
“Bilge Yazarlar”ın 
Sertifikalarını Ankara 

Valisi Vasip Şahin Verdi  
“Bilge Yazarlar” projesi kapsamında 
eğitimlerini tamamlayan genç yazar 
adaylarının sertifikalarını Ankara Va-
lisi Vasip Şahin ve Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sos-
yal Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan verdi. 

Törene, “Bilge Yazarlar” ile projede 
görev alan öğretmen, öğrenci, Ankara 
il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve 
çok sayıda veli katıldı. Vasip Şahin 
gençleri gayretlerinden  
ötürü tebrik etti. (s.9)
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Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin zen-
gin şiir varlığını, geçmişi ve bugünü ile 
gündemde tutmak, bütün dünyada Türkçe 
yazan şairleri bir araya getirmek ama-
cıyla; 30 yıl önce başlattığı “Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni”nin on dördün-
cüsünü İstanbul’da gerçekleştirdi. 

9 Haziran 2022 tarihinde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın desteği 
ile Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan 
Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonunda 
devam eden şölen üç gün sürdü. 

İstanbullu şiir severlerin büyük ilgi 
gösterdikleri, şölenin sunuculuğunu 
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, İmran Sadai ve Kırgız şair 
Altynbek Ismailov yaptılar. 

Demircan: Şiir, yarınlarımıza ışık 
olmaya devam edecektir 

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsa-
mında AKM Çok Amaçlı Salon'da ger-
çekleştirilen programın açılışında bir 
konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 
"Şiir, yarınlarımıza ışık olmaya devam 

edecektir. Bu ışık aynı zamanda yaşa-
dığımız coğrafyanın bizlere en ulvi ar-
mağanlarından birisidir. İşığı ezelden 
ebede yüce olan Türk dünyası, farklı 
lehçelerde zengin eser birikimini in-
sanlığa adamaktan daima gurur duy-
muştur. Sahip olduğumuz ortak dil ve 
edebiyatın asırları aşan sözü bizden 
sonraki nesillere de ilham olmaya devam 
edecektir. Bizler biliyoruz ki yaşadığımız 
topraklarda şiir hala varlığını sürdürü-
yorsa tutturduğumuz kafiye dostluğun, 
barışın, kardeşliğin ve sevginin evrensel 
sesi olduğu içindir." dedi. 

D. Mehmet Doğan: Türkçemiz şiir 
tadında hâla gür bir şekilde akıyor 

TYB kurucu ve şeref Başkanı, Türk-
çenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi 
Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan da 
kültürel alandaki faaliyetlerin uzun so-
luklu olmasının önemine işaret ederek, 
Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni'ni 
yaparken sürekliliği esas aldıklarını 
vurguladı. Doğan, "İstanbul'a gelmeden 
önce on iki ülke dolaştık, güç biriktirdik. 
İstanbul'un taşının, toprağının, (s.2) 
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Türkçenin Şöleninde Türk  
Dünyasının Şairleri Buluştu

44. Yı
l

2021 Yazar, Fikir Adamı 
ve Sanatçıları Ödül Töreni 

İstanbul’da Yapıldı.  

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2021 yılı 
"Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" 
ödülleri,  İstanbul’da Yedikule Hisa-
rı'ndaki törenle sahiplerine verildi. 

Gelenekselleşen TYB ödülleri, Fatih 
Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Zey-
tinburnu, Beykoz, Eyüp Sultan ve 
Güngören Belediyelerinin katkılarıyla; 
yapıldı. 27 Mayıs 2022 tarihinde ger-
çekleşen ödül törenine kültür, sanat 
ve edebiyat aleminin mensupları bü-
yük ilgi gösterdiler. (s.4)

Yavuz Bu ̈lent Bakiler, D. Mehmet Dog ̆an
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havasının, suyunun şiir olduğundan 
şüphe yok. İstanbul’un şairi bol, şiiri 
hesapsızdır. İstanbul için yazılan şiirler, 
ciltler dolusudur. İstanbul'da yazılan-
lardan ondan katbekat fazladır." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Şiirin güzellikle eş anlamlı olduğunu 
belirten Doğan, İstanbul'un şiir gibi olu-
şunu Fatih Sultan Mehmet'in şair olma-
sıyla izah edilebileceğini dile getirdi. 

Konuşmasında şiirin anlamına dair bil-
giler de veren D. Mehmet Doğan “Şiirin 
sıradan bir söz olmadığı çok tekrarlanan 
bir görüştür. Eski şairlerimize, baksı, 
bahşı, kam (şaman) denildiğini hatır-
lamamız gerekiyor. Bunlar cezbe halinde 
şiir söylerler ve ekseriya bunu sazla 
da terennüm ederlerdi. Ötelerden gelen 
bir sestir onlarınki... Aslında Anadolu’da 
yaygın olarak kullanılan “âşık” da aynı 
zeminden beslenen bir kelimedir.” dedi. 

Edebiyatımızın önemli şairlerinin eser-
leri üzerinden şiirin etki gücüne de de-
ğinen Doğan, “Ahmet Hâşim yapmıştır. 
“Şiirde mâna ve vuzuh”, onun Piyale 
isimli şiir kitabının mukaddemesidir, 
önsözüdür. 

Bu önsöz, “Bir günün sonunda arzu” 

şiirine yapılan itirazlar üzerine yazıl-
mıştır. Şair bu akşam vakti şiirini, 
“Göllerde bu dem bir kamış olsam” 
mısrası ile bitirir ki, en çok bu mısra 
tartışılmıştır. Şair bize bir akşam tasviri 
yapar, fakat bu bilindik bir tasvir de-
ğildir. Güllerden, fecirden, güneşten, 
kamıştan, altın kulelerden, âlemleri-
mizden sefer eyleyen kuşlardan, suya 
akseden sırma kemerden, tılsımlı (bü-
yülü) bir yay olan semadan söz eder 
ve akşam kelimesini bir büyü oluştu-
racak şekilde tekrarlar: Akşam yine 
akşam, yine akşam, yine akşam, yine 
akşam...” 

Arıcan: Türkiye Türkçesi Dünya 
Türklüğünün ortak iletişim dili ol-
malıdır 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada 
etkinliğin 60. vefat yıl dönümü sebebiyle 
Ahmet Hamdi Tanpınar'a ithaf edildiğini 
söyledi. 

Şölenin Türk dünyasının en büyük edebî 
organizasyonu olarak kabul edildiğini 
belirten Arıcan, “Türkçe’nin zengin şiir 
varlığını, geçmişi ve bugünü ile gün-
demde tutmak, bütün dünyada Türkçe 

yazan şairleri bir araya getirmek, farklı 
Türk lehçelerinin şiir zenginliğini ortaya 
koyarak müşterek edebiyat zeminimize 
dikkat çekmek, kültürler ve kültür adam-
ları arasında mevcut diyaloğu daha da 
geliştirmek maksadıyla gerçekleştirili-
yor.” ifadelerini kullandı. 

Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk 
dünyasındaki birlik ve beraberliğin, 
maddi ve manevi iş birliğinin ilk anah-
tarı dilde birliktir. Büyük düşünür, mü-
tefekkir Ismail Gaspıralı “Dilde, Fikirde, 
İşte Birlik’ sözleriyle buna işaret ediyor. 
Öncelikle; Hiç şüphesiz “ortak dil” 
meselesini çözüme kavuşturmalıyız ar-
tık. Tarihî seyirden hareketle “Türkiye 
Türkçesi Dünya Türklüğünün ortak ile-
tişim dili olmalıdır.” Yaşanan dil kar-
maşası ancak böyle sonlandırılabilir. 
Türkçenin dünya dili haline gelmesi 
ancak böyle mümkündür.” 

