertip etmek ve kurumların işbirliği
içerisinde
çalışması
gerektiğini
göstermek bakımından bilhassa etkili
olmuştur. Bir memleket meselesi olan
dilde herkes ve her kurum elini taşın
altına koymalıdır.
Şûrada ele alınan konularla ilgili dile
getirilen görüşler, teklifler, tavsiyeler
ve çözüm yolları ile ilgili bir rapor
en kısa sürede hazırlanarak, başta
Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili
kurumlara sunulacak ve kamuoyuyla
paylaşılacaktır.
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D. Mehmet Doğan:

Ahlâksızlık iç ve dış düşmandan daha tehlikeli
D. Mehmet Doğan: “En başta
şahsî çıkarını toplumun,
milletin önüne geçiren
yaygın bir anlayışla karşı
karşıyayız. Eğitim sistemimiz
de öğrencilere “geleceğini
kurtarmak” adına herkesin
kendi gemisini kurtarması
gerektiğini telkin ediyor.”
Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ
Sendikasının birlikte düzenledikleri
“İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat”
konulu 5. Ahlâk Şûrâsı gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul
edilişinin 100. Yılı nedeniyle ‘Mehmet
Akif Ersoy’un Aziz Hatırasına’ ithaf
edilen şûra 25-27 Aralık 2021
tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
D.
Mehmet
Doğan:
hayatında “ahlâk” en
kavramdır

Âkif’in
temel

Şûranın açılışında bir konuşma
yapan TYB kurucu ve şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, “Milli mutabakat
metnimiz olan İstiklâl Marşı’mızın
milli marş olarak kabulünün 100.
Yılındayız. Bu yıl münasebetiyle
İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet
Âkif’i çeşitli vesilelerle anıyoruz. Bu

D. Mehmet Doğan
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“İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” konulu 5. Ahlâk Şûrâsı büyük bir katılımla Ankara’da
gerçekleştirildi.

anmalardan en manalısı onu böyle
bir “ahlâk şûrası” ile anmaktır desek
hata etmiş olmayız. Çünkü onun
yalnız şiirinde değil, düşüncesinde
değil, hayatında ve mücadelesinde de
“ahlâk” en temel kavramdır. Hatta öyle
bir an gelir ki, ahlâkla istiklâl arasında
bağlantı kurar:”
Mefâhir
kaynasın
gitsin
de,
vicdanlar kesilsin lâl.../ Bu izmihlâl-i
ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!
/O’nun büyük örneği elbette Hz.
Peygamber’dir. Hz. Ömer üzerindeki
ısrarının temelinde de adalet ve ahlâk
vardır. Bugün ahlâk şûralarımızın
beşincisini yaparken iki büyük
ahlakçımızı birlikte yâd ediyoruz:
Mehmet Âkif ve Nureddin Topçu.
İlk ahlak şûramızı hayatıyla eseriyle
hep Akif’in izinden giden Nureddin
Topçu’ya adamıştık. Doğumunun
yüzüncü yılı dolayısıyla. Topçu da
Âkif gibi büyük örneği peygamber
efendimizden sonra Hz. Ömer ve
Yavuz üzerinde durur. Bunlar ahlak ve
adalet timsalleridir.”
“Bugünün manzarası şu: Hayatla
çabucak barıştık; konfora, rahata,
lükse, iktidara alıştık. İçimizdeki sonsuz
ahlâkiliğin asıl düşmanı bunlardır.
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Bugün ahlâklı olmayı güçleştiren,
ahlâksız olmayı kolaylaştıran çevre
şartlarının baskısı altında yaşıyoruz.
İrademizi sonsuzluğun iradesi ile
birleştirmek ve öylece doğru olanı,
ahlâkî olanı istemek ve yapmak…
Burada
Nureddin
Topçu’nun
“Öğrenmek zekânın, yapmak ahlâkın
işidir…” sözünü hatırlayalım. O büyük
ahlâkçı şöyle diyor: “Ahlâk insanın
her an yaşadığı bir gerçekliktir.
Hareketlerimizin ilmi demek olan
ahlâk bilgisi lisenin bütün sınıflarında,
her sınıfın seviyesi ölçüsünde
olarak tenkit ve münakaşalı bir
şekilde okutulabilir. Her Rönesans
hareketinde olduğu gibi, lise
öğretiminde de fizikten ahlâka doğru
cesaretle yükselelim.” dedi.
D. Mehmet Doğan: Ahlâkın tanzim
ediciliğine ihtiyacımız vardır
Bugün
Türkiye’nin
yaşadığı
problemlerin,
ahlâkî
kaygının
fiillerimizden dışlanmasıyla ilgili
olduğunu belirten D. Mehmet Doğan;
“ En başta şahsî çıkarını toplumun,
milletin önüne geçiren yaygın bir
anlayışla karşı karşıyayız. Eğitim
sistemimiz de öğrencilere “geleceğini
kurtarmak” adına herkesin kendi

gemisini
kurtarması
gerektiğini
telkin ediyor. Türkiye’yi bugün hiç
bir iç ve dış düşman ahlâksızlık
kadar tehdit etmiyor! Geniş mânada
ahlâkı, milletin binlerce yıl içinde
süzüp getirdiği ahlâkı “negatif bir
değerdir, pozitif ilimde yeri yoktur”
diye dışlarsanız, sırf kanunlarla, polis
zoruyla insan ve toplum ilişkilerini
temin etmeye çalışırsanız, sonuç
bu olur. Günümüzde Milli Eğitim
devasa bir bilgilendirme-öğretme
cihazı olarak görülüyor. Bilgi,
yüksek öğretime geçme veya
geleceğe yönelik sonuçlara varma
konusunda tek ölçü olarak kabul
görüyor. Elbette, sistemli bilgi, örgün
öğretim kurumları eliyle verilir.
Yetişen nesillerin, yani geleceğimizin
yozlaşmalardan
korunması
için
atılması gereken adımlar var.
Maarifimizin çocuklarımızı fizikten
ahlâka yükseltecek şekilde ıslahının
zamanı geldi de geçiyor.” diye konuştu
Mahmut
Arslan:
İnsanlarımız
birbirine değer vermiyor
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’a ithaf
edilen programın açılışında Hak-İş
Konfederasyonu Başkanı Mahmut
Arslan da yaptığı konuşmada
“Biz, Hak-İş olarak, rekabetin değil
dayanışmanın sosyal hayatımıza
hakim olmasını istiyoruz. Endüstriyel
ilişkilerde, ‘fazla değer’ değil, ‘adil
paylaşım’ itibar ve iltifat görsün
istiyoruz. Finansal sermayenin değil,
en yüce değer olarak emeğin, alın
terinin benimsenmesi gerektiğine
inanıyoruz.” dedi.

Musa Kazım Arıcan:
“Ahlâk konusun
herkesin gündeminde.
Ahlâk olmadan hiçbir
işin olmayacağın
gündelik hayatta hep
söylenir. Ancak bu
konularda ortak bir akıl
oluşturacak mecralar pek
bulunmuyor.”

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Her geçen gün daha fazla gayri insani
hale gelindiğini söyleyen Arslan, şu
değerlendirmede bulundu:
“Ve her an birbirimizi daha fazla
gayri insanileştiriyoruz. Kapımızın
önündeki arabamız kadar, oğlumuzu
ve kızımızı önemsemez hale geldik.
Telefonlarımızdaki sosyal medya
uygulamalarına ayırdığımız zaman
kadar, ailemize zaman ayırmaz
olduk.
Evlerimizi,
eşyalarımızı,
eğlencelerimizi sevdiğimiz kadar
çevremizdeki yakınlarımızı sevmez,
onlara saygı duymaz olduk. Tutkuyla
izlediğimiz dizi filmin bir sonraki
bölümünde neler olacağını merak
ettiğimiz kadar, ölüm döşeğindeki yan
komşumuzu merak etmiyoruz. Buna
benzer pek çok örnekte görüleceği
gibi, kullandığımız bir eşya, bir alet, bir
cihaz kadar birbirimize değer vermez
hale geldik ve gayri insani bir varlığa
dönüştük. Bugünlerde çok açık bir
biçimde tanıklık ediyoruz ki gezegeni
cehenneme çevirdik. Dünyanın en
gelişmiş, en müreffeh, en zengin
metropol kentlerinde insanlar sokağa
çıkamaz hale geldi.”
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan: Her
şeyin temelinde ahlâk var

Mahmut Arslan

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan da TYB’nin
yaklaşık 10 yıl önce Ahlak Şûraları
serisini başlattığını söyledi. Arıcan,
önemli konuları kendisine temel
ilgi alanı olarak gören TYB’nin, ele

alınmayan, dokunulmayan, temas
edilmeyen konuları özellikle ele
almaya çalıştığına değindi. Ahlak
konusunun herkesin gündeminde
olduğuna, ahlak olmadan hiçbir işin
olmayacağının gündelik hayatta hep
söylendiğine ancak bu konularda
ortak bir akıl oluşturacak mecraların
pek bulunmadığına vurgu yapan
Arıcan, Ahlak Şûrası ile bir geleneğin
başlatıldığını dile getirdi.
İlk dört Ahlak Şûrası süreçlerini
aktaran Arıcan, 2021’in İstiklal Yılı ve
Mehmet Akif Yılı olması dolayısıyla bu
yılki şûrayı büyük mütefekkir Mehmet
Akif’e ithaf ederek gerçekleştirdiklerini söyledi.
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan:
Değerlerimiz muhafaza edilemedi
Prof. Dr. Arıcan, “İş ahlakı, insanlık
tarihi kadar eskidir. İlk insandan,
ilk dini metinlerden günümüze
kadar tüm yasal düzenlemeler
adaletsizliği ortadan kaldırmaya
matuftur. Ahlak, iş ahlakı ve çalışma
hayatı konusu insanlığın fıtratı ile
ilgili bir konu olduğu söylenebilir.
Daima gündemde olacaktır. İnsan
var olduğu sürece bu durumlar söz
konusu olacaktır.” diye konuştu.
Birkaç yüzyıl öncesine kadar Türk
milletinin “sözünün eri” olarak
görülürken bu değerlerin yeteri
derecede muhafaza edilemediğini
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Prof. Dr. İbrahim Aydınlı

belirten Arıcan, çalışmaktan kaçınan,
verilen işi savsaklamak, fırsatçılık
yapmak, kayırmacılığı teşvik etmekle
yüz yüze kalındığını belirtti.
İslam dinine, gelenek göreneklere
rağmen, ticari ve ekonomik hayatta
Türkiye’nin notu kırık ülkeler
arasında gösterilir olduğuna değinen
Arıcan, iş ahlakı konusunun dünya
ekonomilerinde
giderek
değer
kazandığını ve bu konuda özel önem
gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı: Hukuk
Bir Çatıdır Ama Duvarları Ahlâktan
Oluşur
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
konuşmasında, hukuk ve ahlâk
ilişkisine değinerek, “Hukuk bir çatıdır
ama duvarları ahlâktan oluşmaktadır.
Duvarlar yıkılırsa çatı da çöker. Sayın
Cumhurbaşkanımız akademik yıl
açılışında yeni anayasa çalışmaları
konusunda yürütülen çalışmalardan
bahsetmişti. Ahlâk temelleri üzerine
oturmuş yeni bir anayasanın yazılması
lazım. Öncelikle anayasanın başlangıç
hükümlerine
ahlâk
kavramını
sokmamız
gerekiyor.
Buradan
başlamamız
gerekiyor.
Anayasa
yasaların anasıdır. Ahlâkı anayasa ile
desteklemezseniz anayasa işlemez
hale gelir” şeklinde açıklamalarda
bulundu.
Konuşmalardan sonra şûra oturum
Başkanlığını Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan’ın yaptığı açılış dersi ile devam
etti.
İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı
ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez ve İstanbul
Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr.
Mustafa
Özel’in
katıldığı
derste,
konuşmacılar
geçmişte
ve günümüzde ahlâkın önemi,
İslâm’ın yarım asırda tüm dünyaya
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yayılmasında Müslüman tüccarların
önemine vurgu yaptılar.
25 Aralık 2021 tarihinde protokol
konuşmaları ve açılış dersi ile başlayan,
iki gün süren şûrada bilim adamları,
yazarlar, sendikacılar ve felsefeciler
bildiri sundular, değerlendirme ve
müzakerelerde bulundular.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, sendika
ve birliğin yöneticilerinin her oturumu
büyük bir dikkatle takip ettikleri şûra,
26 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen
oturumlarla tamamlandı.

7 oturum gerçekleştirildi
“Mehmet Âkif Ersoy’un Hatırasına”
ithaf edilen şûrada başarılı 7 oturum
gerçekleştirildi. Oturumların başlıkları
şu şekildedir; İş Ahlâkı: Safahat
Eksenli Bir Nazar, İş Ahlâkına İlişkin
Bir Teklifimiz Var mı?, İş ve Meslek
Ahlâkına Dışarıdan Bakmak, Meslek
Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar, Çalışma
Hayatında İş Ahlâkı ve Aile: İş ve
Yaşam Dengesi, İş Ahlâkı, Endüstriyel
İlişkiler ve Sendikacılık, Ahilik ve İş
Ahlâkı: İş Ahlâkının Edinimi.
İki gün devam eden şûrada sunulan
tebliğler, müzakere metinleri ve sonuç
bildirgesi kitaplaştırılarak bu konuda
çalışanların istifadesine sunulacak.
Yoğun katılım oldu

ve mesafe kurallarına uyularak
gerçekleştirilen program iki gün
boyunca Hak-İş Konfederasyonunun
YouTube hesabından canlı olarak
yayınlandı.

İş ahlakı ve çalışma hayatı konusunda
son yıllarda yapılan en kapsamlı
şûraya,
akademisyenler,
genç
sendikacılar, yazarlar ve ahlâk felsefesi
üzerine çalışan bilim adamları büyük
ilgi gösterdiler.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından Mehmet
Âkif Ersoy’un aziz hatırasına ithafen
düzenlenen 5. Ahlâk Şûrasının
sonuç bildirge Tâceddin Dergâhı’nda
okundu.

Şûra canlı olarak yayınlandı

HAK-İŞ
Konfederasyonu
ve
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından

Salgın nedeniyle, maske, temizlik

Hamamönü’nde bulunan Taceddin
Dergahı’nda düzenlenen 5. Ahlâk
Şûrası protokol konuşmaları, açılış
dersleri, iki gün boyunca devam eden
7 oturum ve Şûra sonuç bildirisinin
okunması ile sona erdi.
5. Ahlâk Şûrası, Türkiye’nin en büyük
ve öncü işçi konfederasyonlarından
olan HAK-İŞ Konfederasyonu ve 43
yıllık deneyimiyle fikir, kültür, sanat
ve edebiyat alanlarında birbirinden
kıymetli faaliyetlere imza atan TYB
ortaklığıyla tertip edildi.

5. Ahlak Şûrası’nın sonuç bildirisi açıklandı

D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mahmut Arslan ve Dr. Osman Yıldız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan ve TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan 5. Ahlâk
Şûrasını
değerlendirmek
üzere
Ankara basını ve çalışma hayatı
muhabirleriyle kahvaltı programında

Hamamönü’ndeki
Hanzade
Konağı’nda bir araya geldi.
Daha sonra, Taceddin Dergahı
önünde 5. Ahlâk Şûrasının basın
sonuç bildirisini açıkladılar.