Açılıştan sonra Bahtiyar Vahabzade 
şiir faslı yapıldı. 

Bu fasılda şiir okuyan şairler: Ramiz 
Hamzayev (Azerbaycan), Altynbek Is-
mailov, Sagyn Akmatbekova (Kırgızis-
tan), Zhumabay Amıreyev (Kazakistan), 
Eshkabıl Shukurov (Özbekistan), Cey-
han Özyıldız (Kıbrıs), Bestami Yazgan, 
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Sahibi: TYB adına Musa Kazım Arıcan  
Yazı İşleri Müdürü: Mahmut Erdemir  
Tasarım ve Mizanpaj: Osman Kayaer  

Adres: Sümer1 Cd. 11/5 Kızılay / Ankara  

İrtibat tel: +90 312 2320671-72  
Web Sayfası: www.tyb.org.tr  
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Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Bülteni Mayıs 2022
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Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Nurullah 
Genç, Adem Turan, Mehmet C. Doğan 
ve Nurettin Durman (Türkiye) 

Farklı Türk lehçelerinin şiir zenginliğini 
ortaya koyan şölenin ikinci faslı Ziya 
Paşa adına gerçekleşti. Bu fasılda şiir 
okuyan şairler: 

Muhammed Caferi Card (İran) Casim 
Muhammed Şerif Asker (Irak), Aziz 
Nazmi Şakir (Bulgaristan), Zeynel Bek-
sac (Kosova), Seyhan Yakup Bağdat 
(Makedonya), Leyla Şerif Emin (Ma-
kedonya), Şirin Zaimağaoğlu (Kıbrıs), 
Mustafa Özçelik, Ali Ayçil, Osman Öz-
bahçe, İbrahim Demirci, Nazım Payam,  
Mehmet Kurtoğlu, Hasan Akçay, Yaşar 
Bedri Özdemir, Özcan Ünlü ve Şadi 
Oğuzhan (Türkiye) 

İkinci günün programı 10 Haziran 2022 
Cuma günü saat 10.00’da Tarık Zafer 
Tunaya Tiyatro Salonunda başladı. Şairler, 
Yunus Emre, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mehmet Âkif ve Sezai Karakoç fasıl-
larında şiirlerini okudular. 

Bugünün program sunuculuğunu 
İmran Sadai ve Kırgız şair Altınbek 
İsmail birlikte yaptılar. 

Yunus Emre faslında şiir okuyan şairler: 
Amine Sıljak Jesenkovıc (Bosna), Eda 
Nour İntize (Yunanistan), Aını Yımere-
nıjıang (Uygur), Zülfye Hannanova 
(Başkurdistan), Shamsııa Gatufovna Zı-
gangırova (Tataristan), İbrahım Hacıyev 
(Azerbaycan), Akıf  Xansultanlı (Türk-
menistan), Hüseyin Kaya, Mustafa Uçu-
rum, Nuray Alper, Şakir Kurtulmuş, 
Şeref Akbaba, Ünsal Ünlü, Mehmet So-
yak, Ali Bal, Tuba Kaplan (Türkiye). 

Yunus Emre faslından sonra verilen 
kısa aradan sonra Ahmet Hamdi Tan-
pınar faslı başladı. 

Bu fasılda şiir okuyan şairler: Bilal 
Can, Meryem Kılıç, M. Sadi Karademir, 
Yusuf Dursun, Sümeyra Yama, Berat 
Bıyıklı, Seyfettin Ünlü, Mahmut Bıyıklı, 
İdris Ekinci, M. Faruk Habiboğlu, Şafak 
Çelik (Türkiye) 

İkinci günün son faslı Mehmet Âkif 
adına gerçekleşti. Bu faslında şiir oku-

yan şairler: Hayrettin Talay, Özgür Ço-
ban, İbrahim Hakkı Gündoğdu, Hüseyin 
Özer, Mahmut Toptaşlı, Murathan Cila, 
İlhan Kurt, Adem Kaya ve Mehmet 
Lütfi Şen (Türkiye) 

Gönül coğrafyamızda yeni bir edebi 
dirilişin zeminini hazırlamak amacıyla; 
zamanımızın dil ve şiir ustalarını bir 
araya getiren şölenin üçüncü günü Ata-
türk Kültür Merkezi’nde devam etti. 
Kapanış programından önce şiir okuyan 
şairler: Nazım Payam, Murat Soyak, 
Mehmet Candoğan, İdris Ekinci, Ali. 
K. Metin, Bilal Can, Mehmet Aycı, 
Âkif Cansultanbeyli, Muhammed Cal-
gın ve Amir Cumabay. 

Atölye çalışmaları 

Şölenin üçüncü ve son günü programda 
önce şiir faslında şairler şiirlerini okudu, 
daha sonra ise; “Dergi ve Şiir”, “Şiir ve 
Dijital Mecra” atölyeleri düzenlendi. 

“Dergi ve Şiir” atölyesinde; Şair yazar 
Nazım Payam, şair Murat Soy, Şair 
Mehmet Can Doğan, yazar İdris Ekinci 
ve TYB Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, dergiciliğin sorunları ve çö-
züm önerileri dair değerlendirmelerde 
bulundular. 

“Şiir ve Dijital Mecra” başlıklı atölyede 
ise; Şair, yazar Osman Özbahçe, yazar 
Ali K. Metin, yazar Bilal Can ve şair 
Sadi Karademir dijitalleşmenin şiiri, 
şairi ve okuyucuyu nasıl etkilediğine 
dair konuşmalar yaptılar. 

Kapanış töreni ve üç büyük ödül 

Vefatının 60. Yılı dolayısıyla Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen 14. şiir 

şöleninde geleneksel hale gelen üç bü-
yük ödül de sahiplerine verildi. Türk-
çenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimî 
Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan şö-
lenin kısa bir değerlendirmesini yaptı 
ve büyük ödülleri açıkladı. 

D. Mehmet Doğan: Şölenin kendine 
has gelenekleri var 

Şiir şöleninin kendine has gelenekleri 
olduğunu kaydeden Doğan, şu bilgileri 
verdi: Bu geleneklerin en önemlilerinden 
birisi, geçmiş büyük şairlerimiz adına 
verilen üç büyük ödüldür. Adına ödül 
verilen şair ve yazarların altın kaplama 
rölyefleri ile klasik cilt ve süsleme un-
surlarının bir kompozisyonu şeklinde 
tasarlanan bu ödülleri verirken şairlerin 
daha önce ülkelerinde ortaya koydukları 
ürünleri de dikkate alıyoruz. Şölenin 
düzenlendiği ülke şairlerine büyük ödül 
verilmiyor. Şölene katılan şairlerimize 
takdim ettiğimiz beratlar ve üç büyük 
ödül sanatçı Bekir Soysal tarafından 
özel olarak hazırlanmaktadır. Bu özenli 
ve günler süren çalışması için kendisine 
teşekkür ediyorum.” 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
Ziya Paşa büyük ödülü Azerbaycanlı 
şair Ramız Hamzayev’e, Bahtiyar Va-
hapzade büyük ödülünü Eshkabıl Shu-
kurov’e ve Sezai Karakoç büyük ödü-
lünü de Kırgızistanlı şair Altınbek Is-
mailov’a verildi. 

Üç gün süren şölen, daha öncekilerinde 
olduğu gibi “Güldeste” adıyla kitap 
olarak da yayınlanacak. 

Şölen, toplu ve ferdi fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.
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Türkiye Yazarlar Birliği 2021 yılı "Ya-
zar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, 
İstanbul’da Yedikule Hisarı'ndaki tö-
rende sahiplerini buldu. 

TYB ödülleri, Fatih Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde; Zeytinburnu, Beykoz, 
Eyüp Sultan ve Güngören Belediyele-

rinin katkılarıyla; 27 Mayıs 2022 tari-
hinde gerçekleşen ödül törenine kültür, 
sanat ve edebiyat camiası büyük ilgi 
gösterdi.  

“Genç Müzik” grubunun mini kon-
seri beğenildi. 

29 farklı kategoride 31 kişi ve kuruma 
ödül verilen törende konuşan D. Meh-
met Doğan, kırk bir kez verilen ödüllerin 
yılın yazarlarının, fikir adamlarının ve 
sanatçılarının değerlendirilmesi olarak 
gördüğünü söyledi. Doğan, 1200'den 
fazla yazar, fikir adamı ve sanatçının 
bu ödülü yıllar içinde aldığına dikkati 
çekerek, "Edebiyatın ve sanatın her 
alanında ödül almış çok seçkin şahsi-
yetler var. Bu ödüller, hem en eski 
hem de en köklü olması hasebiyle ödül 
doğuran bir ödül sistemidir." dedi. 

Ev sahibi Fatih Belediye Başkanı M. 
Ergün Turan da yaptığı konuşmada, 

“TYB gibi Türkiye'nin köklü kültür 
kurumlarından birini Fatih'te ağırla-
maktan memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek isterim. Fatih, birçok sanatçıya 
ilham veren bir yer olduğu kadar sa-
natçılar için de önemli bir yerdir. Ödül 
alan tüm kişi ve kurumları tebrik edi-
yorum” diye konuştu. 

Arıcan, TYB kırk bir yıldır ödül ve-
riyor 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB 
ödüllerinin müstesna bir yeri olduğunu 
herkesin kabul ettiğine işaret ederek, 
"Kültür, fikir, sanat hayatımız için ilk 
olan bu ödüllerde, takdir etme süreçle-
rinin farklı boyutlarda olması sevindirici. 
Bu kapsamda bu çeşitlilikte ve etki 
gücünde bir ödül hâla yok diyebiliriz." 
şeklinde konuştu. 

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şair, 
yazar, eleştirmen, yayıncı ve yönetim 
kurulu üyelerimizin yıl içinde takip et-
tiği, farklı zamanlardaki toplantılarda 
uzun uzun üzerinde konuştuğumuz ka-
tegorilerdeki her eser dil, üslup, tema, 
okuyucuya verdiği mesaj, edebiyatımıza, 
kültür ve sanatımıza katkıları da göz 
önüne alınarak değerlendiriliyor. Bu 
vesile ile; Ülkemizin en prestijli ödülünü 
başlatan, devam ettirilmesi yönünde 

büyük destek ve katkısı olan, bugün 
de aramızda bulunan kurucu ve şeref 
Başkanımız D. Mehmet Doğan’a te-
şekkür ediyorum.” 

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı da Fatih Belediyesi başta olmak 
üzere ödül törenine katkı sağlayan tüm 
yerel yönetimlere teşekkür ederek baş-
ladığı konuşmasında “Kültür, sanat ala-
nında her zaman en önde olmuş, öncü 
rolünü üstlenmiş olan Türkiye Yazarlar 
Birliği geçmişten bugüne getirebildi-
ğimiz güçlü edebiyat mirasımızı gele-
ceğe taşıma idealini yaşatmaya devam 
ediyor. Gerçekleştirdiği faaliyetler ne-
deni ile günümüzün en güçlü sivil top-
lum kuruluşu olan TYB kırk bir yıldır 
edebiyat, sanat ve medeniyete hizmet 
edenleri ödüllendiriyor.” dedi. 

Kamu Yayıncılığı kategorisinde 
"TBMM Yayınları" ödüle layık görüldü. 
Ödülü TBMM adına Meclis Genel Se-
kreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu aldı. 

Cumhurbaşkanının mesajı okundu 

Kültür sanat, sivil toplum, siyaset ve 
edebiyat camiasından önemli isimlerin 
katıldığı programda ayrıca Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik 
telgrafı da okundu. 

Erdoğan mesajında, “Marifet iltifata 
tabidir” düsturuyla her yıl titiz bir ça-
lışmayla ülkemizin, kültür, sanat, müzik 
ve edebiyat alanındaki hazinelerini or-
taya çıkaran Türkiye Yazarlar Birliğine 
özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Ödüller sahiplerini buldu 

Hikaye dalında "Aynı Yağmur" kitabıyla 
Selma Aksoy Türköz, şiir dalında "Man-
gan Mangan Gün Batarken Gün Do-
ğumu" kitabıyla Adem Turan, roman 
dalında "Kumru ve Gölge" eseriyle 
İlknur Demirci, deneme dalında "Arın-
ma Zamanlarına" kitabıyla Selvigül 

2021 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni
“TYB 2021 Ödülleri”, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Zeytinburnu, Beykoz, Eyüp Sultan ve Güngören 

Belediyelerinin katkılarıyla; 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen tören ile sahiplerini ulaştırıldı.
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Kandoğmuş Şahin, araştırma dalında 
"İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü" 
eseriyle Sait Mermer, fikir dalında 
"Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi" ese-
riyle Murat Erol, inceleme dalında 
"Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Nor-
mu ve Giysileri" eseriyle Murat Çelik, 
hatıra dalında "Ben de Öğretmendim" 
eseriyle Mehmet Kahraman, gezi da-
lında "Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Sa-
vaştan Önce Suriye" kitabıyla Taha 
Kılınç, edebi tenkit dalında "Akıp Gi-
denin Cazibesi" kitabıyla Yılmaz Daş-
cıoğlu, tercüme dalında Edith Whar-
ton'ın "Kısa Öykü ve Roman Sanatı 
İçin Klasik Bir Rehber Kurgu Sanatı" 
eserindeki tercümesiyle Ayşe Işın Ki-
renci, biyografi dalında "Ensar Ruhlu 
Muhacir" kitabıyla Rıfat Yörük, dil 
alanında "Osmanlı Şiiri Kılavuzu" ese-
riyle Ahmet Atilla Şentürk, şehir ki-
tapları alanında "Zaman İçinde Mekan" 
eseriyle Bilal Can, çocuk yayınlarında 
"Duvarın Ardı - Dünyanın Son İnsan-
ları" eserleriyle Tuğba Coşkuner bu 
yılın ödül alan isimleri oldu. 

Dergi yayıncılığında Post Öykü, Türk 
Müziği'nde "Dest-i Kevser" albümüyle 
Ender Doğan, Halk Kültürü dalında 
"Kültürümüzde Dini ve Cengi Hikâ-
yeler" eseriyle Doğan Kaya, Klasik 
Sanatlar alanında "Türk Hat Sanatında 
Tasavvuf Önderleri" eseriyle Fatih Öz-
kafa, sinema alanında "Komşuluk Hal-
leri" filmiyle Danis Tanoviç, TV Bel-
gesel dalında "Tarihin Efsaneleri" bel-
geseliyle TRT, TV Dizi dalında TRT 
1'de yayınlanan "Kıbrıs: Zafere Doğru", 
Radyo Programı dalında "Doğru Söze 
Ne Denir?" programıyla Semerkand 
Radyo'ya verildi. 