5. Ahlak Şûra’sının Sonuç Bildirgesinin
açılışında bir konuşma yapan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet
Akif yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle
birçok
faaliyeti
gerçekleştirme
imkanı bulduklarını belirterek, “Bu
faaliyetlerde hem Mehmet Akif’i
yad ettik, hem İstiklal Marşı’nın milli
mutabakat metni olarak öneminin
altını çizdik. Büyük şahsiyetleri
hatırladık. Onlar yıldız gibiler ve
bizler onlarla yönümüzü buluyoruz.
Milletimizin yüz yıllık tarihi içerisinde
gerçekten mutabakat metni olan
İstiklal Marşı’nı genç nesillere
tanıtmak için yapılan faaliyetler
inşallah amacına ulaşmıştır. Beşinci
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Ahlâk Şûramız bu faaliyetlerin
amacına en uygun olanlarından birisi
olarak gerçekleştirildi” diye belirtti.
TYB Başkanı ve Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan da, 2021
yılının birçok anma etkinliğine
tanıklık ettiğini ifade ederek, “2021
yılı hem Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından hem de
TBMM tarafından İstiklal Marşı ve
Mehmet Akif yılı ilan edildi. “İş Ahlâkı,
Çalışma Hayatı ve Safahat” temasıyla
düzenlediğimiz Şûra’yı ülkemizin
en büyük işçi örgütlenmesine sahip
HAK-İŞ
Konfederasyonumuz
ile

birlikte yaptık. Sayın Başkanımız
Mahmut Arslan böylesi bir faaliyetin
gerçekleşmesi konusunda büyük bir
irade ortaya koydular” dedi. Arıcan,
düzenlenen Beşinci Ahlâk Şûrası’nda
bir ahlak abidesi, bir şahsiyet abidesi
olan, tüm hayatının özeti ahlâk üzere
yaşamak olan Mehmet Akif, İş Hayatı
ve Safahat üzerine odaklandıklarını
sözlerine ekledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
iyi niyet ve samimiyetle yola çıkılan
Beşinci Ahlâk Şûrası’nı başarıyla
tamamlamanın hem hazzını hem de
gururunu yaşadıklarını belirterek,
“Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ

5. Ahlâk Şûrası Sonuç Bildirgesi

Konfederasyonumuz
tarafından
gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet ete
kemiğe büründürerek yaptığımız en
önemli faaliyetlerimizden biri oldu.
Her iki tarafın ortaya koyduğu irade,
bu iradenin tecelli ettiği faaliyetlerimiz
ve onun sonunda burada bunu
taçlandırmak
için
yaptığımız
toplantının tamamına baktığımız
zaman samimiyetle çıktığımız yolda
başarılı olduğumuzu görüyorum.
HAK-İŞ
Konfederasyonu
olarak,
Yazarlar Birliği ile böyle bir etkinliği
gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir
memnuniyet duyduğumuzu ifade
etmek istiyorum” diye konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
konuşmasının devamında, HAK-İŞ
Konfederasyonu’nun bundan sonrada
Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte çok
önemli çalışmalara imza atacaklarını
belirterek, Şûra’nın gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra TYB Genel
Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes
Kala 5. Ahlak Şûrasının sonuç bildirini
okudu.
2021 yılının “Mehmet Âkif ve İstiklâl
Marşı Yılı” olmasını içeren düzenleme
24.12.2020 tarihinde TBMM Genel
Kurulunda kabul edilmiştir. Bu
vesileyle İstiklal şairimiz, Mehmet
Âkif Ersoy’u rahmetle ve duayla yâd
ediyoruz.
5. Ahlâk Şûrası, Türkiye’nin en büyük
ve öncü işçi konfederasyonlarından
olan HAK- İŞ Konfederasyonu ve 43
yıllık deneyimiyle fikir, kültür, sanat
ve edebiyat alanlarında birbirinden
kıymetli faaliyetlere imza atan Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) ortaklığıyla tertip
edilmiştir.

5. Ahlâk Şûrası, İstiklâl Marşı şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy’un hatırasına
ithafen, İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı
ve Safahat temasıyla Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
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İstiklâl Marşımız Millî Mücadelenin
en önemli remzi olmuştur. 2021 yılı,
İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yılı,
şairi Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının
85. yılıdır. TBMM’de grubu bulunan
tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle,
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“Mehmet Âkif Ersoy’un Hatırasına”
ithaf edilen şûrada başarılı 7 oturum
gerçekleşmiştir. Oturumların başlıkları
şu şekildedir;
1) İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir Nazar

bağışıklıktan
yoksun
kalınması,
sağlık sektöründeki adaletsizlikler ve
ülkeler arasında mevcut ekonomik
eşitsizlikler dünyayı büyük bir ahlâki
başarısızlığın eşiğine getirmiştir.

2) İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifimiz Var
mı?
3) İş ve Meslek Ahlâkına Dışarıdan
Bakmak
4) Meslek Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar
5) Çalışma Hayatında İş Ahlâkı ve Aile:
İş ve Yaşam Dengesi
6) İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve
Sendikacılık
7) Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının
Edinimi
33 akademisyenin sunum yaptığı
programımız ayrıca çevrimiçi olarak
yayınlanmış olup, 81 ilden yoğun bir
katılım ile takip edilmiştir.
5. Ahlâk Şûrası Programının açılış
konuşmalarını HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet DOĞAN, Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim AYDINLI, TYB Genel Başkanı
ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım
ARICAN tarafından yapılmıştır.
5. Ahlâk Şûra teması olarak; ‘’İş Ahlâkı
ve Çalışma Hayatı’’ konusu seçilmiştir.
Bir toplumda iş yapma ahlâkında
noksanlık varsa hangi iş olursa olsun
orada ne verim ne bereket hâsıl
olabilir. Dolayısıyla ahlâkın insanların
iş yapma süreçlerine sirayet etmesi;
verimi, üretimi, bereketi ve huzuru
artıracaktır. İnsan ve emek merkezli
bir yaklaşımda çalışma ortamının
psikolojik
durumu
etkileyeceği
düşünülür.

Emekçilerin daha huzurlu ve
verimli çalışabilmesi için, işlerini
sevmelerinin mutluluğun en önemli
koşulu
olacağından
hareketle,
iş
arkadaşlarıyla,
yöneticilerle
anlaşabilmelerinin, uyum içinde
çalışmalarının, işyerinde değerli
olduklarını
hissetmelerinin
işin
verimliliği açısından önemli olacağı
açıktır.
Emek ve alın terinin en yüce
değer olduğuna inanarak, ülkenin
büyümesinin,
gelişmesinin
ve
kalkınmasının işçi ve işverenin uyumlu
çalışmasıyla mümkün olacağını kabul
etmekteyiz.
“Müreffeh
Türkiye”
hedefinin
gerçekleştirilmesi için, bireyi ve
toplumu “güzel ahlâk” ile yeniden
buluşturacak hedefler doğrultusunda
5. Ahlâk Şurası önem arz etmektedir.
5. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı
üzere; Covid-19 salgını dünyadaki
bütün toplumları ve iş dünyasını
bir ahlâk sınavıyla karşı karşıya
getirmiştir. Yoksul ülkelerin aşıya
erişim zorluğu, aşının sağladığı

5. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı
üzere; küreselleşme ve dijital çağ
endüstrisi
ahlâk
tasavvurunun
yerellikle olan bağlarını zayıflatarak
dünya çapında değişen aktörler,
yöntemler ve enstrümanlarla birlikte
yeni bir yol haritası ortaya çıkarmıştır.
Bu
doğrultuda
Mevlana’nın
pergel benzetmesinden hareketle
medeniyet tasavvurumuza yön veren
alim ve ariflerden ilham alarak ahlâki
ilkeleri, farkındalığı ve duruşumuzu
hem kendi coğrafyamızda hem de
uzanabildiğimiz ufuklarda temsil
edebilmeliyiz. Bir tarafta erdeme,
sabra, hemhal olmaya, sosyal
dayanışmaya ve rahmete vurgu
yapan İslam kültürü, diğer tarafta ise
bireyin haz ve isteklerini merkeze
alan, anı yaşama sloganını filmler,
reklamlar ve daha birçok kültür
endüstrisi ürünüyle inşa olunan
tüketim kültürü insanların karşısında
seçenek olarak bulunmaktadır. Bu
iki farklı ahlâk tasavvuruna maruz
kalan bireyin tutarlı bir sentez
oluşturması kolay olmamaktadır.
Birçok kişi farkında olmadan aynı
anda içselleştirdiği bu iki farklı ahlâk
tasavvuru sonucu, tutarsız ahlâki
davranışlar sergileyebilmektedir.
5. Ahlâk Şûrası’nda vurgulandığı
üzere; bireysel ahlâk toplumsal ahlâkı,
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5)Erdem, insanın tam bir ahlâki
olgunluğa
ulaşmasını
mümkün
kılar. Çalışma hayatında iş ahlâkının
önemini vurgularken; iş ahlâkının
ancak erdemli bireyler tarafından
içselleştirilebileceği unutulmamalıdır.
Bu doğrultuda kurumların ve
fertlerin erdem bilincini her zaman
korumasının, yapılan işi en iyi şekilde
yapmasının ve bu emekler karşılığında
haklarını mutlaka alması gerektiğinin
farkında olunması gerekmektedir.
toplumsal ahlâk da bireysel ahlâkı
inşa eder. Yaşanan ahlâksızlıklara
sessiz kalındığı, haksızlıklara karşı
çıkılmadığı, insan ilişkilerinde fayda
ve çıkarın öne çıktığı, daha çok
kazanmak, daha çok tüketmek, daha
rahat yaşamak ve gücün yegâne amaç
haline geldiği çağımızda, tüketim
ve üretimin odak noktasına iyilikleri
ve kötülükleriyle insan yerleşir. İyilik
peşinde koşanlar ekonomiyi ve
refahı güçlendirirler, kötülük peşinde
koşanlarsa zayıflatırlar.
5. Ahlâk Şûrası’nda şu soruları açıkça
sormuş, konferansta cevaplarını
aramış ve yeni çalışmalara ilham
kaynağı olmasını istemiştir.
•Safahat ve Mesnevi gibi eserler
vermiş yazarlar ve filozofların iş
ahlâkı üzerine bize bıraktığı miraslar/
öğretiler nelerdir?
•İş ve Meslek ahlâkı içeriden ve
dışarıdan nasıl görünüyor?
•Meslek ahlâkına nasıl yeni yaklaşımlar
geliştirilebilir?
•Çalışma hayatıyla iş ahlâkı ve aileyi
baz alarak iş ve yaşam dengesi nasıl
sağlanır?
•Sendikacılık ve endüstriyel ilişkimiz iş
ahlâkıyla nasıl uyumlaştırılır/kodlanır?
•Başta ahilik geleneğimiz olmak üzere
iş ahlâkı edinimlerini nasıl ortaya
koyar ve yapabiliriz?
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5. Ahlâk Şûrası sonunda aşağıdaki
bildiri maddeleri ortaya çıkmıştır.
1)Gayesizlik, anlamsızlık ve ahlâksızlık
girdabına düşen insanın günümüzde
de hidayeti, hakikati, hikmeti, adaleti
ve liyakati vurgulayan, yaratılanı
yaratandan ötürü mukaddes kabul
eden güçlü fikirlere ve rehberlere
ihtiyacı vardır.
2)Evrensel insan hakları, insanlığın
ahlâk
temelli
birikimidir.
Bu
çerçevede, insan hak ve özgürlüklerini
daha kapsayıcı bir ifadeyle insan
şerefini korumak, insan haysiyetine
yönelik ihlalleri en aza indirmek
öncelikle ahlâklı insanı inşa etmekle
mümkündür. Tüm toplumlar için
ortak bir ahlâk dili oluşturmanın
imkanları aranmalıdır.
3)Ahilik, fütüvvet ve Bâcıyân-ı Rum
sistemlerinin kazanımlarını günün
gereklerine
göre
aktarabilme
imkânları üzerinde düşünülmelidir.
4)Çalışma
hayatındaki
gayeler,
mevcudatın yaratılış hikmetinden
ayrı düşünülemez. İnsan amelleriyle,
varoluş gayesini gerçekleştirmeye
çalışır. İnsanlığın ortak sofradan
istifade etmesi, merhamet ve
adaletin canlı olmasına, ahlâkın
hukukun temeli, hukukun da ahlâkın
müeyyidelerle koruyucusu olmasına
bağlıdır. Bu şekilde amellerin aynı
anda helal, meşru ve yasal olmasının
imkânı söz konusu olacaktır.
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6)Günümüzde ülkelerin zenginleşmesi,
gelişmesi ve yetkinleşmesi için yeterli
doğal kaynaklara; hızla değişen ve
dönüşen teknolojiye, küreselleşme
karşısında güçlü dirence sahip olması
son derece önemlidir. Bununla beraber
üretimde, tüketimde ve paylaşımda
meydana gelen değişimlere cevap
verilebilmek için yetişmiş, kaliteli ve
yetkin insan gücüne ihtiyaç vardır.
İhtiyaç duyulan ve emeği oluşturan
insan gücünden iş piyasasında en
iyi verimi alabilmek için bu konuda
ilgili süreçlere olumlu etki yapacak
“İş Ahlâkı” konusuna daha çok önem
verilmesi gerekmektedir.
7)İşçi, işveren, üreten, tüketen
ve bölüşenlerden oluşan iktisadî
sistemin bir bütün olarak ahlâkîliğini
sorgulamadan, o sistemin özne ve
unsurlarının ahlâkîliğini birbirinden
tecrit ederek sorgulamak yetersiz
kalacaktır. Bu nedenle sorgulamayı
daha derinden gerçekleştirebilmek
amacıyla hem işverenler hem
çalışanlar için iş dünyasında, iş
ahlâkının bir disiplin olarak ortaya
çıkması ve ahlâkî duyarlılığın artması
noktasında iş birliği imkanlarının
zenginleşmesi ve hızlandırılması
önem arz etmektedir.
8)Ekonomik krizler ve içinden
geçtiğimiz küresel ölçekte etkilerini
hissetmeye devam ettiğimiz salgın
sürecinde, daha fazla kazanç elde
etme, kişisel menfaatler adına
insanların zor durumlarından şahsi

menfaat devşirme gibi eğilimlerin
artabildiği gözlenmektedir. Dinimiz,
çalışmadan kazanmayı hedefleyen
her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca
toplumun
ahlâkî
değerlerini
hiçe sayarak güven ve huzuru
bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk,
karaborsacılık ve alışverişte hile,
kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat
artışları gibi haksız kazanç yollarına
izin vermez. Bu bağlamda ahlâkî
ölçülerin uygulanmasını sağlayacak
ibadullahın sınırına riayet etme ve
çalışanların aile iş hayat dengesiyle
ilgili bir bilincin oluşturulması son
derece önemlidir.
9)Çalışma hayatı, aile huzurunu
koruyan, aile değerini yücelten ve
iş yaşam dengesini sağlayan bir
yaklaşımla tanzim edilmelidir.
10)Helal lokma hassasiyeti, en az
helal gıda hassasiyeti kadar yüksek
olmalıdır.
11)İnsan emeği kutsaldır. İnsan,
kendisini
emeği
vasıtasıyla
yeryüzünde gerçekleştirir.
Biricik olan insanın kendisini
gerçekleştirme imkânı olan emek
sömürülemez.
12)Üretim mekanizmasının en büyük
paydaşlarından biri olan emekçilerin
haklarının insan şerefine uygun
biçimde
belirlenmesi
yönünde
farkındalık geliştirilmeli ve bu ölçü,
siyasetin öncelikli meselelerinden
birisi olmalıdır.
13)Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği
bir düzen ahlâkî olamaz. Böyle bir
düzende baskı ve zulüm vardır.
Devletin yasaları baskı ve zulme hiçbir
alanda imkân tanımamalı, ahlâkî
olanın yasal zeminde muhafaza
edilmesi mümkün kılınabilmelidir. Bu
anlamda yasal olanın aynı zamanda
meşru ve ahlâkî olana tekabül etmesi
gerektiği unutulmamalıdır.
14)Kur’an’ın

sa’y

kavramını,

Müslümanın ahlâkı haline getirmek
isteyen, ataleti, cehaleti, mukallitliği,
tembelliği fıtrata isyan olarak gören
Mehmet Âkif, hayatı boyunca hak
ve adalet için mücadele etmiştir.
Günümüzde emeğin yüceltilmesinin
bir
yolunun
örgütlenmekten
ve
sendikalaşmaktan
geçtiği
unutulmamalıdır. Sendikal hakların,
Müslümanlar için de vazgeçilmez
haklar olduğu fark edilmelidir.
Söz konusu haklar korunamadığı
müddetçe bölüşüm sorunlarının
büyüyeceği, hak ihlallerin artacağı,
yoksulluğun ve yabancılaşmanın
yaygınlaşacağı,
gayri
insanî
davranışların piyasaya hâkim olacağı
akıldan çıkarılmamalıdır.
15)Salgın sonrası dünya, işletmeler ve
çalışanlar için eskisi gibi olmayacaktır.
Gelişmiş ekonomilerde çalışanlar,
ücret kaybına uğramadan hibrit/
melez çalışma sistemlerini talep
etmektedirler.
Bunun
yanında
hem yüz yüze hem de çevrimiçi iş
ortamlarının daha insani olması
da talep edilmektedir. Bu da işyeri
maneviyatının bundan sonra en
az ücret kadar önemli bir husus
haline geleceğini göstermektedir.
Toplu
sözleşme
sistemlerimiz
sadece ücretin belirlendiği sistemler
değildir. Toplu sözleşmeler işçi
maneviyatını yükseltecek maddelerle
geliştirilmelidir.
16)Kurumlar,
ve çalışanlar

işverenler,
tarafından

birey
amele

aktarılamayan
ve
davranışla
gösterilemeyen değerler çalışma
hayatını ve ortamını iyiye, güzele
ve hayra dönüştürme gücünden
mahrumdur. İş ahlâkının en önemli
ilkelerinden biri de doğruluk ve
dürüstlüktür. İkili iş birliklerinde
ve
karşılıklı
anlaşmalarda
ve
sözleşmelerde açık sözlülük, şeffaflık,
vaade sadakat ve diğergâmlık şiar
edinilmelidir.
17)Üretim ve tüketimin gerçek
ihtiyaçtan koparılması, tasarruf ve
kanaat değerlerini tahrip etmektedir.
Tasarruf ve kanaatin olmadığı
düzlemde insanlığı bekleyen tehlike,
gelecekten çalan israf ve insanlığı
tehdit edecek olan yoksulluk ve
yoksunluk olacaktır. Sınırsız tüketim
hevesini canlı tutan, şuursuzca
tüketime yol açan hususlar konusunda
farkındalıklar geliştirilmelidir.
18)Dijital dünyada veri ve bilgiye
erişimin demokratikleşmesi sonucunda
piyasalardaki
bilgi
asimetrisinin
müşteri lehine dengelenmesi ilk
bakışta mümkün gözükmektedir.
Ancak veriye daha fazla sahip olan
dijital kartel ve tekeller eliyle dijital
dünyada iş ahlâkı konularının daha
karmaşık olarak karşımıza çıktığı
da izahtan varestedir. Bu noktada
düzenleyici ve denetleyici politikalar
yanında dijital dünyaya veri sağlayan
tüm kullanıcıların duyarlı hareket
etmeleri son derece önemlidir.
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“Dünya Durdukça
İstiklâl Marşımızı Okuyacağız”
“İstiklâl Marşımız; umudumuz,
coşkumuz oldu. Aradan 100
yıl geçti, 100 yıldır büyük
bir coşku ve heyecanla hâlâ
okuyoruz ve dünya durdukça
da aynı duygularla okumaya
devam edeceğiz. ”
Türkiye Yazarlar Birliği, vefatının 85.
yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy’u
anma programı düzenledi.
27 Aralık 2021 tarihinde, İstiklal
Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un
Milli Marşımızı yazdığı Tacettin
Dergahındaki anma programına
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
ve Mehmet Âkif Araştırmaları
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan,
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,
Vakıflar Ankara Bölge Müdürü Ferhat
Türkoğlu, Özel Çağrı Okulları Kurucu
Genel Müdürü Nuran Altunbaş,