Kamu Yayıncılığı kategorisinde TBMM 
Yayınları, Özel yayıncılık kategorisinde 
Fecr Yayınları, Yayıncılık Özel ödülünü 
"Büyük Felsefe Lügatı" eseriyle Recep 
Alpyağıl, Elektronik Yayıncılık kate-
gorisinde de ödül aldı. 

"http://www.kitaphaber.com.tr"  

Üstün hizmet ödüllerine ise Yavuz Bü-
lent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu ve Nec-
mettin Turinay’a verildi. 

Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun birlikte düzenle-
dikleri “İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve 
Safahat” konulu 5. Ahlâk Şûrası’nın 
kitabı tanıtıldı. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan, Şûra’da sunulan bildi-
rilerin ve yapılan değerlendirmelerin 
yer aldığı “Emek ve İş Ah-
lâkı” kitabını tanıtmak ama-
cıyla HAK-İş’te bir araya 
gelerek basın toplantısı dü-
zenlediler. 

Programda bir konuşma 
yapan HAK-İŞ Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, “Bü-
tün etkinliklerimizi sami-
miyetle yapıyoruz. İnanın 
işin içerisine samimiyet gi-
rince pek çok olmaz denen 
şeyler oluyor. Beklediğini-
zin çok daha ötesinde güzel şeyler elde 
ediyorsunuz. Onun için amacımız, ga-
yemiz, hedefimiz temsil ettiğimiz kit-
lelerin her alanda gelişmesini sağlamak 
her alanda onlara yeni şeyler kazan-
dırmak yeni imkanlar kazandırmak.” 
diye konuştu.  

Konuşmasında “Ülkemizi bölgemizi 

ve bütün insanların sorunlarına yönelik 
çözümler üretme çabamız, gayretimiz 
bizi gerçekten heyecanlandırıyor.” ifa-
delerini kullanan Aslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Bu faaliyet gündeme geldiği zaman 
sıradan bir iş birliği gibi görünmüş 
olabilir. Ama biz çok şey öğrendik bu 
süreçte. Belki bizim gibi pek çok katı-
lımcı arkadaşlarımız, hocalarımız çok 
şey öğrenmiştir. Gerçekten çok farklı 
bakış açılarından ahlaka yorumlar ge-
tirilmiş olması önemli. Sadece teorik 
anlamda değil pratik anlamda da ahlak 
doğuştan gelen tutumlar bütünüdür.” 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan da yaptığı 
konuşmada; “İş, emek üze-
rine takdire şayan faaliyet-
leri başarı ile yürüten Hak- 
İş Konfederasyonu ile kül-
tür, sanat, edebiyat üzerine 
önemli etkinleri olan Tür-
kiye Yazarlar Birliğ kul-
varları farklı olsa da çok 
anlamlı bir iş birliğyle “5. 
Ahlak Şûrası”nı gerçekleş-
tirdiler.” dedi. 

Şûranın gerekçesine de vur-
gu yapan Arıcan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İş ahlakı ve çalışma hayatı 
gibi her zaman güncelliğini koruyan 
ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz bu 
konu üzerine ahlaki değerler üzerinden 
bir fikir şöleninin gerçekleştirilmesi, 
bir beyin fırtınasının yapılması çok za-
ruriydi. Gerçekten çok bereketli çok 
verimli bir çalışma oldu. ” 

Emek ve İş Ahlakı Kitabı

“Türkiye Yazarlar Birliği ile HAK-
İŞ’in birlikte gerçekleştirdiği “İş 

Ahlakı, Çalışma Hayatı ve 
Safahat” adlı sempozyum 
bildirileri kitaplaştırıldı ve  

tanıtımı bir  toplantı ile yapıldı
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin; “4. Ulus-
lararası Genç Yazarlar Kurultayı” Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın destekleriyle 3-5 Haziran 
2022 tarihleri arasında Yalova’nın Çı-
narcık ilçesindeki Harb-İş Sosyal Tes-
isleri’nde gerçekleştirildi. 

Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan prog-
ramın açılışında yaptığı konuşmada 
önemli edebi eserler yazmış gençlerin 
olduğunu belirtti. 

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: Ede-
biyat gençlerin işidir. Yazmak insanı 
gençleştirir. Aslında, yazmak bu fani 
âlemden, sonsuz âleme, sonsuzluğa  
atılışımızdır. Biz varız, varlığımızın 
delili de işte ortaya koyduğumuz bu 
eserler dememizdir. O yüzden insanoğlu 
hayatı boyunca kendi varlık alanını 
hem konuşarak hem yazarak sürekli-
leştirmeye çalışır. 

Bize dil verilmiş, kelimeler verilmiş, 
biz bu kelimeleri kullanarak dili kul-
lanarak konuşuyoruz. Aynı zamanda 
bilgileri öğrendiklerimizi hafızamızda 
saklıyoruz. Gerektiği zaman onları ça-

ğırıp kullanâbiliyoruz. Bu tamamen in-
sana mahsus bir şey. İnsan hem kendi 
geçmişini bilir yani çocukluğundan iti-
baren, hem de insanlığın geçmişini bilir. 
Tabi bu biraz müphem bir şey oldu 
ama insanoğlu kendi tarihini yüzyıllardır 
yazıyor, sadece tarihi eser olarak değil, 
tarih kitapları değil işte her türlü yazılı 
ürün aslında insanoğlunun tarihinin bir 
parçasıdır. Bir kitabın üzerine tarih yaz-
makla her zaman o tarih olmuyor yaz-
mamakla da tarih olmaktan çıkmıyor. 
Dolayısıyla yazmak genç işi.” 

Edebiyata yeni isimler kazandırmak 
amacıyla düzenlenen kurultayın açılışında 
konuşan Mehmet Bahçekapılı dilin, ede-
biyatın önemli olduğunu söyledi. 

Ailelerin çocuklarının ilgi duydukları 
bölümlerde, mesleklerde okumaları ko-
nusunda kendilerine yardımcı olması 
gerektiğini ifade eden Rektör, “Sınav-
larda dil ve edebiyat ile ilgili yüksek 
puan anlan ama sayısalda daha düşük 
puan aldıklarında hemen iyi olmayan 
sayısal dersler için özel ders almaya 
yönlendiriyorlar. Halbuki, gencin ger-
çekten edebiyata bir ilgisi varsa o yönde 
eğitimini sürdürmelidir. Gençliğimizi 

4. Uluslararası Genç Yazarlar 
Kongresi Yalova’da Yapıldı

“TYB Uluslararası 4. Genç Yazarlar Kongresi” 3-5 Haziran 2022’de Yalova 
Harb-İş Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongrede Yalova Ü. Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Bahçekapılı genç yazarlara edebiyatın önemini anlattı

"Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" 
için İstanbul’da bulunan şairler, Istiklal 
Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un son 
günlerini yaşadığı Beyoğlu'nda Mısır 
Apartmanı’ndaki daireyi ziyaret ettiler. 

TYB kurucu ve şeref başkanı ve Meh-
met Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı 
D. Mehmet Doğan, dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen şairlere, Âkif’in 
hayatı, eserleri, düşünce dünyası, gü-
nümüze kadar olan tesirleri ve Milli 
Mücadeleye sağladığı katkıları hakkında 
bilgi verdi. 

Doğan, “Akif Milli Mücadele sonra-
sında Türkiye’den ayrılmaya zorlandı. 
Mısır’a gitti. Orada sıkıntılı, çileli 
günler geçirdi. Vefat edeceğini anlayınca 
16 Haziran 1936'da Mısır'dan hasta 
ve yorgun olarak İstanbul'a geldi. 
Ondan rahatsız olanlar hasta halinde 
bile onu takibat altına aldılar. Abbas 
Halim Paşa’ya ait olan İstiklâl Cadde-
si'ndeki bu Mısır Apartmanın dördüncü 
katında, hayatının son günlerini burada 
yaşadı ve vefat etti.” dedi. 

Ziyarete TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, TYB İstanbul Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı ve dünyanın 
farklı ülkelerinden şairler katıldı. 

Müze görevlisi de yaptığı konuşmada 
özellikle öğrencilerin müzeye yoğun 
ilgi gösterdiklerini söyledi. Mehmet 
Akif Kitaplığı, Belgesel Odası, Şiir 
Odası ve Sergi Salonu’ndan oluşan Ha-
tıra Evi’nde Mehmet Akif Ersoy’un 
şahsi eşyaları ve kitapları sergileniyor. 

Dünya Şairleri 
Akif’in Müze Evinde
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edebiyat ve yazma doğ-
rultusunda ortak bir dert 
ve heyecan etrafında bu-
luşturabilirsek ne mutlu 
bize. Bu buluşmanın ve-
rimli ve faydalı olacağına 
inancım tamdır.” 

TYB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan da 
yaptığı konuşmada, TYB 
nin 44 yıl önce kültür, sanat, 
ve edebiyat faaliyetleri ger-
çekleştirmek amacıyla  
Ankara’da kurulduğunu belirtti. 
Genel Başkan Arıcan, “Bu sene dör-
düncüsünü düzenlediğimiz genç yazarlar 
kurultayına hoş geldiniz. İlk üç kurul-
taylarımız oldukça başarılı oldu. Ko-
nuşulan ve yapılan değerlendirmeleri 
de kitap olarak yayınladık. Bu konuda 
edindiğimiz tecrübe ve deneyimle genç 
yazarlar kurultayını uluslararası bir bo-
yuta taşıdık. Bugün aramızda çok de-
ğerli, ülkemizde öğrenci olarak bulunan 
arkadaşlarımız da var. Kurultayımızdaki 
amacımız; hem sizleri dinlemek, varsa 
problemleriniz hakkında görüş alış ve-
rişinde bulunmak hem de yazı yazma 
konusunda usta kalemleri sizlerle bu-
luşturmaktır.” diye konuştu. 

Edebiyat hayatı anlama ve anlamlan-
dırma sanatıdır ve elbette yazarlık öğ-
renilebilir ve öğretilebilir bir sanattır 
diye konuşan Arıcan, “Yazarlık ilham 
gelmesini bekleyerek yapılan bir iş de-
ğildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de edebi metinler yazan tüm yazarlar 
da bunu bir şekilde öğrenmişlerdir ve 
yazdıkları sürece öğrenmeye devam 
ediyorlar. Edebiyat tarihimizde birçok 
kitap yayımlandı fakat bugünlere çok 
azı kaldı, şimdi yazarları bile hatırlan-
mıyor. Kalıcı kitap yazmak, eserler 
vermek için önce çok iyi bir okur olun-
ması gerektiğini ifade etmek istiyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

YTB Uzmanı yazar Ali İşık ise YTB, 
yurtdışındaki vatandaşlarımız ile Tür-
kiye'de öğrenim gören uluslararası öğ-
rencilerimize yönelik çalışmaları ko-
ordine etme, bu alanlarda verilen hiz-

metleri ve yapılan faaliyetleri geliştir-
mek için önemli faaliyetleri gerçek-
leştirdiğini belirtti. Kurumun yurt dı-
şında Türkçe yazmaya devam eden 
gençlerin yanında olmaya devam ettiğini 
söyleyen İşık, bu amaçla “Yazarlık 
Akademisi”ni hayata geçirdiklerini 
ifade etti. 

Açılış konuşmalarından sonra, Dr. Celal 
Fedai, “Ad Verip Ses Sahibi Olmak: 
Yazmanın Ontolojisi ve Teknikleri Üze-
rine” konu başlıklı bir konuşma yaptı. 

Gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri 
kurultayda TYB Bursa Şube Başkanı 
yazar, şair Dr. Mustafa Baki Efe de 
“Edebiyat ve Hayat” temalı konferans 
verdi. 

Günün son konuşmasını Yunus Emre 
Özsaray yaptı. “Edebiyatın Evi Dergiler” 
başlıklı konuşmasında Özsaray, dergi-
lerin edebiyattaki yeri ve önemini an-
lattı. 

İkinci günün ilk panelinin konusu “Ede-
biyat kaynakları” oldu. Oturum Baş-
kanlığını Yunus Emre Özsaray’ın yaptığı 
oturumda; Yazar Özlem Karapınar 
“Edebiyatın Görsel Kaynakları”, Kud-
dusi Demir ise “Sözlü Kültür ve Hikâye” 
konusunda ilgiyle dinlenen konuşma-
larını yaptılar. 

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan’ın yaptığı ikinci oturumda 
ise; yazar Ali Güney, “Bilim, Sanat ve 
Edebiyat İlişkisi” ne dair önemli açık-
lamalarda bulundu ve bu konudaki 
edebi metinlerden örnekler verdi. Otu-
rumun diğer konuşmacısı olan yazar 
Özlem Göktaş da “Edebiyatın Gerçeği 

Hayatın Gerçeği” başlıklı 
konuşmasında edebiyatın 
gerçeği ile hayatın gerçe-
ğinin her zaman örtüşme-
yeceğini ifade etti. 

YTB’nin son yıllarda yurt 
dışındaki Türk gençlerine 
yönelik edebiyat faaliyet-
leri üçüncü oturumun ko-
nusu oldu. 

Kurultayın ikinci gününde, yazdığı 
önemli öykülerle adından söz ettiren 
Naime Erkovan “Denemenin ve Öy-
künün Sınırları” konusunda konuştu. 
Öykü ve deneme yazmak isteyen genç-
lere tavsiyelerde bulunan Erkovan, hi-
kâyenin edebiyattaki gücüne ve sınır-
larına dikkat çekti. 

Günün son panelinde gençler konuştu. 
İki oturumda gerçekleşen paneli TYB 
Genel Sekreteri Doç Dr. Muhammed 
Enes Kala yönetti. 

Programın üçüncü gününde yazar, aka-
demisyen Prof. Dr. Mehmet Narlı genç 
yazarlara “Roman Ne Anlatır” başlığı 
altında cumhuriyet döneminden günü-
müze kadar geçen zamanda romanların 
konusu ve yazarları hakkında bilgiler 
verdi. 

“Edebiyat ve Özgürlük” başlıklı ko-
nuşmayı ise günümüzün önemli öykü 
yazarı Emin Gürdamur, okuma ve yaz-
manın edebiyatla olan ilişkisini özgürlük 
üzerinden değerlendirdi. 