D. Mehmet Doğan
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Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

öğrenciler, öğretmenler, yazarlar,
şairler ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Kur-ânı Kerimi güzel okuma
yarışması birincisi Hafız Mustafa
Özyılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başlayan programda önce İstiklal
Marşı okundu.
Programın açılışında bir konuşma
yapan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref
Başkanı ve Mehmet Âkif Araştırmaları
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan,
“Mehmet Âkif, 1923’e kadar milleti
vatanı dini, imanı için mücadele etti.
1923’ten 1926’ya kadar da sistem
Mehmet Akif’i hayatın dışına atmak
için mücadele etti. Hatta Mehmet Akif
bir şiirinde diyor, “sen kumda oyna
dediler” diye. Çünkü 1923’ e kadar
Akif bizim hayatımızın içinde. Bütün
mühim hadiselerimizin içinden geçti
ve İstiklal Marşı’nı da işte tam da Milli
Mücadelenin kaynadığı bir yerde
yazdı. Ama 1923 bir dönüm noktası,
Türkiye’de çok keskin bir ideolojik
değişim yaşandı ve İslam şairi olarak
Ankara’ya davet edilen Mehmet
Akif’e ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalmak
bir tarafa tehlike olarak algılandı.
Yani, Akif evinde otursa hiç dışarı
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çıkmasa vaktini öyle geçirse idi bile,
O korkulan korkulacak birisiydi ve
bu yüzden Akif bir süre geçici olarak
Mısır’a gidip geldi. Sonra da çok
sevdiği İstanbul’un bıraktı ve Mısır’da
yaşadı. Yaşamaya mecbur edildi. O
arada, İstiklal Marşı’nı değiştirmek
için yarışma açıldı. Maarif Vekâleti
ama bu neticelendiremedi. Çünkü
İstiklal Marşı’nı değiştirmek milletin
mutabakatını görmezden gelmek
demektir. Bu önce fark edilmiyor ama
işin içine girince görülüyor ki millet
bu marşta mutabakat sağlamıştır.”
dedi.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada,
Birlik olarak her zaman Mehmet Akif
Ersoy’u hatırladıklarını ve topluma
hatırlattıklarını söyledi.
Ersoy’un zor zamanların insanı
olduğunu ifade eden Arıcan, şunları
kaydetti:
“Hayatı
mücadeleyle
geçen Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı
yazarak bu büyük mücadelesini
taçlandırmıştır. Ölüm yıl dönümünde
Akif’i anmak kadar, onu anlamak da
önemli. Nasıl bir fikriyatı ve zihniyeti

Asım Balcı

vardı, mücadelesi neydi? Özellikle
gençlerimize
bunu
anlatmamız
gerekiyor. Kuran şairi, İslam şairi,
İstiklal mücadelesinin önemli bir
kahramanı
olmasının
yanında
Mehmet Akif, bir sabır insanı, metanet
insanı, mücadele insanı. Daha
önemlisi bir umut insanı.”
Anma programının açılışında bir
konuşma yapan Mamak Belediye
Murat Köse, Akif’in ömrünü milletine
adamış önemli bir şair ve münevver
olduğunu söyledi. Konuşmasında,
üniversite
öğrenciliği
yıllarında
Tacettin Dergahına gelerek İslâm
Şairini andıklarını belirten Köse,

ülkemizde
Âkif’in
tanınması,
hatırlanması ve istiklal marşını
yazdığı bu mekanın yıkık, dökük
iken günümüzdeki haline getirilmesi
için TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan’ın
büyük
mücadeleler
verdiğini söyledi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
da yaptığı konuşmada İstiklal Şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy’un şiiri Altındağ
sınırları içinde olan bu dergahta
yazdığını söyledi. İstiklal Marşı’nı
anlamak ve anlatmak için onun hangi
şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu
bu çerçevede değerlendirmemiz
gerekir diye konuşan Balcı, TYB şeref

Murat Köse

Başkanı D. Mehmet Doğan’ın ve
TYB’nin yıllardır burada Âkif’i yad
ettiklerini ifade etti.
Konuşmalardan sonra Özel Çağrı
Okulları öğrencilerinden oluşan koro,
Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl
Marşı’nı seslendirdi.
Anma programı
Hafız Mustafa
Özyılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti
ve katılımcıların hep birlikte dua
okumaları ile son buldu.

Cumhuriyet Dönemi Yazarlarını Anlamada Zorlanıyoruz
Anadolu Mektebi öğrencileri “Türkçe
Şûrası”na
katılarak
“Gençlerin
Cumhuriyet
Dönemi
yazarlarının
eserlerini anlamakta karşılaştıkları
güçlükler” başlıklı oturumda bildiri
sundular.
26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Sümerbank
Binası Toplantı Salonunda gerçekleşen
programın ilk günü Anadolu Mektebi
öğrencileri
Cumhuriyet
dönemi
yazarlarının
eserlerini
okurken

karşılaştıkları güçlükleri anlattılar.
Düşünce, sanat, kültür hayatında
etkileri olan ve edebiyata katkı sunan
yazarların
eserlerinin
okunması,
değerlendirilmesi, yorumlanması ve
düzenlenen panellerle dinleyicilere
aktarılması temeline dayalı okuma
çalışmalarını sürdüren Anadolu Mektebi
öğrencilerinin şûradaki konuşmaları,
salonda bulunan edebiyatçı, felsefeci ve
dilcilerin takdirini kazandı.

Anadolu
Mektebi
öğrencilerinin
katılımı ile gerçekleşen şûranın beşinci
oturumunun konusu; “Gençlerin
Cumhuriyet Dönemi yazarlarının
eserlerini anlamakta karşılaştıkları
güçlükler” oldu.
Şevval Yüce’nin yönettiği oturumda;
Ali Anıl Şener: Mütefekkir yazarı neden
anlayamıyoruz? Arzu Nur Gün Koç: Bir
bahar seli: Ahmet Hamdi ve edebiyat dili,
Sidre Nur Duran: Necip Fazıl Kısakürek
ve Sezai Karakoç’un dili üzerine ve
Emine Müberra Baydar: Şair-derviş
kardeşliği hakkında konuştular.
Müzakere bölümünde bir konuşma
yapan TYB şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan nitelikli bir okumalar yapan
Anadolu Mektebi öğrencilerinin bir
araya gelmesini sağlayan Prof. Dr. Sami
Güçlü’ye teşekkür etti.
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TYB 2021 Ödüllerini kazananlar belli oldu

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Türkiye Yazarlar
Birliği
Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,
01.01.2021 tarihinde TYB Genç
Kahve’de TYB Genel Başkan Yardımcısı
Tarkan Zengin ve Genel Sekreter Doç.
Dr. Muhammet Enes Kala ile birlikte
düzenlediği basın toplantısında
2021 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve
Sanatçılarını” açıkladı.
Genel
Başkan
Arıcan
yaptığı
konuşmada; TYB’nin kuruluşunun
43’ncü yılında; 40’ncı “Yılın Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’ni
belirlediklerini söyledi.
2021 yılında kültür, sanat, edebiyat
alanında başarılı faaliyetler yaptık
Genel Başkan Arıcan sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Türkiye Yazarlar Birliği;
Kültürümüzü, sanatımızı,
edebiyatımızı, düşünce
hayatımızı, yazarlarımızı,
sanatçılarımızı ve eserlerini
tanıtmak, gündemde tutmak
amacıyla 40 yıldır “Yılın Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçılarını”
belirleyip ödüllendiriyor.”
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“İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak
kabul edilişinin 100. yıl dönümü
olması münasebetiyle yıl içinde İstiklal
Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili
çok önemli sempozyum, konferans,
bilgi
şölenleri
gerçekleştirdik.
Eserler yayınladık. Diğer yandan;
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2021
yılının “Yunus Emre ve Türkçe
Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin
genelge
yayımlanmıştı.
Türkiye
Dil ve Edebiyat Derneği, Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Yunus
Emre Enstitüsü’nün de katkıları ile;
dilimizin dünü, bugünü ve yarınının
konuşulduğu geniş katılımlı şûra 26-27
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdik.
Bilim adamları, akademisyenler,
felsefeciler ve sözlükçülerin katıldığı
şûrada Türkçenin bugün karşı karşıya
olduğu tüm sorunlar ele alındı, çözüm
önerileri tartışıldı. Üçüncü önemli
etkinliğimiz “5. Ahlak Şûrası’dır.”
HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte;
“İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat”
konulu 5. Ahlak Şûrası’nı tamamladık.”
Türk
edebiyatı
kütüphanelerine girmeli

dünya

Genel
Başkan
Arıcan
basın
toplantısında yaptığı konuşmada,
Türk edebiyatının dünyaya açılması
amacıyla yapılan çalışmalara hız
verilmesi gerektiğini belirterek bu
konuda da şunları ifade etti:
“Her geçen yıl daha da güçlenen
Türk edebiyatını dünyaya tanıtma
çalışmalarına hız vermeliyiz. Özellikle;
Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif
Ersoy, Sezai Karakoç, Ahmet Hamdi
Tanpınar, Tarık Buğra, Necip Fazıl
Kısakürek, Mustafa Kutlu, D. Mehmet
Doğan, Beşir Ayvazoğlu gibi önemli
yazarların şiir, hikâye, roman, tiyatro
ve deneme başta olmak üzere
edebiyatın tüm alanlarında yapılacak
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çevirilerinin dünya kütüphanelerinde
yer almalarını sağlamalıyız. Türk
edebiyatının ve Türk dilinin dünyaya
açılmasını
ancak
bu
şekilde
sağlayabiliriz.”
Ödül alacak kişi, eser ve kurumları 40
yıllık birikim ve deneyimle belirliyoruz
Genel Başkan Arıcan, “40 yıllık bir
birikim ve tecrübeyle; Yıl içinde
yönetim kurulumuzun kapsamlı
araştırmalarının yanı sıra ülkemizin
seçkin gazeteci, yazar, çevirmen,
editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş
ve önerilerinden de yararlanılarak
eser sahibinin dünya görüşü ve
ideolojisine
bakılmaksızın
yılın
yazar, fikir adamı ve sanatçılarını
belirliyoruz.
Eserleri takip edip
değerlendirirken deneyimli, tecrübeli
edebiyatçıların yanı sıra mutlaka
gençlerin çalışmalarına da yer
veriyoruz. Bu vesileyle son 40 yıldır
edebiyata, sanata ve kültürümüze
yeni kan diyebileceğimiz isimleri
kazandırdık. Bugün kamuoyunun
yakından tanıdığı birçok ünlü isim ilk
ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği’nden
aldı. Bu ödüllere layık görülen, özgün
eserleri ile Türk kültür, sanat ve
edebiyat hayatına önemli katkılarda
bulunan değerli şair, yazar, yayıncı,
bilim adamı ve mütefekkirlerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum. ” İfadelerini kullandı.
“2021 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”
Hikâye: Selma Aksoy Türköz, Aynı
Yağmur, Muhit Kitap, Şiir: Adem
Turan, Mangan Mangan Gün Batarken
Gün Doğumu, Hece Yayınları,
Roman: İlknur Demirci, Kumru ve
Gölge, Şule Yayınları, Deneme:
Selvigül Kandoğmuş Şahin, Arınma
Zamanlarına, Okur Kitaplığı Yayınları,
Fikir: Murat Erol, Kaybetmenin Halet-i

Ruhiyesi, Muhit Yayınları, Araştırma:
Sait Mermer, İslâm Düşüncesinin Tarih
Yapıcı Rolü, Çizgi Yayınları, İnceleme:
Murat Çelik, Osmanlı İlmiye Sınıfının
Kıyafet Normu Ve Giysileri, T ü b a
Yayınları, Dil: Atilla Şentürk, Osmanlı
Şiiri Kılavuzu, OSEDAM Yayınları,
Edebi Tenkit: Yılmaz Daşcıoğlu, Akıp
Gidenin Cazibesi, Şule Yayınları,
Hatıra: Mehmet Kahraman, Ben de
Öğretmendim, Çıra Yayınları, Gezi:
Taha Kılınç, Bir Rüyayı Hatırlar Gibi
& Savaştan Önce Suriye, KETEBE
Yayınları, Şehir Kitapları: Bilal Can,
Zaman İçinde Mekan, Hece Yayınları,
Tercüme: Ayşe Işın Kirenci, Edith
Wharton’dan çeviri: Kısa Öykü ve
Roman Sanatı İçin Klasik Bir Rehber
Kurgu Sanatı, Büyüyenay Yayınevi,
Biyografi: Rıfat Yörük, Ensar Ruhlu
Muhacir, Yüzleşme Kitap, Çocuk
Edebiyatı: Tuğba Coşkuner, Duvarın
Ardı - Dünyanın Son İnsanları, Cezve
Çocuk Yayınları, Basın/Fıkra: Ergün
Diler, Takvim Gazetesi, Dergi: Post
Öykü, Türk Müziği: Ender Doğan,
Dest-i Kevser, Halk Kültürü: Doğan

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Tarkan Zengin, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala

Kaya, Kültürümüzde Dini ve Cengi
Hikâyeler, AKM Yayınları, Klasik
Sanatlar-Hat: Fatih Özkafa, Ya Hazret-i
Pir/Türk Hat Sanatında Tasavvuf
Önderleri, Marmara Üniversitesi
Yayınları, Elektronik Yayıncılık: http://
www.kitaphaber.com.tr, TV Belgesel:
Tarihin Efsaneleri, TRT, TV Dizi: Kıbrıs:
Zafere Doğru, TRT, Sinema: Komşuluk
Halleri, Yönetmen: Danis Tanovıç / TRT

Ortak Yapım, Radyo Programı: Doğru
Söze Ne Denir?, Semerkand Radyo,
Kamu Yayıncılığı: TBMM Yayınları,
Özel Yayıncılık: FECR Yayınları ve
Yayıncılık Özel: İZ Yayıncılık, Büyük
Felsefe Lügatı Mustafa Namık Çankı,
Hazırlayan: Recep Alpyağıl. Üstün
Hizmet: Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent
Bakiler, Necmettin Turinay.

D. Mehmet Doğan, Rektör Şevli’yi ziyaret etti
konferansı vermek üzere Van’a giden
D. Mehmet Doğan İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan
ile birlikte Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi
de ziyaret etti.
Ziyarette bir konuşma yapan Şevli,
“TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
ülkemizin kültür, sanat ve düşünce
hayatına önemli katkılar sunmaya
devam ediyor. Yaptığı bu çalışmalar
için kendisini tebrik ediyorum,
başarılarının devamını diliyorum.” diye
konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret
etti.

“2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı
Yılı” münasebetiyle, Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
tarafından düzenlenen “Mehmet
Âkif’te Millet ve Ümmet” konulu

D. Mehmet Doğan da, kendilerine
gösterdikleri ilgiden dolayı Rektör
Şevli’ye teşekkür etti. Ziyarette, Rektör
Prof. Dr. Hamdullah Şevli günü anısına
D. Mehmet Doğan’a kilim hediye etti.
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TYB’nin 2020 yılı ödülleri Kahramanmaraş’ta verildi

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2020
Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları
Ödül Töreni” Kahramanmaraş’ta
gerçekleştirildi.