Genç yazarlarla kurultayda bir araya 
gelen öykü ve deneme yazarı Cemal 
Şakar ise “Edebiyat Ne Söyler” konu-
sunda konuştu. Şakar, edebiyatın insan 
hayatıyla ve gerçeklerle ilişkisi, iyi ede-
biyat ile kötü edebiyat arasındaki ayrıma 
ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin gençlerin 
yazma yeteneklerini ortaya çıkarmak, 
geliştirmek; okumaya ve yazmaya teşvik 
etmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 Ha-
ziran 2022 günü Yalova’da başlayan 
ve üç gün süren 4. Uluslararası Genç 
Yazarlar Kurultayı, D. Mehmet Do-
ğan’ın değerlendirme konuşması ile 
sona erdi. 
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Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi farklı 
üniversitelerde okuyan gençlerle kah-
valtılı toplantıda bir araya geldi. 

18.06.2022 tarihinde TYB genç Kah-
vede gerçekleşen programa, TYB Ku-
rucu ve şeref Başkanı D. Mehmet Do-
ğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, Genel Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Enes 
Kala, Mali Sekreter Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Tuğrul, yönetim kurulu üyeleri 
Prof. Dr. Münire Kevser Baş ve Mahmut 
Erdemir katıldı. 

Okumaya yazmaya meraklı, sanatın 
farklı alanlarına ilgi duyan gençlerin 
büyük ilgi gösterdikleri tanışma prog-
ramında bir konuşma yapan D. Mehmet 
Doğan: “Türkiye Yazarlar Birliği’ni 
1978 yılında kurduk. Benden sonra se-
çilen arkadaşlarım bu anlamda TYB’nin 
sürekliliğini geliştirdiler. Musa Kazım 
Arıcan hocamız da başkanlığa geçtikten 
sonra, gençleri TYB’nin bünyesinde 
faaliyet göstermeleri için çalışmalar 
başlattı.” dedi. 

Üniversite öğrencilerinin en yüksek 
eğitimi gördüklerini ancak hayatın bu 
eğitimin dışında akmaya devam ettiğini 
belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İşte edebiyatta böyledir. Elbette ede-
biyatın teorik kısmını bilmeniz gerekir. 
Bu bilmek edebiyat yapmakla ilgili bir 
şey değildir. Ben edebiyat fakültesinde 
okumadım ama edebiyat fakültesi ho-
calarından Mehmet Kaplan ve Orhan 
Okay başta olmak üzere hocalarla bir-
likte oldum, eserlerini okudum. Ger-
çekten edebiyat önemli, ortaya eser çı-
karmak önemli, adeta insanlığın deva-
mına hizmet etmek gibi bir şeydir.” 

 TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada, 
gençlere TYB’nin kuruluşu ve faa-
liyetleri hakkında bilgiler verdi. 

TYB çatısı altında ilim, kültür, sanat 
ve edebiyat faaliyetlerini gerçekleştir-
mek, amacıyla TYB Gençlik Birimi’nin 
2016 yılında kurulduğunu söyleyen 
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: 

 “Arkadaşlar elbette her ülkenin böyle, 
temellerini oluşturan kurumları vardır. 
Devleti ayakta tutan kurum ve kuru-
luşları var, bir de görünmeyen, aslında 
devletin toplumun, milletin kılcal damarı 
diyebileceğimiz çok güçlü kurumları 
da var, olmalıdır da. TYB, ülkemizin 
kültür, fikir, sanat hayatının görünme-
yen, geri plandaki gönüllülük esaslı 
tamamen kamu yararı gözeterek çalışan 
bir sivil toplum kuruluşudur. Burası, 
milletin yeri, herkesin yeri ve hiçbir 
dil, inanç, siyasi ayrım olmaz. Her ar-
kadaşın kendi özel fikirleri hayat fel-
sefesi, dünya görüşü kendisine aittir, 
saygı duyarız. Buranın yürüyüş yolu 
kültürdür, edebiyattır, fikirdir, sanattır. 
Ortak paydamız, ortaya koyduğumuz 
düşünce ve eserlerdir. TYB, Türkiye’de 
birçok ilke imza atan bir yer. Yazar 
okulu Türkiye’de ilk kez burada başladı. 
“Türkiye’yi ve dünyayı doğru okuyup 
doğru yazmak için” sloganı ile başlayan 
“Yazarlığa Hazırlama Seminerleri” yı-
larca devam etti. Salgın nedeniyle ara 
verdiğimiz yazar okulu yeniden başla-
yacak. TYB bir kültür ve edebiyat 

ocağı. Bugün kendi mecrasında giden 
kendi mahvilini oluşturan, kendi eko-
lünü ve okulunu kuran arkadaşlarımız 
yolu da hep buradan geçmiştir. Ayrıca, 
ülkemizdeki gerçekten çok önemli ya-
zarların birçoğu ödüllerini buradan al-
mıştır.” diye konuştu.  

Muhammed Enes Kala da yaptığı 
konuşma da şu ifadelere yer verdi: 
“Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında 
gençlerle birlikte olmak bizi çok mutlu 
ediyor. TYB öyle bir kurum ki hem ta-
rihe şahit oluyor hem tarih yazıyor 
hem de tarih yapıyor. Bu üçünü birlikte 
ayakları sağlam yere basarak ve sav-
rulmadan gerçekleştirebilen az sayıdaki 
sivil toplum kurumlarından birisi TYB. 
Bu çatı altında birlikte iş yapmak da 
çok kıymetli. Mehmet Doğan hocamızın 
nezaretinde şekillenen Musa Kazım 
Arıcan hocamızın mihmandarlığında 
yürüyen, tarihi bir kurumun çatısı 
altında dertlerimizi ortaklaştırmak ve 
dertleri teklife dönüştürmeyi çok önem-
siyoruz. Bu toplantının berekete ve 
hayra vesile olmasını diliyorum.” 

TYB yöneticilerinin Ankara’da çeşitli 
üniversitelerde okuyan öğrenci ve 
gençlerle bir araya geldiği kahvaltılı 
toplantıda, Genç TYB’nin bundan 
sonra yapacağı kültür, sanat faaliyet-
lerinin neler olacağına dair fikirler de 
değerlendirildi. 

Programın sonunda öğrencilerden İlay-
da Yıldırım, ney üfledi. Toplantı, toplu 
hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

TYB’de Üniversiteli Yazarlar ile Kahvaltı
“TYB’nin yeni projesi “üniversiteli 
yazar ve editörler” kahvaltılı bir 
toplantı ile gençlere anlatıldı. 
Proje dijital medyada dergi 

yayıncılığı yapacak editörler ve 
yazar yetiştirmek amacı taşıyor. 
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“Bilge Yazarlar” projesi kapsamında 
eğitimlerini tamamlayan genç yazar 
adaylarının sertifikalarını Ankara Valisi 
Vasip Şahin ve Türkiye Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bi-
limler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan verdi. 

16.6.2022 tarihinde gerçekleşen prog-
rama Ankara Valisi Vasip Şahin ve 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü  Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
bilge yazarlar projesinde görev alan 
öğretmenler, öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı il ve ilçe milli eğitim mü-
dürleri katıldı. 

Ankara Valisi Vasip Şahin: Bilge ya-
zarlar projesi başarılı oldu 

Vali Şahin, programda yaptığı konuş-
mada, Türkiye Yazarlar Birliği ile verimli 
bir proje gerçekleştirdiklerini ve gelecek 
yıl daha fazla katılımcıyla projeyi devam 
ettirmek istediklerini ifade etti. 

Arıcan: Geleceğin yazarlarını yetiş-
tirmeliyiz 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 

Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada; 
“Geleceğin yazarlarını yetiştirmek ama-
cıyla, Ankara Valiliği koordinatörlü-
ğünde, Ankara İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
ortaklığıyla hayata geçirilen "Bilge Ya-
zarlar Projesi" başarı ile tamamlandı. 
Öncelikle sayın Ankara Valimiz Vasip 
Şahin’e teşekkür ediyorum. Usta ya-
zarlarımız TYB’de, gençlik merkezle-
rinde genç yazarlarımızla bir araya 
geldiler, tecrübelerini paylaştılar. Bu 
arada bir kamp desteği oldu, edindikleri 
yazma tecrübelerini burada yazıya ak-
tardılar. Artık onların da eserleri var.” 
dedi. 

“Bilge Yazarlar” projesi ile gençlere 
çok güzel bir alan açıldığını belirten 
Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“280 gencimiz inşallah geleceğin büyük 
yazarları olma yolunda çok önemli bir 
imkanı ve fırsatı yakalamış oldular. 
Eğitime katkı sağlayan usta yazarlar, 
gençlerin yazma konusunda önemli 
potansiyellerinin ve heveslerinin ol-
duğunu ifade ettiler. Bundan sonrasında 
gençlerimize düşen görev, daha çok 
okumak, daha çok yazmaktır. Yazarlık 
bir kabiliyet, bir yetenek işi olduğu 
kadar emek işidir de. Doğu ve Batı 
klasikleri okunarak bizim temel eser-
lerimiz okunarak güçlü yazarlar örnek 
alınarak iyi bir yazar olma yönünde 
çaba sarf etmek gerekir.” 

Vasip Şahin’den Bilge Yazarlara Sertifika

“TYB’nin, Ankara Valiliği ile 
birlikte hayata geçirdiği “Bilge 

Yazarlar”projesi bir tören ile sona 
erdi. Törende eğitimlerini 

tamamlayan bilge yazarlara 
sertifikalarını Vasip Şahin verdi

Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet Doğan, berabe-
rindekilerle birlikte Mehmet Âkif Ersoy 
Şiir Müzesi’ni ziyaret etti. 

Mehmet Âkif Ersoy'un anısını yaşat-
mak, eserlerini tanıtmak şiirlerini yeni 
nesillere okutmak amacıyla Beykoz 
Belediyesi tarafından 2018 tarihinde 
kurulan müzede Millî Şairimizin önemli 
eserlerinin ilk basılı nüshaları da bu-
lunuyor. 

“Camideki Şair Mehmed Âkif, İstiklâl 
Marşı: Bin Yılın Destanı, Genç Safahat, 
İslâm Şairi İstiklâl Şairi Mehmet Âkif, 
Mehmed Âkif: Çanakkaleden Sakaryaya, 
Safahat” eserlerinin müellifi, Âkif’in 
hayatı, eserleri, düşünce dünyası ve 
mücadelesiyle ilgili yurt içinde ve yurt 
dışında sayısız konferanslar veren, ma-
kaleler yazan D. Mehmet Doğan, müze 
raflarında bulunan İslâm Şairinin şiir 
kitaplarını, fikri ve edebi mücadelesini 
anlatan yayınları, hayatından kesitler 
ve mektupları inceledi, yanında bulu-
nanlara da eserler hakkında bilgi verdi. 

“Millî Şairimiz hakkında çok önemli 
eserleri bulunan D. Mehmet Doğan’ı 
müzemizde görmek bizi heyecanlandırdı. 
Kendisine teşekkür ediyoruz.” diye ko-
nuşan müze görevlisi kütüphanede bu-
lunan D. Mehmet Doğan’ın kaleme al-
dığı eserleri Doğan’a imzalattı. 

Mehmet Âkif Odası, Şiir Kütüphanesi, 
Seminer Odası bölümleriyle tasarlanan 
müzede Akif’in ve Türk Şiirine damga 
vuran şairlerin şiirleri sesli olarak din-
lenebiliyor. 

D. Mehmet Doğan 
Akif’in Şiir Müzesinde
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Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şu-
besi tarafından bu yıl birincisi düzen-
lenen “Şair Nâbi Şiir Akşamı” programı 
13 Haziran 2022 akşamı Şair Nâbi 
Evi’nde birçok şairin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Sunuculuğunu Gül San, yöneticiliğini 
Eyyüp Azlal’ın yaptığı programın açılış 
konuşmasını yapan TYB Şanlıurfa 
Şube Başkanı Doç. Dr. Mahmut Kaya, 
“Konuşmamın başında öncelikle şu an 
içinde bulunduğumuz bu Urfa evinin 
Şair Nâbi ismi ile yaşatılmasına destek 
veren büyükşehir belediye başkanımız 
Sayın Zeynel Abidin Beyazgül’e, bu 
fikrin olgunlaşması ve evin ihtiyaçla-
rının karşılanmasında emekleri olan 
Büyükşehir Meclis başkanvekili Sayın 
Ahmet Kaytan’a, Kadın ve Aile Hiz-
metleri Dairesi Başkanı Dr. Fatma 
Şeker ve emeği geçen herkese derne-
ğimiz adına teşekkür ederim. Malum 
olduğu üzere Şair Nâbi “Melikü'ş-Şua-
râ” olarak bilinen hikemi şiirin önemli 
bir şahsiyeti ve Urfa’mızın medarı if-
tiharıdır. Bu ismin yaşatılması büyük 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
Şair Nâbi Evi olarak tahsis edilen bu 
mekanda şehrimizdeki tüm şiir dost-

larının desteği ile büyük şair Yusuf 
Nâbi’nin adını yaşatmış olacağız ve 
gelecek nesillere eserlerinin, fikirlerinin 
tanıtımını sağlamış olacagız. Bu prog-
ramı da onun aziz hatırasını yaşatmak 
adına tertiplemiş bulunuyoruz.” 

Açılış konuşmasından sonra Prof. Dr. 
Ekrem Bektay, Prof. Dr. Kaplan Üstüner 
ve TYB Şanlıurfa Şubesi Onursal Baş-
kanı Cuma Ağaç Şair Nâbi’nin hayatı 
ve şiir anlayışına yönelik açıklamalarda 
bulundular. 

Gecede Mahmut Karakaş, Adil Saraç, 
Arif Toprak, Ahmet Abdulkerim, Cuma 
Ağaç, Ekrem Bektaş, Eyyüp Azlal, 
Fuat Rastgeldi, Gül Kaçar, Gülseren 
Kaplan, Halil Orhan Aslan, İbrahim 
Tezölmez, Ali Tutluoğlu, Kamile Öz-
demir, Kaplan Üstüner, Mehmet Böke, 
Mehmet Emin Karahan, Mehmet Nur 
Şanda, Mehmet Sarmış, Meral Bayat 
İnat, Ozan Halil Manuş, Ömer Faruk 
Kazancı kendi şiirlerini ve Şair Nâbi’ye 
ait şiirler okudular. 

Ayrıca Suriyeli sanatçı Müfid İsmail, 
udu ile Urfalı bestekar ve ses sanatçısı 
Musa Kaldı gecenin ruhuna uygun ka-
side ve gazeller seslendirdiler. 

Urfa’da “Şair Nâbi Şiir Gecesi”

TYB Şanlıurfa Şubesi, her sene tekrarlanacak yeni bir kültürel etkinlik 
düzenledi. “Şair Nâbi Şiir Akşamı” ismiyle düzenlenen faaliyette 
Şanlıurfa’ya yaraşır bir musiki ve şiir ziyafeti gerçekleştirildi. 