Bunu söylediğimizde matematikçiler
itiraz ediyor ama bu matematiksel
bir söylem değil, edebi bir söylemdir.”
dedi.

13.11.2021 tarihinde, Kahramanmaraş
Valisi Ömer Faruk, Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Hayrettin Güngör, Türkiye’nin farklı
bölgelerinden ödüle layık görülen
yazar, şair ve akademisyenlerin
katıldığı tören Necip Fazıl Kısakürek
Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TYB kurucu şeref Başkanı D.
Mehmet
Doğan
da
yaptığı
konuşmada: “Ödüllendirme konusu
son yıllarda yaygınlaştı ve çeşitlendi.
Devler kurumları ve devletli ilişkili
olan bazı kurumlar da ödül veriyor.
Birçok değerli arkadaşlarımız da
bu ödüle sahip oluyorlar. Türkiye
Yazarlar Birliğinin yılının yazar, fikir
adamı ve sanatçıları ödüllerinden söz
ederken ki bu tarih 1980 öncesidir
ve bu öyle bir ödül ki, o zamana
kadar hiç ödül almamış olan çok
önemli
edebiyatçılarımıza
ödül
vererek başladık. Kim bu isimler;
Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç,

Programda bir konuşma yapan
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Hayrettin Güngör, ödül alan
katılımcıları şiir ve edebiyatın
kentinde ağırlamaktan mutluluk
duyduklarını söyledi.
Kentin edebiyattaki başarısını ulusal
ve uluslararası etkinliklerle dünyaya
tanıttıklarını ifade eden Güngör,
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na
dahil olmak adına kültür faaliyet
yapmıyoruz. Şehrimizin var olan
markasını
uluslararası
düzeyde
tescillemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl
çalışmamızı yedek listeye dahil olarak
bu iddiamızı sürdürüyoruz. Diyoruz ki
bizim sloganımız ‘Kahramanmaraş’ta
her 3 kişiden 4’ü ya şair yada yazardır’.
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Sezai Karakoç, Bahattin Karakoç,
Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören,
Mustafa Kutlu.
Şimdi herkes
tarafından ödüllendirilen, önemi
takdir edilen birçok yazarımız,
şairimiz,
edebiyatçımız
Türkiye
Yazarlar Birliği ile ödülleri ile ilk
defa ödüllendirilmiş oldular. Peki,
Türkiye
bu
ödüllendirmeden
haberdar değil miydi yoksun muydu?
Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki
geleneğinde Cumhuriyet Halk Partisi
ödüllendirmesi vardı. 1930-1940’lı
yıllarda yapıldı, 1950’li yıllardan
sonra CHP iktidardan düştüğü için
bu ödüllendirme de bitti. Fakat
ondan sonra bu sistemin devamı
olan bir kısım o zamanın belli kurum
ve dergileri tarafından maddi imkanı
olanlar tarafından verilen ödüller var.”
dedi.

D. Mehmet Doğan sözlerini şöyle
sürdürdü: “Biz, 1978 yılında TYB
kurulduğunda, bu ödüllendirme
sisteminin biraz al gülüm-ver
gülüm, hesap-kitap, ideolojik gibi
maksatlarla yapıldığını gördük. Eğer
öyle olmasaydı, az önce isimlerini
belirttiğim kişilerin de o ödüllerden
faydalanmaları gerekirdi. Niye onlara
verilmiyor? Çünkü burada farklı bir
zihniyet var. Biz o zihniyeti aşarak
gerçekten ortaya kalıcı eserler
bırakmış herkesi göz önüne alarak
bu değerlendirmelere başladık.
Dolayısıyla gerçek anlamda bir
gelenek oluştu. 40 yıl devam eden bir
ödüllendirme sistemimiz var.”
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan ise TYB’nin ödül törenin
40 yıldır istikrarla devam ettiğini
belirtti.
Yedi Güzel Adam’ın kentinde töreni
düzenlemekten dolayı heyecan
yaşadıklarını anlatan Arıcan, şunları
kaydetti: “Kahramanmaraş şehrimiz
belki de dünyada çok nadir olan
bir durumu tescil ettirme adına
bir girişimde bulundu. Yedi Güzel
Adam’ın Türkiye’de tanındığı edebiyat
ve şiir şehrini bir edebiyat şehri olarak

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun

UNESCO’ya başvurarak tescilliyor
olması da ayrıca önem kazanıyor.
TYB olarak biz de başvurularında
destek sunan ve niyet mektubu
sunan
bir
kuruluşuz.
Ayrıca
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde
dün Türk Devlet Teşkilatı kuruldu.
Artık kültürümüzün çok önemli
isimlerini başta Yedi Güzel Adam
olmak üzere bu ustalarımızı Türk
dünyasına tanıtmamız gerekiyor. Yedi
Güzel Adam’ın eserlerinin bu dillere
çevrilmesi gerekiyor. Sadece bu mu
artık dünya edebiyatına tanıtılmasının
zamanı gelmiştir. Biz bu anlamda
edebiyat, şiir ve Yedi Güzel Adam’ın
şehrinde olmaktan onların yetiştiği
bu sokaklarda olmaktan mutluyuz.
Ödül töreni belki de bu yıl çok daha
anlamlı oldu. Her yıl anlamlıydı ve
değerliydi ama Yedi Güzel Adam’ın
şiirin ve edebiyatın kentinde ödülün
takdim edilmiş olması da gerçekten
bu ödülün 40. yılına layık bir tören
oldu.”
Ödül töreninin açılışında konuşan
TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı
Fazlı Bayram da, “2020 Yılının Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül
Töreni”
nin
Kahramanmaraş’ta

gerçekleştirilmesinden
duyduğu
memnuniyetini dile getirdi. Bayram,
kültürün, sanatın ve edebiyatın
bu tür organizasyonlarla gençlere
sevdirilmesi gerektiğini ifade etti.
Programın sonunda TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan ve TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
kültür, sanat, edebiyat hayatına
yaptığı katkılardan dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e
berat, ayrıca Genel Başkan Musa
Kazım
Arıcan,
Kahramanmaraş
Valisi Ömer Faruk Coşkun’ a TYB’nin
yayınlarından takdim ettiler.
Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile
sona erdi.

Musa Kazım Arıcan: “Her yıl
anlamlıydı ve değerliydi ama
Yedi Güzel Adam’ın şiirin ve
edebiyatın kentinde ödülün
takdim edilmiş olması da
gerçekten bu ödülün 40. yılına
layık bir tören oldu.”
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TYB Yöneticileri Başkan Güngör’ü
ziyaret etti

başkentinde ev sahipliği yapmaktan
büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye
konuştu.
Konuşmasının devamında şehrin
Türk edebiyatında önemli bir yeri
olduğunu ve edebiyatta, şiirde,
kültür ve sanattaki başarısı nedeniyle
edebiyat şehri olarak anıldığını
vurgulayan
Başkan
Güngör,
UNESCO’ya Türkiye’den edebiyat
alanında müracaat eden ilk ve tek
şehrin Kahramanmaraş olduğunu ve
şehrin dünya edebiyat kenti olmayı
çoktan hak ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör: “Bu güzide ödül törenine şiir
ve edebiyatın başkentinde ev sahipliği
yapmaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz.”
“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
ödül töreni için Kahramanmaraş’ta
bulunan TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve
beraberindekiler
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör’ü makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Başkan Hayrettin Güngör’e
TYB’nin
faaliyetleri
hakkında
bilgi veren Genel Başkan Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan, “Türkiye
Yazarlar Birliği olarak 43 yıldır;

D. Mehmet Doğan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör
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Kadim
medeniyetimizin
önemli
değerlerinden olan; Kültürümüzü,
sanatımızı,
edebiyatımızı,
düşünce
hayatımızı,
geçmişteki
ve
günümüzdeki
yazarlarımızı,
sanatçılarımızı
ve
eserlerini
gündemde tutacak, bu faaliyetlerin
yapılmasına ortam hazırlayacak,
farkındalık oluşturacak, yurt içinde
ve yurt dışında kalıcı etkinlikleri
gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.
Kültüre, sanata, edebiyata önem
veren bir şehirde ödül verecek
olmalarından dolayı büyük bir
memnuniyet yaşadıklarını ifade eden
Başkan Arıcan; Kahramanmaraş;
Yazar, şair ve düşünce adamı
yetiştiren, kültür, sanat, edebiyata
dair pek çok çalışmanın olduğu
önemli bir şehrimiz. Bu çalışmaları
Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediyesinin
desteklemesi,
yönlendirmesi, faaliyetlere ev sahipliği
yapması kültürel belediyeciliğinin
müstesna örneklerinden biri olarak
değerlendiriyorum. Sayın Başkanım
sizi ve ekibini tebrik ediyorum.
Başarılarının devamını diliyorum.”
dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör de yaptığı
konuşmada
“TYB
yöneticilerini
şehrimizde görmek bizi sevindirdi. Bu
güzide ödül törenine şiir ve edebiyatın
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Maraş’ın
nasıl
Kahramanmaraş
olduğuna ilişkin bilgiler de veren
Başkan
Güngör;
“Madalyanın
şehrimize verilmesinde kanları ve
canlarıyla mücadele eden şehit ve
gazilerimizi rahmet ve tazimle yâd
ediyorum. 1919’un Ekim ayında,
Sütçü İmam’ın ilk kurşunuyla
başlayan İstiklal Harbimiz, Maraşlının
topyekûn mücadelesiyle 12 Şubat
1920’de zaferle sonuçlanmış ve 5
Nisan 1925’te de bu zaferimiz TBMM
tarafından verilen ‘İstiklal Madalyası’
ile taçlanmıştır.” dedi.
Ziyaretin sonunda Başkan Güngör,
ziyarete katılanlarla sırayla ‘İstiklal
Madalyası’ önünde hatıra fotoğrafı
çektirdi ve misafirlerine belediyenin
yayınlarından hediye etti.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

Dostları ve sevenleri Ferhat Koç’u
dualarla andı
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fatih
Gökdağ ve TYB Genel Sekreteri Doç.
Dr. Muhammed Enes Kala Ferhat Koç’la
ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkan
Yardımcısı ve Milli Gazete’nin eski Ankara
Temsilcisi gazeteci, yazar, merhum
Ferhat Koç aramızdan ayrılışının sene-i
devriyesinde Kur’an-ı Kerim ve dualarla
anıldı.
12 Kasım 2021 tarihinde TYB’de
gerçekleşen programa Koç’un ailesi,
arkadaşları ve sevenleri katıldı.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan yaptığı konuşmada; “Değerli
yazar ve duayen gazeteci Ferhat
ağabeyimiz ileTürkiyeYazarlar Birliğinde,
bir ağabey-kardeş hukuku içinde
uzun yıllar birlikte görev yaptık. Yurt
içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz
birçok faaliyette birlikte olduk; uzun
yolculuklar yaptık. Birbirimizi daha iyi
tanıdık; şunu büyük bir içtenlikle ifade
etmek istiyorum ki: Uyumlu, uzlaşmacı,
diyaloğa açık, her zaman ve her şartta
insana ve topluma hizmet etmeyi
kendine şiar edinmiş, Ankara’daki farklı
sivil toplum kuruluşlarından öğrencilere
burs verilmesini sağlayan iyilikseveryardım sever biriydi dedi.
Ferhat Koç’un kızı, Rümeysa Koç da
ailesi adına yaptığı konuşmada, “Babam
iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir dost bizlere
iyi bir babaydı. Onu tanıyan herkes gibi
biz de kendisinden razı olduk, Allah’ta

ondan razı olsun. Babam TYB’ni çok
sever ve orada dostlarının olduğunu
ifade ederdi. TYB bu vefa toplantısını
düzenleyerek bizleri babamın sevenleri
ve dostları ile bir araya getirdi. Bu anma
toplantısı düzenleyen TYB yönetimine
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil
Çelik de duygularını şöyle açıkladı:
“Ferhat Koç hem arkadaşım, hem
dostum hem de dava arkadaşımdı.
Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan
döneminden bugünlere tanışıklığımız
olan değerli kardeşim gerçekten yeri
doldurulamaz biri. Can kardeşimle
uzun yolculuklarımız oldu, birlikte çeşitli
faaliyetlere katıldık. Biz kendisinden her
zaman razı olduk, kendisine rahmet
diliyorum, mekânı cennet olsun”

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
da yaptığı konuşmada: Ferhat Koç’u
içinizde en eski tanıyan benim, çünkü
o lise arkadaşım. Ferhat gazeteciliği
bırakıp emekli olduktan sonra Yazarlar
Birliğine ara sıra uğrardı. Kendisine,
Yazarlar Birliğine gel,
senin de
yapacağın işler var, birlikte çalışalım
dedim. İbrahim Ulvi Yavuz, ben ve Ferhat
Koç her gün öğleden sonra buraya
geliyoruz. Buradaki işlerler ilgileniyoruz.
Ferhat’ın üstelendiği öyle işler var ki
başkasının yapması mümkün değil.
Çevre bağlantıları çok güçlü. Ferhat’a
karşı hepimizin yüzü yumuşaktı, onun
tarzı bunu gerektiriyordu. Kendi siyaset
ile iç içeydi ama siyasette bulaşmadı.
Ferhat’la ilgili hatıraları anlatmaya
başlasak bitmez herkese dokundu. Bu
dokunuşlar herkes tarafından doğru
algılandı sevildi benimsendi.”dedi.
Örnek kişiliği ile herkesin sevgisini
kazanan merhum Ferhat Koç’u anma
toplantısı Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müşaviri Selim Cerrah’ın okuduğu dua
ile son buldu.

Ferhat Koç’la TYB de görev yaptıklarını
belirten Ankara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ise onun gerçek bir yol
arkadaşı olduğunu söyledi. Kırlangıç,
Koç’u; Sabırlı, güler yüzlü ve yardım
sever biri olarak tanımladı.
Anma toplantısında, TYB eski Genel
Başkanları Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile
Nazif Öztürk, Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet
Nezir Gül, Özel Çağrı Okulları Kurucu
Genel Müdürü Nuran Altınbaş, TYB
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“Âkif Hatay’da Huzur Dolu Günler Geçirdi”

Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik
birimi
üyeleri
Âkif’in
doğup
büyüdüğü İstanbul dışında misafir
olduğu, vaazlar verdiği, şiirlerini
yazdığı şehirleri daha yakından
tanımak amacıyla “Âkif’in Şehirleri”
söyleşilerini başlattı.
TYB Gençlik biriminden Gülfem
Akyıldız’ın hazırlayıp sunduğu “Âkif’in
Şehirleri” programının ilk konuğu
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
oldu.
02 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen
söyleşide, Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, Mehmet Âkif Ersoy’un Hatay
günlerini, burada edindiği dostlarını
ve İstiklal Şairimizin şehir hakkındaki
görüşlerini anlattı.
Genel Başkan Arıcan: Hatay, Mehmet
Akif Ersoy’a hem yaşarken hem
vefatından sonra en büyük vefayı
gösteren kadim şehirlerimizden
bir tanesidir. Hatay şöyle kısaca
ifade etmek gerekirse aslında
kurulduğunda dönemin en kadim
şehirlerinden biridir. O dönemin
dünyadaki en büyük dört metropolü
vardı, bunlar Roma, İskenderiye,
Kudüs ve Hatay. Hatay coğrafi bir isim,
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geniş bir coğrafyanın adı. Osmanlı
döneminde Halep Sancağına bağlı
olarak anılır. Şehir, on ç medeniyete
ev sahipliği yapmış. Dil, kültür, inanç
dahil folklorun çeşitliliği ile her zaman
özgün bir yapısı bulunan Hatay’ın
Mehmet Âkif Ersoy’un hayatında da
önemli bir yeri vardır. O dönem Âkif
hasta ve zor günler geçiriyordur.
İstiklal şairimizi seven, ona muhabbet
besleyen Hataylılar Âkif’e selâm
göndererek kendisini misafir etmek
istediklerini söylerler.” diye konuştu.
Âkif’in o zor şartlarda olmasına
rağmen 1935 yılının Ağustos ayında
severek Hatay’a geldiğini belirten
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şairimiz şehre gelir. Yaklaşık üç hafta
kaldığı Hatay’ın havası, suyu, yemekleri
ve insanların sıcak yaklaşımları ona
moral verir. Yazdığı mektubunda da
tüm bu memnuniyetini ve insanların
kendisine olan sevgisinden söz
eder. Bana göre, uzun yaşasaydı,
imkânlar el verseydi mutlaka buraya
taşınır, burada yaşardı. Şiirinde Milli
mücadelenin kazanılacağına olan
inancıyla bağımsızlık, İslam, iman,
vatan, millet ve benzeri konuları
özenle istiklal marşında işleyen
Mehmet Âkif Hatay’da bulunduğu

Ocak 2022

sürede kendisine ziyarete gelenlere de
benzer konuşmalar, sohbetler yapmış
öğütler vermiştir. Yeri gelmişken bir
gerçeği de hatırlatmak istiyorum;
milli mücadelenin ilk kitlesel direnişi
Hatay sınırları içerisinde Dörtyol
Karaköse’de gerçekleşti. O tarihlerde
ne İzmir’de ilk kurşun sıkılmıştır, ne
daha Maraş’ta Sütçü İmam hadisesi
olmuştur. Sütçü İmam hadisesine
benzer bir hadise yine burada
vuku bulmuştur. Müslüman Türk
kadınlarınca
Fransız
askerlerine
yapılan bir taarruz söz konusudur.
Şöyle bir gerçek var; Âkif her zaman
vefa göstermiştir, kendisine vefa
gösterenleri de unutmamıştır. Nitekim
Hatay’ın sağlığında kendisine vefa
göstermesini çok büyük bir şükranla
karşıladı ve unutmadı. Bu anlamda,
“Âkif’in Şehirleri” programının ilkini
benim de şehrim olan Hatay’dan
başlatmış olmanız nedeniyle sizlere
teşekkür ediyorum. Âkif vefaya
layıktır, biz hayatta olduğumuz sürece
bu vefayı göstereceğiz ve Akif’e vefa
gösterilmesini sağlayacağız.”

İskender Pala: Türkçeye sahip çıkmalıyız
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr.
İskender Pala, “Küreselleşen dünya da
ilmi, ekonomik, politik ilişkileri en üst
sevide kurmak için Türk topluluklarının
ortak bir iletişim diline ihtiyaç var.”
dedi.
Yazar, akademisyen İskender Pala,
“Yunus Emre ve Türkçe Yılı”
münasebetiyle Türkiye Yazarlar Birliği,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
ile Yunus Emre Enstitüsü’nün
Ankara’da
ortaklaşa
düzenlediği
“Türkçe Şûrası”na katılarak önemli
açıklamalarda bulundu.
Pala: Dünya Türklüğü için Türkçeyi
ortak iletişim dili yapmak elzemdir
Türkiye Türkçesinin,
Türklerin
yaşadıkları devlet ve topluluklar için
ortak bir değer ifade edebilecek
yetkinlikte
olduğunu
söyleyen
Pala, böyle bir bütünleşmenin
Türk devletlerine güç katacağı gibi
topyekun dünya Türklüğünü tarihte
hiç sahip olmadığı büyük bir güce de
sahip kılacağını belirtti.
Dil birliğine gidilen yolda sık sık kurultay
ve sempozyumların düzenlenmesinin
önemine vurgu yapan Pala, “ Bunun
için bize düşen; Türkçeye sahip çıkmak,
sosyal medya dilinin yozlaştırmalarının
mümkün olduğunca önüne geçmektir.
Dil kullanımında özensizlikten ve
yanlış kullanımlardan kaçınmak,
yabancı dil öğretimi ile yabancı dilde
eğitimi
birbirine
karıştırmamak,
Türkçe öğretimindeki yetersizlikler
için önlemleri almak ve yetkin Türkçe
öğretmenleri
yetiştirmek
dünya
Türklüğü için Türkiye Türkçesini ortak
iletişim dili yapmak elzemdir, vaciptir.”
diye konuştu.
Akademisyenler,
edebiyatçılar,
felsefeciler ve sözlükçülerin katılımı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala

ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Sümerbank binası toplantı salonunda
26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleşen
ve
dilin
meselelerine
çözüm
arayışlarına sahne olan şûra iki gün
sürdü. Sabah 08.30’da başlayan ve
geç saatlere kadar süren programın
kapanışında bir konuşma yapan sözlük
yazarı, mütefekkir ve D. Mehmet
Doğan, Türkçe üzerine, dilimiz üzerine
düşünenlerin ve yazanların azaldığı
bugünlerde “Yunus Emre Yılı’nın en
önemli faaliyetini “Türkçe Şûrası”nı
düzenlediklerini söyledi.

“İşgaldeki topraklarımızı azad
ederken Azerbaycan’ımız
daha da güçlendi. Türkiye’nin
Güney Kafkasya’da gücü
ise daha da arttı. Artık
Türkiye burada iki büyük
oyuncudan biri oldu. Bu
zafer, Türk Devletlerinin
birliği ve işbirliğinin daha da
güçlenmesine, çok büyük bir
etki oldu.”
Doğan: Dildeki kuşatmayı yarmak
zorundayız
Şûrada
yapılan
konuşma
ve
değerlendirmelerden, hukuk, eğitim,
kültür, çeviri, felsefe, edebiyat başta
olmak üzere birçok alanda dilde
problemlerin olduğunun anlaşıldığını
belirten Doğan sözlerini şöyle
sürdürdü:

D. Mehmet Doğan

“Bu problemin büyüdüğüne de dair
işaretler var. Yani biz her ne kadar
memnunmuş gibi görünsek de zaman
içinde bu büyüyen meseleler bizi
kuşatıyor. Bu kuşatmayı yarmak için
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böyle bir şûra başlangıcı yaptık diye
düşünüyorum. Kiminle konuştuysam
da şûranın hem katılımcıları itibariyle
hem ortaya konulan metinler,
tartışmalar, müzakereler itibariyle
gerçekten benzersiz bir faaliyet
olduğunu
söylediler.
İnşallah
önümüzdeki
zamanlarda
belki
ikincisini,
üçüncüsünü
yapmak
düşünülebilir.”
Arıcan: Türkçe dünyada bilinip
konuşulan bir dil haline gelmeli
TYB Genel Başkanı ve Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan da
yaptığı konuşmada, kamu yararına
çalışan dernek statüsündeki TYB’nin
kurulduğundan bu yana geçen 43
yılda dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı
her zaman gündemde tuttuklarını
söyledi.

konuşulan Türkçenin dünyada herkes
tarafından bilinip konuşulan bir dil
haline gelmesidir. Bunun için de
öncelikle, şûrada değerli katılımcıların
ortaya koydukları dildeki meseleleri
çözmememiz gerekir. Sonra da
Türkçeyi geliştirip zenginleştirmeliyiz.
”diye konuştu.
Sonuç bildirgesi ilgili kurumlarla
paylaşılacak
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Genel Başkan Arıcan, “Yunus Emre
ve Türkçe Yılı” dolayısıyla; Türkçenin
derdini kendine dert edinen değerli
bilim

adamları,

edebiyatçılar

ve

felsefecilerle bir araya gelerek dildeki,
meseleleri

ve

çözüm

önerilerini

konuştuk. Amacımız; yeryüzünün en
eski ve en geniş coğrafya parçasında

Şanlıurfa Şubesinde yeni
yönetim belirlendi
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi
olağan genel kongresi 07/01/2022
tarihinde yapıldı.
Kongre; Mehmet Sarmış, Doç.Dr.
Ömer Sabuncu ve Nusret Yılmaz’ın
Divan Kuruluna seçilmesinin ardından
gündem maddelerinin okunmasıyla
başladı.
Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Uzundağ’ın
faaliyet raporunu okunmasının ve ibra
edilmesinin ardından TYB Şanlıurfa
Şubesi Başkanı Mahmut Kaya söz
alarak; “İşlerinin çokluğu nedeniyle
Yönetim Kurulundan affını isteyen
Eyyüp Azlal Hocamıza vermiş olduğu
emekten dolayı teşekkür ediyoruz.
Bundan sonra da desteğinin devam
edeceğinden eminiz” dedi.

Kurulu listesi oylamaya sunularak
oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) Şanlıurfa
Şubesi olağan genel kongresi, dilek
ve temennilerle sona erdi. Hayırlı
hizmetlere vesile olması dileğiyle
belirlenen yeni yönetim kurulu listesi
şöyle;
Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri: Mahmut
KAYA, Ali TUTLUOĞLU,
Vehbi
UZUNDAĞ, Mehmet Nuri ŞANDA, Ö.

Kongre ile ilgili söz almak isteyen
üyelerin konuşmalarıyla devam etti.
Daha sonra, belirlenen yeni Yönetim
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Türkçenin dünü, bugünü ve yarının
konuşulduğu son yılların en kapsamlı
şûrasının sonuç bildirgesinin başta
cumhurbaşkanlığı
olmak
üzere
ilgili
kurumlarla paylaşacaklarını
ifade eden Genel Başkan Arıcan,
programdaki konuşmaların, müzakere
ve değerlendirmelerin kitap olarak da
yayınlanacağını ifade etti.

Faruk KAZANCI,
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ömer
SABUNCU, Eyyüp AZLAL, Cuma AĞAÇ,
Gül SAN, Nusret YILMAZ.
Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Mikdad
Lamih ÇELİK, Mehmet SARMIŞ ve
Ahmet KAYTAN.
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Mehmet Tahir COŞANDAL, Müslüm
ABACIOĞLU ve
Mehmet Emin
KARAHAN

2023’e Daha Güçlü Gireceğiz!
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu
gerçekleştirildi.
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip
Müzik
topluluğu
öğrencilerinin
verdiği mini konser ve TYB İstanbul
üyesi şairlerin okuduğu şiirlerle
kültür şölenine dönüşen genel kurula
katılım yüksek oldu.
İş,
sanat,
siyaset
ve
kültür
dünyasından
değerli
isimlerin
katılımıyla gerçekleşen genel kurulun
açılış konuşmasını TYB İstanbul Şube
Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptı.
2023 yılına daha güçlü bir şekilde
gireceklerini belirten Bıyıklı şöyle
konuştu: Daha önceleri aramızda
olan birçok üyemizi salgın nedeniyle
kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz.
Öncelikle ebedi âleme uğurladığımız
bütün yazarlarımıza şairlerimize
Cenabı Allahtan rahmet diliyorum.
Tedavi süreçleri devam edenlere
de geçmiş olsun temennilerinde
bulunuyoruz. Bütün üyelerimizin iyi
günde kötü günde yanlarında olmaya
devam edeceğiz.” dedi.
Her
zaman
milletimizin
devletimizin yanındayız

ve

Bıyıklı sözlerini şöyle sürdürdü: Her
zaman milletimizin ve devletimizin
yanındayız.
İnsanlığın yaşadığı
krizlere karşı da uyarıcılık ödevi
aydınların üzerindedir. Aydınlarımıza
her zamankinden daha çok iş
düşmektedir. Boş duracak vaktimiz
yok. Bu şuurla daima koşacağız
daima çalışacağız.
2023 sonrası
sivil toplumunda önemi daha da
artacaktır. Bu sebeple STK’lar da
politika üretirken binlerce yıldır
içindeki her türlü farklılığı hoşgörüyle
buluşturan Anadolu’nun medeniyet
birikimini, irfanî zenginliğini, kültürel
değerlerini
ötekileştirmeyen;

aksine birleştiren yönlerini göz ardı
etmemelidir. Yerli bakış açısıyla
evrensel ufku yakalamalı, pergelin
ucunu bu topraklara sabitleyerek
dünyaya açılmalıdır.”
TYB İstanbul Şubesinin önemli
faaliyetleri başarı ile tamamlayarak
bugünlere geldiğini ifade eden Şube
Başkanı Bıyıklı; Şubemiz için gerçekten
çok emek verdik. Her çalışma
büyük gayret istiyor. Her ne kadar
gönüllük üzerine de olsa profesyonel
bir azim gerekiyor. Gayretimizin
takdir görmesi motivasyonumuzu
artırıyor.
Bu vesileyle bütün
çalışmalarımızda yanımızda olan
başta şeref başkanımız D. Mehmet
Doğan’a, Genel Başkanımız Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan’a ve genel
merkez yöneticilerimize şükranlarımı
sunuyorum. Yine destekleriyle biz
güç katan Belediye Başkanlarımıza
milletvekillerimize iş adamlarımıza
hassaten teşekkür ediyorum. En özel
özel teşekkürü de bizlere her zaman
omuz veren kıymetli üyelerimize ve
yönetimimize sunmak istiyorum.
Hep birlikte başardık yine hep
birlikte başaracağız. 2023’e daha
güçlü gireceğiz. Planlarımız hazır
projelerimiz hazır. Rabbimiz birliğimizi
daim etsin genel kurulumuz hayırlara
vesile olsun İnşallah.” diye konuştu.

Şubenin
Sultanahmet’teki
merkezinde yapılan ve yoğun
katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da,
TYB İstanbul Şubesi’nin Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi
yapıldı.
Buna göre seçime giren listeyle
TYB İstanbul Şubesinin Yönetim
Kurulu’nda Mahmut Bıyıklı, İhsan
Kabil, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Sefa
Saygılı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz,
Bünyamin Yılmaz, Muzaffer Doğan,
Fatma Gülşen Koçak ve İsmail Halis
yer aldı.
Yedek üyeler Doç. Dr. Yusuf Dinç,
Dr. Şeref Akbaba, İbrahim Ethem
Gören,Fatma Kevser Sümer, Cengizalp
Akcan, Mekke Yassıkaya , Cumali
Dalkılıç, Birol Cürgül, İsmail Sezer,
Dursun Ali Taşçı olarak belirlendi.
TYB İstanbul Genel Kurulunda AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan
Turan, Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Mente, Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof Dr Hüsrev Subaşı,
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof Dr Abdulkadir Emeksiz, Yazar
Mustafa Topaloğlu Şair Hayrettin
Taylan da söz alarak TYB İstanbul
Şube yönetimine tebriklerini iletip
yapılacak çalışmalarla ilgili konuşma
gerçekleştirdiler.
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Ahmet Köseoğlu yeniden başkan seçildi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya
Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu,
İl Halk Kütüphanesi Salonunda
yapıldı. 28 yıllık maziye sahip TYB
Konya Şubesinde Ahmet Köseoğlu
yeniden Başkanlığa seçildi. Kongre
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın
okunmasıyla açıldı ardından da
2020-2021 döneminde icra edilen
faaliyetlerin tanıtıldığı bir video
sunumu yapıldı.
Kongreye katılanlar arasında AK Parti
Konya Milletvekili ve TYB Üyesi Ahmet
Sorgun, AK Parti MKYK Üyesi, Eskişehir
Odunpazarı eski Belediye Başkanı
ve şair Burhan Sakallı, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal,
Karatay Belediye Başkan Yardımcısı
Osman Ciğer, Meram Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve İl Müftü
Yardımcısı Ahmet Demirel ile TYB
Konya Şubesi geçmiş dönem başkaları
da yer aldı. İstanbul’da bulunan Konya
Milletvekili Tahir Akyürek ve taşra
programında bulunan Büyükşehir

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ise mesajla tebriklerini iletti.
KÖSEOĞLU:
DURMADIK

SALGINA

RAĞMEN

Başkan Ahmet Köseoğlu açılış
konuşmasına iki yılda yüzü aşkın
faaliyet yaptıklarını vurgulayarak
başladı ve “Ülkemizin ve dünyanın
şartları belli... Bu programlar salgın
şartlarında gerçekleştirildi. Yazarlar
Birliği kendi içinde sistematiğini
oluşturdu. Dolayısıyla üç aşağı
beş yukarı, değişmeden devam
ediyor. Biz de mütevazı ama
anlamlı; debdebeden, şaşaadan
uzak yürüyüşün aynen devamı için
gayret ediyoruz. O kadar gösteriş ve
nümayişlerin içinde sessiz ve anlamlı
bu yürüyüşün fark edildiğini de biz
hissediyoruz” dedi.
ŞEHRE VE İNSANLIĞA SÖZÜMÜZ
VAR
Salgın şartlarında yönetim kurulu
üyelerinin özveriyle görev yaptığını

da anlatan Köseoğlu “Her biri
düzenleyen, sunan, çevrim içi
yayınları yapan olarak ayrı ayrı
görevler aldı. Hepsine teşekkür
ediyorum. 2020 yılında ‘Şehre
Sözümüz Var’ demiştik, sloganımız
buydu. Sonra hizmet alanımızın
sınırları genişledi. Coğrafyamızın
sınırları da adeta genişledi. Salgın
sebebiyle yüz yüze toplantılar
yapamayınca çevrim içi ya da dijital
platform diye adlandırdığımız yeni
bir alan açıldı. Anadolu irfanının; tüm
yer küreye, tüm dünyaya söyleyecek
sözü olanların arz edeceği bir mecra
oluştu. Yer kürede yegâne söyleyecek
sözü olan olduğumuzu bilmemiz
lâzım. Biz ‘Oluşan mecrayı lehimize
döndürmemiz lâzım’ diye düşündük.
Ve bazı sivil toplum kuruluşları
faaliyetlerini
azaltırken,
hatta
durdururken biz programlarımızı
iptal etmeden, mecrasını değiştirerek,
2021’de ‘İnsanlığa Sözümüz Var’
sloganının gereğini yerine getirdik”
diye konuştu.
SORGUN: TYB AYDINLATIYOR
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet
Sorgun da derdi olan insanların TYB
çatısı altında toplanarak aydınlanma
ve aydınlatma mücadelesi verdiğine
dikkat çektiği konuşmasında “Bu
gayretleri nedeniyle her bir TYB
üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bizler 1960 darbesini yaşayarak,
1980 darbesini görerek ve 28 Şubat
darbesinin etkilerinden geçerek
bugünlere geldik. 15 Temmuz bütün
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bu darbelerden daha başkaydı; o
darbe değil bir işgal girişimiydi” dedi.
SAKALLI: KONYA EN FAAL ŞUBEMİZ
Şair Siyasetçi Burhan Sakallı da TYB
Konya Şubesi’nin en faal şubelerin
başında geldiğine dikkat çektiği
konuşmasında “Bütün arkadaşlarımı
bu üstün gayretlerinden dolayı
kutluyorum. Yeni dönemin de hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Divan Başkanlığını Prof. Dr. Nazmi
Zengin, Divan Üyeliklerini de Bekir
Şahin ve M. Ali Köseoğlu’un yaptığı
genel kurulda yönetim ve denetim
kurulu raporlarının ibra edilmesinin
ardından seçim gerçekleştirildi. Açık

oylama ile yapılan tek listeli seçimde
TYB Konya Şubesi’nin yeni yönetimi
şu isimlerden oluştu:
Başkan: Ahmet Köseoğlu, Yönetim
Kurulu (a): Ahmet Çaycı, Ahmet
Akman, Vural Kaya, Atilla Yaramış,
Hüzeyme Koçak, Saffet Yurtsever, Nuri

Şimşekler, Mustafa Güden. Yönetim
Kurulu (y): Melahat Ürkmez, Sadık
Gökçe, Ahmet Aka, Zafer Karakuş,
Hasan Coşar, Şener İşleyen, Ali Işık,
Ahmet Tarhan, Ahmet Çelik.
Denetim Kurulu (a): Nazmi Zengin,
Ahmet Kazım Ürün, Salih Sedat Ersöz.

Mükrimin Halil Yinanç vefatının
60. yılında Kahramanmaraş’ta anıldı
dile getirerek Rektör Prof. Dr. Niyazi
Can’ın şahsında KSÜ ailesine ve
programın tertip edilmesinde tüm
emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraşlı tarihçi Ord. Prof.
Mükrimin Halil Yinanç, vefatının 60.
yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi (KSÜ) ve Türkiye Yazarlar
Birliği (TYB) Kahramanmaraş Şubesi iş
birliğinde düzenlenen panel ile anıldı.
KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen
panele Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. İbrahim
Taner Okumuş, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif
Özdoğan, TYB Kahramanmaraş Şube
Başkanı Fazlı Bayram, çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın
açılış
konuşmasını
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim
Taner Okumuş yaptı. Okumuş,
Kahramanmaraş
Sütçü
İmam
Üniversitesi Kütüphanesine Ord.
Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın
adının verildiğini ve bu ismi gururla
taşıdıklarını ifade etti.

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Öğretim
Görevlisi
Mehmet Yaşar’ın yönettiği panelde
Araştırmacı Yazar Orhan Saydam
‘Yinanç Ailesi ve Ailede Yetişen
Âlimler’, Dr. Öğretim Üyesi Samet Alıç
‘Mükrimin Halil Yinanç’ın Tarihçiliği’ ve
KSÜ Emekli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa
Kök ‘Anadoluculuk Hareketi, Milli
Tarihimiz ve Mükrimin Halil Yinanç’
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı
Fazlı Bayram da konuşmasında
Merhum Yinanç’ın Kahramanmaraş’ın
iftihar ettiği mümtaz bir şahsiyet,
büyük bir tarihçi olduğunu ve Yinanç’ı
vefatının 60. yılında KSÜ ile birlikte yâd
etmekten memnuniyet duyduklarını
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Genel Başkan Arıcan: “Türkçe konuşarak
Balkanlar’dan Türkistan’a kadar gidebilirsiniz”

Türkiye Yazarlar
Birliği
Genel
Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’nde düzenlenen
“Türk
Devletlerinde
Toplumsal
Dönüşümler” konulu bilim şöleninde
önemli açıklamalarda bulundu.
Türk devletlerinin bağımsızlığının
30. İstiklal Marşı’nın kabulünün
100. ve KTMÜ’nün kuruluşunun 25.
yılı nedeniyle “Türk Devletlerinde
Toplumsal Dönüşümler” konulu
“Türk Devletleri Uluslararası Bilim
Şöleni” 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde
gerçekleşti.
Gençlerimiz Anadolu ve Türkistan
arasında sağlam bir köprü kurdular
Programım açılışında bilimsel ve
akademik iş birliğinin geliştirilmesiyle
ilgili bir konuşma yapan Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan, “21. yüzyılın
ilk çeyreğine doğru giderken Türk
dünyasında ciddi dönüşüm ve
değişimler meydana gelmektedir.
Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti birinci
asrını doldurmak üzeredir ve tarihî
Türkistan’daki (Orta Asya), bağımsız
Türk devletleri bağımsızlıklarının
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30. yılını geride bırakacaklardır.
Türkiye, bir asır içerisinde bölgesel ve
küresel ölçekte önemli ve belirleyici
ülkelerden birine dönüştüğü gibi
başta Kırgızistan olmak üzere
bağımsızlığını
kazanan
Türk
devletleri de ciddi kurumsallaşma ve
demokratikleşme sürecinde ilerleme
sağlamışlardır. Türkiye’nin Anadolu’da
bağımsız Türk devletlerinin ise
Türkistan’daki başarı süreci, Türk
dünyasının geleceği açısından umut
vericidir.” dedi.
Türk dünyasında birbirini yakından
tanıyan nesiller ortaya çıkacak
Konuşmasında, Kırgızistan Manas
Üniversitesinde lisans eğitimi alan
bir öğrenci yüksek lisansını Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesinde ya
da Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi
Üniversitesinden çıkan bir öğrenci
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesine
kolaylıkla
gelebilmektedir” diye
konuşan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buralardaki
Türkiye’den
olduğunu
sayısı gün
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üniversitelerde,
gelen
öğrencilerin
biliyoruz.
Dahası
geçtikçe artan bir

şekilde
Türkiye’den
Türkistan’a
ders vermeye gelen öğretim
elemanlarını görmekteyiz. Türkiye’de
sayılamayacak kadar çok Türk soylu
bireyin
sadece
üniversitelerde
değil kamu kurumlarında ve özel
sektörde Türkiye’nin ilerlemesine
katkı sunduğu malumdur. Hatta
Kıbrıs ve Balkanlara eğitim almaya
giden öğrenciler ve buralarda
ders veren öğretim elemanları da
düşünüldüğünde Çin sınırlarından
başlayıp Avrupa’ya kadar oldukça
geniş bir coğrafya da üniversitelerin
bütünleşmenin
öncüsü
olduğu
söylenebilir. Üniversitelerimizin ektiği
bu tohumlar, kuşkusuz önümüzdeki
günlerde
meyvelerini
vermeye
başlayacaktır ve Türk dünyasında
birbirini yakından tanıyan nesiller
ortaya çıkmaya devam edecektir. Türk
dünyasının gençleri aynı sınıfta ders
almakta, aynı projede çalışmakta,
ortak
yayınlar
yapmaktadır.
Üniversitelerimiz onları huzur ve
güvenle bir araya getiren yegâne
platformdur.”
“Öyle
umut
ediyorum
ki
üniversitelerimiz, Türk dünyasının
ortak geleceğini şekillendirmede
farklı alanlarda çalışmalarına devam
edecektir. Fakat üniversiteler arası
iş birliğinin geliştirilmesine yönelik
çabaların
yanında
ortaöğretim

“Türk dünyası ortak iletişim
dili üzerine araştırmalar,
çalışmalar yapmak üzere
Türk cumhuriyetlerindeki dil
enstitülerinin, dil kurumlarının
desteğiyle uluslararası
araştırma enstitüsü kurulabilir.”

seviyesinde benzer bir girişimin
başlatılması, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik”
şiarı açısından son derecede önemli
bir adım olacaktır.” diye konuşan
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan “Eğitim
alanında “Ortak Türk Tarihi”, “Türk
Dünyası Coğrafyası”, “Türk Dünyası
Filozofları” ve “Ortak Türk Edebiyatı”
ders kitaplarının hazırlanmasında
son aşamaya geçiş çalışmalarının
hızlandırılmasını sağlamak üzere
Türk Akademisi temsilcilerinden
ve teşkilata üye devletlerin ilgili
kuruluşlarının
temsilcileri
ile
bilirkişilerinden oluşacak komisyonun
kurulması kararı oldukça önemlidir. Bu
kararları hayata geçirebilecek olanlar
üniversitelerimizdir.”
İfadelerini
kullandı.

Türk dünyasını anlayan eğitimli
gençler yetiştirmektedir. Türkiye’den
Türkistan’da giden gençlerimizin
sayısı azımsanmayacak derecedir.
Ortak dil ve alfabe çok hızlı kültürel
bütünleşme sağlayabilir
Türk dünyasında ortak alfabe ve ortak
iletişim dili konularının üzerinde
geleceğimiz için düşünmek gerekir.
Türk dünyası ortak iletişim dili üzerine
araştırmalar, çalışmalar yapmak
üzere Türk Cumhuriyetlerindeki
dil enstitülerinin, dil kurumlarının
desteğiyle uluslararası araştırma
enstitüsü kurulabilir.

iletişim dilinin söz varlığı, terimleri
üzerine çalışmalar öncelikli olarak
yürütülebilir. Amaç bir Türk lehçesini
öne çıkarmak değil bütün Türk
dünyasını kapsayan ve ortak bir
paydada buluşmayı sağlayacak bir
iletişim dili üzerinde düşünmek
olmalıdır. Çünkü Türk halkları
birbirleriyle iletişimlerinde kendi
dillerinden başka bir dili, iletişim
dili olarak kullanmamalıdır. Halklar
arasındaki iletişimde Rusça veya
İngilizce gibi çeşitli yabancı dillerin
kullanılması ortak iletişim dilinin ve
ortak yazı dilinin oluşmasını geciktirir,
hatta engeller. Ortak iletişim dili ve
alfabe çok hızlı bir kültürel bütünleşme
sağlayabilir.
Somutlaştırmak
gerekirse Türk devletleri arasında
iletişimi artıracak ve geliştirecek
bir unsur internettir. İnternette
Türk toplumlarının haberleşmesi
için ortak alfabe uygulaması en
kısa zamanda başlatılabilir. Türk
Cumhuriyetlerinin Üniversitelerinin
ve diğer kurumlarının internette
açacağı sayfalar öncelikle bu dille
hazırlanabilir.” dedi.

Bu enstitüde Türk dünyası ortak

Kadim
zaman
seyyahlarının
eserlerinde işaret ettiği üzere
Balkanlar’dan
Türkistan’a
kadar
Türkçeyle yol almak günümüzde
değişen şartlara rağmen mümkündür.
Son bir asırlık maceramızda, Türkiye
Türkçesi bazı müdahalelerle Türk
lehçelerinden biraz uzaklaşmıştır.
Fakat Türk devletlerinin birbirinin
peşi sıra bağımsızlığı ve Türkiye
Türkçesindeki
mühendislik
faaliyetlerinin
azalması
bir
normalleşme sürecini başlatmıştır.
Bütün kopukluklara rağmen Türkiye
Türkçesi ile Kırgız Türkçesi arasında
bugün karşılıklı anlaşma düzeyi
yüksektir. Mesela bir Kırgız ile bir
Kazak neredeyse yüzde yüz birbirini
anlayabilmektedir. Bir müddettir
Türkiye’de kurulan Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri
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Genel Başkan Arıcan: Âkif münevver ve
dava adamıydı
Akademinin Ahlatlıbel’deki toplantı
salonunda gerçekleşen konferansta
konuşan Genel Başkan Arıcan Milli
Şairimizin hayatı, eserleri ve düşünce
dünyasının yanı sıra Âkif’in örnek
şahsiyet olmasıyla ilgili önemli bilgiler
verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademi Başkanlığı’nda “Örnek Bir
Şahsiyet Olarak Mehmet Akif” konulu
konferans verdi.
Akademinin, İstiklal Marşının TBMM
kabul edilişinin 100. Yılı dolayısıyla
düzenlediği programa yoğun bir
katılım oldu.
15 Aralık 2021 tarihinde saat: 14.3o da

Genel Başkan Arıcan, milli şairimizin
herhangi bir yazar, herhangi bir şair,
her hangi bir edip olmayıp çok güçlü
bir tarih ve milli mefkûreye sahip biri
olduğunu söylediği konuşmasında
“Mehmet Âkif Ersoy’un millî ve dinî
duygularla
yazdığı,
milletimizin
kahramanlık ve istiklal mücadelesini
anlattığı önemli eserlerinden biri de
“Çanakkale Şehitlerine” başlıklı şiiridir.
Bu şiirde Çanakkale şehitlerinin şan
ve şerefi Bedr’in aslanları referans
alınarak anlatılmaktadır.” dedi.
Âkif’in İslam Şairi olarak Ankara’ya
davet edildiğinde ülkemiz dört bir

yandan işgal edilmiş, düşmanın
top sesleri Ankara’dan duyulmaya
başlamıştı. Diye konuşan Genel
Başkan Arıcan sözlerini şöyle
sürdürdü: “İstanbul’da olduğunda
Millî Mücadeleye yazılarıyla katkıda
bulunan Âkif, bu dönemde de
Anadolu’yu adım adım gezerek kimi
zaman Zağnos Paşa Camisi’nde,
kimi zaman Kastamonu Nasrullah
Camisi’nde inancı ve imanından
almış olduğu şuur ile verdiği vaizlerle
insanları milli mücadeleye inandırdı;
Düşmana direnişleri için zemin
hazırladı. Ülkemize konuşmalarıyla,
kalemiyle hizmet etmiş olan Âkif
hayatı boyunca kimseden mevki,
makam istememiş, paraya pula
tamah etmemiştir. Değerli arkadaşlar
şiirlerinde milli ve manevi duyguları
ön plana çıkaran, Âkif’in en büyük
özelliklerinden biri de; Dava adamı
olmasıydı.”

Erzincan Şubesinin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan
Şubesinin Genel Kurul Toplantısı
yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut
Başkan Halil İbrahim Özdemir
yeniden başkanlığa seçildi.
TYB Erzincan Şubesinin toplantısı
üyelerin katılımı ile gerçekleşti.
Divan seçimi ile başlayan Genel Kurul
toplantısında TYB Erzincan Şube
Başkanı Halil İbrahim Özdemir, önceki
genel kurul toplantısından bu yana
yapılan çalışmaları içeren faaliyet
raporunu okudu. Yönetim ve denetim
kurulu raporlarının ibra edilmesinin
ardından seçimlere geçildi. Üyelerden
adaylık teklifleri alındı. Buna göre Şube
Başkanlığına Halil İbrahim Özdemir
yeniden seçildi. Başkan Yardımcılığına
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Şair Lütfi Şimşek, Sekreterliğe Prof. Dr.
Mahmut Abdullah Arslan, Yönetim
Kurulu Asil Üyeliğine Prof. Dr. Faruk
Gürbüz seçildiler.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine
ise, Yazar Şeref İşliyen, Yazar Fatma
Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Rabia Aksu,
Şairler Mehmet Ayaydın ve Selahattin
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Ayan seçildiler.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof.
Dr. Ali Kandemir, Doç. Dr. Yusuf Ziya
Keskin, Prof. Dr. Köksal Pabuçcu,
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine
ise, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Babür,
Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün, yazar
Tacettin Sevil getirildi.

“İstiklâl Marşı’nın Önemi
ve Mehmet Âkif Ersoy”
desteği ile iki gün süren “İstiklâl
Marşı’nın Önemi ve Mehmet Akif
Ersoy’a Yönelik Araştırmalar Yapılması
Çalıştayı” 30 Kasım 2021 tarihinde
tamamlandı.

İstiklâl

Marşı’nın

100.

yılı

münasebetiyle Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesinin organize ettiği,
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ve Mevlânâ Kalkınma Ajansı

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Arslan;
“Gruplar hâlinde
İstiklâl Marşı’nı
ve Mehmet Âkif eserlerine bizim
sahip olduğumuz temel değerlerin
öğretilmesini ve bunların sonucunda
kazanmamız gereken değerlere
odaklanarak
bir
değerlendirme
çalışmasını iki aşamalı olarak yaptık.
Birisi tespit bağlamında, diğeri teşhis
bağlamında. Tespitten sonra ne tür
projeler üretmeliyiz, bunu belirlemeye

çalıştık, proje fikirleri tekliflerini aldık.
İstiklâl Marşı Yılı olması nedeniyle
cumhurbaşkanlığı
himayelerinde
yürütülen bu çalışmalar daha bilinçli,
daha kalıcı faydalara dönüştürülebilir.
Bu çalışmanın temelde özelliği,
yani Mehmet Âkif’i ya da İstiklâl
Marşı’nı
sahiplenmemizin
ana
sebebi bizim temel değerlerimizi,
inanç değerlerimizi taşıması ve bizi
ayakta tutması, bize bir ruh vermesi
nedeniyledir.” dedi.
Hem İstiklâl Marşı bağlamında hem
Mehmet Âkif Ersoy bağlamında çok
güzel fikirler alındığını söyleyen
Arslan; “Özellikle yeni ve eski nesil
arasındaki fikir farklılıklarının neler
olduğuna dair birtakım ipuçları
yakaladık.” dedi ve yeni nesile ne
kadar yaklaşabilirsek o kadar faydalı
olabileceğini belirtti.
İki gün, iki grup ve dört oturumdan
oluşan
“İstiklâl Marşı’nın Önemi
ve Mehmet Akif Ersoy’a Yönelik
Araştırmalar Çalıştayı” Öğretim üyesi,
öğretmen ve değişik okullardan
öğrenciler olmak üzere toplamda
60’tan fazla kişinin katılımıyla 30
Kasım’da tamamlandı.

Fahri Tuna Yönetimi Güven Tazeledi
25 Aralık 2021 Cumartesi günü
saat 14.00’te Adapazarı Sait Tanış
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
genel kurulda iki yıllığına seçilen ve
ardından görev dağılımı yapan yeni
TYB Sakarya Şubesi yönetimi şöyle
oluştu: Başkan: Fahri Tuna, 2.Başkan:
Dr. Mehmet Özdemir, Sekreter:
M.Furkan Özren, Muhasip: İbrahim
Gürel ve Üye: Leyla Yıldız
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“Mehmet Âkif Ersoy milletimiz
için çok önemli bir şahsiyettir.”

Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon
Şube Başkanlığı, Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi iş birliğinde, “İstiklal
Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı
ve Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün
85’inci yılı” paneli düzenlendi.
KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
panel,
Canan
Güven
Kalaycı
sunumuyla saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Açılış konuşması, Türkiye Yazarlar
Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran
Tuna tarafından yapılan programda,
kendisi tarafından kaleme alınan ve
gençlere hitaben yazdığı “Gençliğe
Sesleniş” adlı şiirini terennüm etti.
Konuşmasında
İstiklal
marşının
yazılım dönemlerine ve onu yazmaya
mecbur olan milli şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’a atıfta bulunarak, vatan
coğrafyasının bağrına çöken o acı
dolu yılları, genç kuşaklara aktarma
ve bir farkındalık oluşturma gayesini
esas aldıklarını vurguladı. Sözlerinin
devamında, Yunus Emre, Hacı Bektaş’ı
Veli, Ahi Evran gibi değerlere de yer
veren Tuna, desteklerinden dolayı,
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
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yetkililerine teşekkür ederek sözlerini
tamamladı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak
DEMİR tarafından yapılan konuşmada
da benzer ifadelere yer verilerek,
böylesine anlamlı bir programa,
RTEÜ olarak bizleri dâhil eden Türkiye
Yazarlar Birliği Trabzon teşkilatına
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
yönetimine ilişkin memnuniyetini
dile getirdi.
Program,
KTÜ
Rektörü
Prof.
Dr.
Hamdullah
ÇUVALCI’nın
konuşmalarıyla devam etti. Mehmet
Akif Ersoy’un, İstiklal mücadelesinin
sembollerinden
biri
olduğunu
belirten Çuvalcı, “Bizlere ahlaki ve ilmi
bilginin yanı sıra mücadeleci kişiliğini
yansıtan, ölümsüz eserleriyle örnek
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olan ve kurtuluş mücadelemize yol
gösteren, direnişin timsali, Mehmet
Akif Ersoy milletimiz için çok önemli
şahsiyetlerden biridir. İnandıkları
uğrana yaşayan ve gözünü hiçbir
şeyden
sakınmayan,
yaşadığını
olduğu gibi kalemiyle aktaran ve
bedelini ödemekten asla çekinmeyen
saygıdeğer bir şairimizdir.” diye
konuştu.
Panel, KTÜ Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Tarih
Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet
KÖKSAL ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN’ın
sunumlarıyla devam etti. Doç Dr.
Ahmet KÖKSAL’ın “Mecidiyeden
İstiklale Milli Marşımızın Tarihçesi”
başlığıyla ve tarihsel örnekleriyle
hazırladığı görsel sunumu, Milli
Marşların Dünya Çapındaki önemine,
İstiklal Marşımızın seçim sürecindeki
zorluklarına
ve
yazımından
bestelenmesine kadar geçen tarihsel
yolculuğuna değinerek programa
zenginlik kattı. Dr. Öğr. Üyesi Gülşah
ŞİŞMAN ise Mehmet Akif ERSOY’un
aydın kişiliği ile Milli mücadele
sürecindeki faaliyetlerine, seyahatleri
sonucu edindiği gözlemlerine, inançlı
yönüne, insan kazanma çabasına
yönelik gözlemlerini dile getirerek
katılımcıları aydınlatan detayları
paylaştı.
Program, plaket takdimleri ve toplu
fotoğraf çekimleriyle tamamlandı.

destek verenlere teşekkür etti.
Payam,
şubenin
ilimizin
ve
ülkemizin
kültür
ve
sanatına
önemli katkılar sunacak faaliyetler
gerçekleştireceğine
inandığını
söyledi.
Toplantıda daha yönetim kurulu asil
ve yedek üyeleri, denetim kurulu asil
ve yedek üyeleri ile genel merkez
seçim delegeliği için seçim yapıldı.
Buna göre yönetim ve denetim kurulu
ile genel merkez seçim delegeliği şu
isimlerden oluştu;

Nazım Payam yeniden
başkan seçildi
Kuruluş sürecini tamamlayan Türkiye
Yazarlar Birliği Elazığ şubesi ilk Olağan
Genel Kurulunu yaptı.
Mevzuat

gereği

kuruluğunun

ardından altı ay içerisinde olağan
genel kurulunu yapmak zorunda olan
TYB Elazığ Şubesinin ilk Olağan Genel
Kurulu 17 Aralık Cuma günü üyelerinin
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Dernek binasında yapılan toplantıda
önce

divan

oluşturularak

Divan

Başkanlığına M. Naci Onur, Kâtip

Üyeliklere Kemal Batmaz ve Taner
Namlı seçildi.
Ardından söz alan Kurucu Şube Başkanı
Nazım Payam Şubenin kuruluşundan
bu yana gerçekleştirilen faaliyetler,
üye kayıtları, gelir ve gider durumu
ile önümüzdeki dönemde yapılması
planlanan
faaliyetler
hakkında
bilgiler verdi. Türkiye Yazarlar Birliği
Elazığ Şubesinin kurulmasında, açılış
programın gerçekleştirilmesinde ve
açılış günü gerçekleştirilen Mehmet
Akif Anma programına katılanlara ve

Yönetim Kurulu Asil: Nazım Payam,
Taner Namlı, Gıyasettin Dağ, Kemal
Batmaz ve Selahattin Yazar. Yönetim
Kurulu Yedek: Birol Bulut, Osman Cem
Karahüseyinoğlu, Ahmet Faruk Güler,
Suel Pala ve Ünal Yıldırım.
Denetim Kurulu Asil: M. Naci Onur,
Necati Kanter ve Muhammed Çubuk.
Denetim Kurulu Yedek: Ebru Burcu
Yılmaz, Ferda Atlı ve Beyhan Kanter.
Genel Merkez Seçim Delegeliğine ise;
Nazım Payam ve Gıyasettin Dağ.

Bursa Şubesinin genel kurulu yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi
15. Olağan Genel Kurulu Seyyid Usul
Merkezi’nde yapıldı.
Üyelerin büyük ilgi gösterdiği genel
kurul toplantısının sonunda yapılan
seçimde yeni yönetin ve denetim
kurulu şöyle oluştu: Dr. Mustafa Bâki
Efe (Başkan); Prof. Dr. Mustafa Kara,
Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz,
Mustafa Muharrem Tüfekçi; Denetim
Kurulu: Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof.
Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Enes
Battal Keskin. Hayırlı olsun.
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D. Mehmet Doğan: Kırgızistan-Türkiye Milli
Marşlarının Temel Kavramları Aynı
panelinde “Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve İstiklal Marşı” oturumu
yapıldı.
Prof.
Dr.
Said
Okumuş’un
başkanlığında yapılan oturumda
Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref
başkanı D. Mehmet DOĞAN “İstiklal
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konu
başlıklı konuşması ile başladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
öncülüğünde “Türk Devletlerinde
Toplumsal
Dönüşümleri”
ana
temasıyla “Türk Devletleri Uluslararası
Bilim Şöleni” düzenlendi.
Türk Devletlerinin Bağımsızlığının 30.
yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
100. yılı ve Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi’nin 25. yılı dolayısıyla
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
öncülüğünde
gerçekleşen
“Türk
Devletlerinde
Toplumsal
Dönüşümleri” ana temasıyla “Türk
Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni”
büyük ilgi gördü.
Programın
açılışında
konuşan
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektör Yardımcısı, Türk Devletleri
Uluslararası Bilim Şöleni düzenleme
kurulu başkanı Prof. Dr. Mustafa
Orçan, “Mehmet Akif Ersoy, sadece
Türkiye için değil tüm Türk ve İslam
dünyası için de bir değerdir. Sadece
bir şair değil, aynı zamanda bir sporcu,
bir mütefekkir, bazen bir diplomat ve
bazen de strateji uzmanıdır. Cengiz
Aytmatov gibi o da aslında bir baytar
yani vetirendir. Bu bölgeyle çok
ilgilendiğini buralarda 1908’lerden
itibaren
dağıtılan
Sebilürreşad
Dergisindeki yazılarından, Kastamonu
Vaazından ve yayınladığı şiirlerinden
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anlıyoruz. Çarlık Rusya’da 7 Kasım
1917 yılında meydana gelen Bolşevik
Devrimine ve yeni kurulan devlete
karşı özel olarak Türkiye’nin ve genel
olarak Müslüman milletlerin nasıl
davranması gerektiği hususunda da
kıdemli uluslararası bir uzman gibi
bir strateji önerir.1900’lerin başında
gezmiş olduğu Türkistan, Rusya ve
Hindistan’la ile ilgili 1912 yılında
yazdığı bu bölgeyi anlama adına
Süleymaniye
Kürsüsünde
şiirini
özellikle okunmasını tavsiye ediyoruz.
Mehmet Akif Ersoy, Kişilikli, kimlikli
inançlı, millet ve devlet bilinci çok
güçlü olan bir insandı.” dedi.
12 Aralık 2021 tarihinde başlayan ve
iki gün devem eden şölenin ilk gün

Ocak 2022

Doğan, “Kırgızistan bir sosyal geleneği
olan yüz yıllarca hatta bin yıllarca
geçmişi olan tarihi olan devlet.
Rastgele bir bayrak yapmayacakları
gibi marş da yapmamalıydı diye
düşünüyorum. Nitekim Kırgızistan
bayrağı kırk ışınlı güneş, etrafında
kırk ışın var. Bu bayrağın merkezinde
de bizde nasıl Ayyıldız varsa Kırgız
çadırının tepeliği bulunuyor. Buna
“tündük” deniyormuş. Kazakistan
bayrağı da böyle onlar da “şanrak”
diyorlar. Bu aslında sembolik olarak
çok önemli. İnsan kimliğinin başladığı
yer evdir. Eğer bir insan bir evde
yaşıyorsa o evle başlayan bir kimlik
süreci var. Ev, sokak, mahalle, şehir,
ülke ve tabi bu arada dil, kültür bütün
bunlarla birlikte yürüdüğü için. Bu
tündük aynı zamanda o evde ateş

girdiğinde mesleği İslâm şairi olarak
yazılır. Dolayısıyla bu fikriyatında da
yine Kur’an ve İslâm çok belirleyicidir.”

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

yakılan yerin üstündeki baca, ocak.
İstiklâl Marşı nasıl başlıyor “Korkma
sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
sönmeden
yurdumun
üstünde
tüten en son ocak” yani aşağı yukarı
bu bayrakta ifade edilmek isteneni
Mehmet Âkif de İstiklâl Marşı’nda
söylüyor; ocak, ev, yurt bu önemli.”
Kırgızistan milli marşına “Memleketlik
Him” dendiğini ve bu kavramın
milli yerine kullanıldığını ifade
eden D. Mehmet Doğan, ““Him”,
batı dillerinde ilahi demek. Aslında
bizim “İstiklâl Marşımız” milli marş
isimlendirmelerinin
dışında
bir
isimlendirme. Bu ilahiler insanların
çok daha fazla tekrarladığı musîkîli
eserler olduğu için batı dünyasında
marş demek yerine bir de sırf
askeri olmadığı için böyle denilmiş.
Kırgızistan’da da böyle denilmesi
uygun bulunmuş. Ve iki şairi yazar
olan bir marş, Cemil Sadıkov ve
İşmambet Kulyev. Şahsen hayattalarsa
kendileriyle tanışmak ve konuşmak
isterdim. Yani nasıl bir hissiyatla bu
işi yaptıklarını öğrenmek isterdim.
Kırgızistan milli marşıyla bizim
marşımızın temel kavramı “istiklâl”
ve “azatlık” manaları bunların aşağı
yukarı aynıdır.”

TBMM kabul edilişinin 100. Yılındayız.
İstiklâl Marşı’nın aynı zamanda tüm
Türk milletlerinin de Türk tarihinin
de Türk İslâm tarihinin de bir marşı
olduğunu düşünüyorum.
İstiklâl
Marşı’ndaki medeniyet ve hürriyet
sözlerine dikkat çekmek istiyorum.
Âkif bu konulardaki hassasiyetini açık
açık şiirinde belirtmiştir.
Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı
duvar;/ Benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var. / Ulusun, korkma! Nasıl
böyle bir îmânı boğar, / “Medeniyet!”
dediğin tek dişi kalmış canavar? / Bu
satırlar bir meydan okumadır. “ diye
konuştu.
İstiklâl Şairi Âkif’i aynı zamanda
“Kur’an şairi” olarak tanımlayan
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
İstiklâl Marşı yazılmadan daha önce,
Milli mücadeleye davet edildiğinde
Mehmet Âkif o İslâm şairi sıfatıyla
Ankara’ya davet edilir. Meclise

Konuşmasında Âkif’in ilme, teknik ve
fenne büyük önem verdiğinin altını
çizen Genel Başkan Arıcan, “ Âkif, batı
ile doğu medeniyetlerinin birbirinden
farklı olduğunu söyler. Batı her ne
kadar ilim ve fen olarak ilerlese de
insaniliği
unuttuğunu
vurgular.
Hep Türk dünyasının Türk devletleri
teşkilatının
insanilik
üzerinden
gideceğini,
gitmesi
gerektiğini
vurgular.”
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cevat
Özyurt “Millet Şairi Mehmet Akif
Ersoy’da İrfan, Erdem ve Eylem” başlıklı
bildirisini sundu. Konuşmalarında
millet şairi kavramı üzerinde duran
Prof. Dr. Özyurt millet şairi kavramını
açıklayıp en önemli özelliği “Milletin
dilini konuşup milletin din ve inançları
ile çelişmemek onun sözcüsü
olabilmektir” dedi.
Oturum konuşmacılarından Prof. Dr.
Burul Sagınbayeva “Türk Devletlerinin
Milli
Marşlarının
Karşılaştırmalı
Analizi” konu başlıklı bildirisinde
Türk Devletlerinin Milli Marşlarının
vatanseverlik, özgürlük, dostluk
ve uyum, insanlara ve halka hitap,
ulusal semboller, tarih ve barış
ana kavramlarını barındırdığından
bahsetti.
Türk Devletleri Uluslararası Bilim
Şöleni’nin ilk oturumu olan “Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve İstiklâl Marşı
Oturumu” son konuşmacısı TYB Genel
Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes
Kala da yaptığı konuşmada:
“Mehmet Âkif Ersoy, çağının pozitif
ilimlerine vakıf olan bir alimdir ancak
pozitivist değildir, bunun yanında
güçlü bir irfan geleneğinin temsilcisi
olarak arif bir şahsiyettir. Her şeyden

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da yaptığı
konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli mücadeleyi verdiği süreç
içerisinde yazılan İstiklâl Marşımızın
D. Mehmet Doğan
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önce o, bir ahlâk abidesidir. Hayatı
ahlâkiliğin tüm boyutlarını test etme
bir düzlemi gibidir. Yaşama zevkini
bırakıp yaşatma ahlâkına gönül
vermiş bir millet mistiğidir Âkif.
İletişimde, iletişimin gücü ve sıhhati,
iletişimde kaynak, kanal, hedef ve alıcı
olmak üzere dört sütuna bağlıdır. Bu
açıdan iletişim, muhatabın idrakini,
iradesini ve hissini dönüştürüp
inşa ediyorsa başarılı ve güçlü olur.
Hitabet/retorik, iletişimin taşıyıcısı
olarak düşünülebilir. Hitabetin üç
temel unsurunu Aristoteles ifade
etmiştir, zikredilen unsurlar akli yapı
(logos), ahlâki yapı (ethos) ve hissi
yapı (pathos) iletişimin saçayakları

Prof. Dr. Osmonakun İbraimov oturum
başkanlığında “Kırgızistan Oturumu”
ve Prof. Dr. Mehmet Karakaş oturum
başkanlığında “Türkiye Oturumu”
gerçekleştirildi. Oturumların ardından
bildirilerini sunan panelist ve oturum
başkanlarına sundukları katkılardan
dolayı katılım ve teşekkür belgesi
takdimi yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Orçan

olan hatip, hitabet ve muhatap
açısından yerli yerine oturtulursa
hitabet sağlıklı ve güçlü demektir.”
dedi.

Hibrit
şekilde
gerçekleştirilen
Şölen, açılış oturumu dışında
yapılan tüm birinci gün oturumları
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Mediamanas YouTube kanalından
canlı olarak yayınlandı.

TYB Erzurum Şubesinin
10. Olağan Genel Kurulu yapıldı
TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi
İspirli güven tazeleyerek yeniden
başkanlığa seçildi.
Büyükşehir
Belediyesi
Müceldili
Konağı’nda gerçekleştirilen ve Divan
Başkanlığını Prof. Dr. Ali Kurt’un yaptığı
genel kurulda mevcut başkan M. Hanefi
İspirli kongreye katılan bütün üyelerin
oylarını alarak yeniden başkanlığa
seçildi.

faaliyetlerle Erzurum’da hak ettiği
yere gelebilmek için büyük bir çaba
sarf etmiştir ve etmeye devam ediyor.
Erzurum’da gerçekleştirdiği kültür-sanat-edebiyat faaliyetleri ile Erzurumlu
hemşerilerimizin, kültür dostlarının
takdirlerini
toplamış
bulunan
derneğimiz; binden fazla derneğin
bulunduğu Erzurum’da; birçok zorluğa
rağmen farklı ve anlamlı çalışmalarını
yürütüyor. “ şeklinde konuştu.

TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli, genel
kurulda yaptığı konuşmada, “Erzurum
şubesi olarak 18.yılımıza girdik. Türkiye
Yazarlar Birliği’nin Türkiye genelindeki
15 şubesinden birisi olan şubemiz,
şube olarak 18 yıl boyunca yürüttüğü

Tek liste halinde seçime gidilirken
toplam 36 üye oy kullandı. Seçim
sonucunda M. Hanefi İspirli başkanlığa
getirilirken, Yönetim kurulu üyeliklerine
İsmail Bingöl, H. Ömer Özden, Hilal
Demir ve Mehmet Gözütok seçildi.
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Denetleme Kurulu üyeliklerine ise, Salih
Lütfü Şengül, Ali Köseoğlu ve Hasan
Hüseyin Tokuş seçildiler.
Genel kurulda Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e
Hatıralardaki
Erzurum
kitabını
yayımladığı için teşekkür plaketi takdim
edildi. Plaketi başkan vekili Hüseyin
Koçan aldı.
Toplantıda genel merkez delege
seçimi de yapıldı. Genel Kurul’un
tamamlanmasının
ardından
TYB
Ankara Şubesi Başkanlığı’na yeniden
seçilen Mehmet Sait Uluçay, teşekkür
konuşması yaptı.

Konya’da Seyyid Harun Velî
konuşuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Muşmal, Türkiye Yazarlar
Birliği Konya Şubesi’nin Konya
Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve
Meram Belediyelerinin katkılarıyla
Tantavi
Kültür
Merkezinde
düzenlediği, Edebî ve Tarihi Açıdan
Seyyid Hârun Velî” adlı konferansta
konuştu.
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal yaptığı
konuşmada;
“Seyyid Hârun Velî
Hazretleri’nin Horasan’da dünyaya
geldiği, Horasan’da yaşadığı, Horasan
bölgesinde bir Emir olduğu anlatılıyor
yani Seyit Harun Velî Makâlât’a göre
Horasan’da Türklerin arasında bir Emir
olarak yaşıyor. Amcasından sonra
Emirliğe gelmiş, demek ki amcası
Emir idi, babası erken yaşlarda vefat
etmiş olmalı ki, amcasının vefatı ile
kendisi Emir olmuş. Bölgede sayılan
sevilen bir kişi, atalarının dedelerinin
mezarlarını sıklıkla ziyaret eden,
atalarına da bağlılığı üst düzey olduğu
anlaşılan bir Emir olarak atalarının bir
mezar ziyareti sırasında gaipten bir
ses duyuyor: “Ya Harun!...” diye. Ürperir,
ürker, geri gider, etrafındakilerle
istişare eder. Yine bir mezar ziyareti

sırasında tekrar ses duyuyor; “Ya
Harun!...
Rûm’a(Anadolu’ya)
git,
Karaman ülkesinde Küpe Dağı
eteklerinde bir şehir kur!...” Makālât’ta
Seyyid Hârun’un baba tarafından
İmam Mûsâ el-Kâzım’ın, anne
tarafından Veysel Karanî’nin soyundan
geldiği ifade edilir. Esere göre Seyyid
Hârun, Horasan civarında âdil bir
hükümdar iken atalarının mezarını
ziyareti sırasında gaipten gelen bir
ses tarafından kendisine Anadolu’ya
giderek Küpe dağı civarında bir şehir
kurmasının emredilmesi üzerine
Emirliği, tâcı tahtı terkederek yanında
kırk dervişi ve kardeşi olduğu halde

“Horasan civarında âdil bir
hükümdar iken atalarının
mezarını ziyareti sırasında
gaipten gelen bir ses
tarafından kendisine
Anadolu’ya giderek Küpe dağı
civarında bir şehir kurmasının
emredilmesi üzerine Emirliği,
tâcı tahtı terkederek yanında
kırk dervişi ve kardeşi olduğu
halde yollara düşer.”

yollara düşer. Bir beyaz bulutun
rehberliğinde Bağdat’a gelir ve
burada anne tarafından Veysel Karanî,
baba tarafından İmam Ca‘fer es-Sâdık
soyuna mensup Şeyh Emîr Alâeddîn’in
misafiri olur. Kırk gün Bağdat’ta
kaldıktan sonra Konya’ya gitmek
için yola çıkar. Yol boyunca Türkmen
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde
pek çok köy ve bu köylerde tekkeler
kurar. Nihayet 1302 yılı civarında
Konya’ya gelir. Ahmed Fakih’in
türbesini ziyaret eder.
Muşmal:
“Seydişehir
ve
Beyşehir, Anadolu’da kurulan ilk
Müslüman-Türk şehirlerindendir.”
Yaklaşık iki yıl Konya’da kalıp 1305
yılının ilkbaharında misyonunu yerine
getirmek için Küpe dağı civarına
hareket ettiğini söyleyen Muşmal;
“Küpe dağı civarındaki Elite (Vervelit)
isimli antik bir şehrin kalıntılarını
kullanarak halifelerinin ve bölge
halkının
yardımıyla
Seydişehir’i
kurar. Seyyid Hârun Velî, Seydişehir’e
geldiği sırada bölgede Eşrefoğlu
Hükümdarı Mübârizüddin Mehmed
Bey (1302-1320) hüküm sürmektedir.
Biz biliyoruz ki Seyyid Şehri(Seydişehir),
Türklerin
Anadolu’da
kurduğu
şehirlerin başında geliyor, bir diğeri de
Bey Şehri(Beyşehir)’dir. . “ dedi.
Salih Sedat Ersöz’ün sunumunu
yaptığı program sonunda TYB Konya
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu,
konuşmacı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’a
günün hâtırasına, Sırçalı Medrese’nin
kapısının minyatür plaketini takdim
etti. Muşmal da Bir Eşrefoğlu Romanı
olan Seyyid kitabını dinleyicilere
hediye etti.
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D. Mehmet Doğan ve Musa Kâzım
Arıcan Mehmet Âkif’i Anlattılar

TYB kurucu ve şeref başkanı D.
Mehmet Doğan ve TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Sultanbeyli Belediyesinin düzenlediği
“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı
Yılı” konulu söyleşide konuştular.
28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen
program belediyenin sosyal medya
hesapları üzerinden canlı olarak
yayınlandı.
İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından Millî Marş
olarak kabulünün 100. Yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen söyleşide
konuşan
D.
Mehmet
Doğan,
“İstiklal Marşının manası bizim için
hem büyük hem derindir. İstiklal
mücadelesi sırasında Milli Marş
yazılması ihtiyacı oldu. Aslında böyle
bir marş ihtiyacı hep var da o zamana
kadar böyle bir marş ortaya çıkmamış.
Ama bu mücadele devam ederken
hem askeri hem halkı heyecana sevk
edecek bir marş yazılması istenmiş.
Bu maksatla da Maarif Vekâleti bir
yarışma açmış. İstiklal Marşı yarışması
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1920 yılının Ekim ayında açılıyor. Öyle
bir şiire ihtiyaç var ki; hem o günü
hem bu günü hem de yarına yönelik
ümitlerimizi ayakta tutacak. İşte,
Mehmet Âkif’in İstiklal Marşı böyle bir
metin ve en mükemmeli yani daha
fazlası olamazdı diye biliriz.” dedi.
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan da yaptığı
konuşmada, Âkif’in Milli Mücadele
devam ederken İstiklal Marşını
yazması zamanlama açısından çok
önemli dedi.
Milletimize, kahraman askerimize
cesaret ve azim vermesinin yanı
sıra “biz kimiz, mücadelemizin
anlamı nedir, düşmana karşı neden
savaşmalıyız”
gibi
sorularının
cevaplarını da marşımızda buluyoruz
diye konuşan Musa Kâzım Arıcan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devam
eden
kargaşa
ve
karışıklıklarda
imanını,
inancını,
azmini hiçbir zaman yitirmeyen Âkif,
bir dava adamı olarak yazılarıyla,
konuşmalarıyla Milli Mücadeleye
destek vermiş bir mütefekkirimizdir.
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İstiklal
Marşını
mısra
mısra
okuduğumuzda çok önemli mesajlar
verdiğini görüyoruz. Öncelikle çok
güçlü bir tarih bilinci var; geçmişten
bugüne bugünden yarına bir köprü
kuruyor. Biz kimiz? Bu topraklar
da neyin mücadelesini veriyoruz?
Neden başarılı olmak zorundayız?
Milli Mücadeleyi kazanmak için neler
yapmalıyız.? Bu ve benzeri soruların
cevabı İstiklal Marşımızda görmek
mümkündür.”
İstiklal Marşı’nın aynı zamanda
mazlum milletlere de direnişleri için
yol gösteren sembol değerlerden
olduğunu belirten Musa Kâzım
Arıcan, “Türk Milleti emperyalizme
karşı tüm zorluklara ve yokluklara
rağmen korkusuzca direndi ve şanlı
bir mücadeleyi kazandı. Bu direniş
bağımsızlık mücadelesi veren tüm
mazlum milletlere de ilham kaynağı
olmuştur.” diye konuştu.

Ankara Şubesi’nin Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği Ankara
Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu
15 Ocak 2022 tarihinde TYB
Genel Merkezi toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
TYB Ankara Şubesi 8. Olağan Genel
Kurulu’nun Divan Başkanlığını halk
kültür araştırmacısı, yazar, fotoğraf
sanatçısı Ahmet Şenol, üyelikleri ise
Av. Tuğrul Ilıcalı ve yayıncı Adnan
Demirel yaptı.
Genel kurulun açış konuşmasını
yapan TYB Ankara Şube Başkanı
şair/yazar Mehmet Sait Uluçay,
Türkiye Yazarlar Birliği’nin nitelikli
etkinlikleriyle Türkiye’nin
kültür,
sanat, edebiyat ve düşünce hayatına
derinlikli ve anlamlı katkılar yaptığını
belirterek şubelerinde aynı misyonla
faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.
Yeni dönemdeki programlarının
ana omurgasını gençlere yönelik
etkinliklerin oluşturacağını ifade
eden şair/yazar Mehmet Sait Uluçay,
“Gençler ülkemizin geleceği ve
umudu. TYB Ankara Şubesi olarak
etkinliklerimizde gençlere daha fazla
yer vereceğiz. Gençleri şair/yazarlarla
buluşturacağız. Tecrübe paylaşımı
yapacağız.
Yeni
şair/yazarların
çıkmasına öncülük edeceğiz. İnşallah

yeni dönemde TYB Ankara şubesi
gençlerin düşünce evi ve yazarlığa ilk
adım atölyesi olacak” dedi.
Protokol konuşmalarında söz alan
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurulu Üyesi Mehmet Emin Genç ise,
TYB’nin marka eserlerin altına imza
attığını, yeni kültürel faaliyetlerle bu
misyonunu sürdüreceğine inandığını
belirterek, başarılar diledi.
Siyaset ve devlet adamı İbrahim
Halil Çelik ise, okumanın, yazmanın
önemine dikkat çekerek, “ Kalem
annedir.
Anne nasıl doğurgansa
kalem de öyle doğurgandır. TYB
yöneticileri ve üyeleri kalemleriyle
birçok düşünce ve eserin altına imza
atmışlardır. İnşallah yeni dönemde de
Türkiye’nin fikir hayatını besleyecek
yeni eserlerle katkı yapmaya devam
edeceklerdir” şeklinde konuştu.
Genel kurulda şubenin faaliyet raporu
Mehmet Sıddık Yıldırım, denetim
ve mali bilançosu ise Denetleme
Kurulu Üyesi Mehmet Selim Atlıhan
tarafından okundu. Her iki raporun
delegelerce
ibrasından
sonra
seçimlere geçildi.
Yapılan seçimde yönetim ve denetim
kurulu şöyle oluştu.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Mehmet Sait Uluçay (Başkan), Şahin
Ali Şen (Başkan Yardımcısı), Kezban
Eldemir Gültepe (Şube Sekreteri),
Mehmet Sıddık Yıldırım (Muhasip),
Hamit Gök (Yönetim Kurulu Üyesi),
Şemsettin Kuzeci (Yönetim Kurulu
Üyesi), Mehmet Selim Atlıhan
(Yönetim Kurulu Üyesi), Necmettin
Evci (Yönetim Kurulu Üyesi) ve
Muhammed Işık ( Yönetim Kurulu
Üyesi)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine
Nevin Balta, Alparslan Baha Yılmaz,
Davut Gazi Benli, Arif Bük, Üzeyir
Gündüz, Yılmaz Erdoğan, Ülkü Önal,
Mustafa Akgün ve Ramazan Kaya
Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine
Nezih yıldırım (Başkan), İbrahim Halil
Er, Oğuz Göksu. Denetleme Kurulu
Yedek Üyelerine ise Fahrettin Aşık,
Cihan Balcı ve Zehra Yücel
Toplantıda genel merkez delege
seçimi de yapıldı. Genel Kurul’un
tamamlanmasının ardından TYB
Ankara Şubesi Başkanlığı’na yeniden
seçilen Mehmet Sait Uluçay, teşekkür
konuşması yaptı.
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Kayıplarımız

Hekimoğlu İsmail
Uzun bir yazı hayatı olan ve çok
çeşitli eserler veren Hekimoğlu İsmail
vefat etti. Merhum, Türkiye Yazarlar
Birliği’nin ilk 40 üyesi arasında
bulunuyordu.

Mustafa Yazgan
Türkiye
Yazarlar
Birliği’nin
kurucularından yazar, hatip Mustafa
Yazgan 05.12.2021 tarihinde vefat
etti. Merhuma Allah’tan rahmet,
ailesine, sevenlerine ve Milletimize
baş sağlığı diliyoruz.
Türkiye Yazarlar Birliği

Merhuma
Allah’tan
rahmet,
yakınlarına ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

Sezai Karakoç

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu

Fikirleriyle nesillere yol gösteren,
edebiyatımızın, düşünce dünyamızın,
ülkemizin büyük mütefekkiri, gönül
insanı “Diriliş Şairi” Sezai Karakoç
16 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine,
sevenlerine ve Milletimize baş sağlığı
diliyoruz.
Türkiye Yazarlar Birliği

100. Yılında İstiklâl Marşı
ve Mehmet Âkif Kitabı Çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
himayelerinde
Türkiye
Yazarlar
Birliği, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi ve Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi’nin iştirakleriyle
12-16 Mart 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilen “100. Yılında İstiklâl
Marşı Büyük Bilgi Şöleni”nin kitabı
yayınlandı.
Kitabın takdim yazıları TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, ASBÜ
Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof.

Dr. Musa Kazım Arıcan ve AYBÜ
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
tarafından kaleme alındı. Kitapta
sunuş yazılarının yanında, İstiklâl
Marşı ve Mehmet Âkif ile ilgili tarihî
ve edebî yazılar bulunmaktadır. Bu
yönüyle İstiklâl Marşı ve Mehmet
Âkif ile ilgili kaleme alınmış en geniş
kapsamlı eserlerden biridir. Kitabın
editörlüğünü Dr. Mehmet Tuğrul ve
Dr. Nuri Salık üstlendi.
TBMM Yayınları, Aralık 2021, 617 sayfa
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