Programda Şair Nâbi’nin şiiri ve hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Trabzon’un Yomra ilçesinde düzen-
lenen ‘Şiir Şöleni’ büyük beğeni 
topladı. Etkinlikte enstrümanlar eş-
liğinde öğretmen ve öğrenciler oku-
dukları şiirlerle göz doldururken, 
zaman zaman duygu dolu anlar da 
yaşandı. 

Programda, Trabzon Şube Başkanı 
Kamuran Tuna, “Gençliğe Sesleniş” 
adlı şiirini okudu. Tuna, yaptığı açık-
lamada Trabzon’un, kültür-sanat 
alanlarında her zaman öncü bir il 
olduğunu belirterek, “Kültür-Sanat 
faaliyetleri ve fair play anlayışı 
içinde icra edilen sportif faaliyetler 
önemli kazanımlarımızdır. Bu de-
ğerlerden uzak kalan gençlerimiz 
istenmeyen kötü alışkanlıklarla ne 
yazık ki karşılaşabiliyorlar. Dolayı-
sıyla onların iç dünyalarındaki gizli 
yeteneklerini ortaya koymalarını sağ-
lamak ve böylece topluma yararlı, 
özgüveni yüksek fertler olarak hayat 
sahnesindeki yerlerini almalarına 
katkı sunmak bizlerin asli görevle-
rimizdendir” dedi. 

Trabzon Şubesinden 

YOMRA’DA 
Şiir Şöleni
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TYB Ankara Şubesi’nin düzenlediği 
konferansta konuşan yazar Necmettin 
Evci, “Felsefeye ilgisiz hayat sığ, de-
rinliksizdir, sanata ilgisiz hayat yavan 
ve kurudur. İnsan varlığı sanat ve felsefe 
uğraşlarıyla zenginleşir, güzelleşir.” 
tespitinde bulundu. 

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Danış-
manı ve yazar Necmettin Evci, Türkiye 
Yazarlar Birliği Ankara Şubesi’nin fikir, 
sanat, edebiyat ve felsefe tartışmaları 
programına katıldı. Evci, programda 
“Felsefenin Sanatı, Sanatın Felsefesi” 
konulu konferans verdi. 

14 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’de 
yüz yüze gerçekleştirilen programın 
açılış konuşmasını TYB Ankara Şubesi 
Başkanı Mehmet Sait Uluçay yaptı, 
Uluçay, felsefe ile sanat arasında derin 
bir ilişki bulunduğunu belirterek, “Fel-
sefe ile sanatın iç içe girmesi, aynı yö-
neliş içinde bulunması, sanatı felsefe 
açısından incelemekle sanat felsefesini 
doğurmuştur. Felsefi düşünce derin ve 
eleştirel bir tavra dayanır.” dedi. 

Necmettin Evci’nin “Söz ve Sessizlik, 
Türkiye’yi Yeniden Keşfetmek, Yarım 

Kalan, Yaşamak Öldürür Beni” baş-
lıklarıyla okuyucuyla buluşan çok de-
ğerli kitaplarını olduğunu, aynı zamanda 
Ay Vakti Edebiyat Dergisi’nin yazarı 
olduğunu söyleyerek, “Necmettin Ev-
ci’yi kavramlar okyanusuna dalarak 
analitik düşünmenin yolunu işaret ede-
cek konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet ediyor, katılımınızdan dolayı he-
pinize şükranlarımı sunuyorum.” di-
yerek sözünü Evci’ye bıraktı.   

Felsefe ve sanatın amacı; hikmet ve 
hakikate odaklanmaktır. 

Sözlerini “Sanat veya felsefe, hangi 
konuyu konuşursak konuşalım, bu evren 
içinde ve dünyada konuştuğumuzu hep 
hatırda tutmalıdır. Ne ölçüde müteâl 
ilgilere yoğunlaşırsak yoğunlaşalım, 
bir yandan varlığımızın ve kavrayışı-
mızın sınırlarını aşan, diğer yandan 
son tahlilde kendi idraklerimizin izin 
ve imkân verdiği ölçüde bir kavrayış 
ortaya koyuyoruz. Aklımız, idrakimiz 
kadar var oluyoruz.” değerlendirmesini 
yapan yazar Necmettin Evci, şöyle de-
vam etti: “Bu noktada hakikat ve hik-
mete odaklanan düşünce ve tasavvur-
larımız dinle, felsefeyle ilişkili olmak 

durumundadır. Bu sebeple din, sanat, 
felsefe ve bilimin tanımlanmasına ih-
tiyaç vardır. Bu ayrıştırmanın sağlıklı 
yapılmadığı durumlarda, yaklaşımlar 
sathi olmak durumunda kalacaktır. Me-
seleyi nasıl ele alırsak alalım son tahlilde 
kendi anlayışımız, gözlem ve idrakle-
rimiz ekseninde konuşmak durumunda 
kalıyoruz, kalacağız.” 

Felsefe, din, bilim ve sanat ilişkisi 

Bütün disiplin ve öğretiler, bütün bilgi 
türleri, zaman içinde insan ve hayatın 
değişmesi, dönüşmesiyle beraber fark-
lılaşan mahiyetler arz ettiğini belirten 
Yazar Evci, “Baştan dinî bilgi ve öğre-
tiler içinde biçimlenen felsefe, bilim 
ve sanat, zaman içinde ayrışarak müs-
takil niteliklerini kazanmıştır. Bu tarihî 
realiteye rağmen bu bilgi alanlarının 
birbirinden bütünüyle bağımsızlaştığı 
söylenemez. Bunların birbiriyle ilgi-
sizmiş gibi anlaşılmaları, modern dö-
nemlerin, hususen de maddeci, poziti-
vist, bilimci etkilerini ihtiva eder.” yo-
rumunu yaptı. 

Ankara Şubesinde Felsefe Konuşuldu

TYB Ankara Şubesi’nin düzenlemiş olduğu konferansta yazar 
Necmettin Evci “Felsefenin Sanatı, Sanatın Felsefesi”ni anlattı. 
Kamuyonun kitapları münasebetiyle yakından tanıdığı Evci, 

konuşmasını kavramlar üzerinden sürdürdü.
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Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi 
Sezai Karakoç Yazarlık Mektebi on 
beş haftalık eğitim sürecini “Ev-
velbahar” adlı kitap ve anlamlı bir 
kapanış töreniyle tamamladı. 

Sakarya Erenler Figen Sakallıoğlu 
Anadolu Lisesi’nin TYB Sakarya 
Şubesi’nin desteğiyle gerçekleştirdiği 
ve on beş hafta süreyle yedi yazarın 
yazarlık eğitimi verdiği Sezai Kara-
koç Yazarlık Mektebi, 22 genç lise-
linin eserlerinin yer aldığı ‘Evvel-
bahar’ adlı seçki kitabı ve düzenlenen 
coşkulu törenle sona erdi. 

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ayhan Ersoy, TYB Sakarya Şubesi 
Başkanı Fahri Tuna, Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Özdemir, yazar Arzu 
Özdemir ve çok sayıda velinin de 
katıldığı tören, FSAL öğrencisi Ra-
bia Akbulut’un mini keman konse-
riyle başladı. 

 Konser sonrası söz alan FSAL Mü-
dürü Melik Hayri Çetinkaya, TYB 
Sakarya Şubesiyle ortaklaşa düzen-
lediğimiz on beş hafta süreli Sezai 
Karakoç Yazarlık Mektebi de önemli 
etkinliklerimizden birisi olduğunu 
söyledi ve başarı ile tamamlandığını 
ifade etti. Müdür Çetinkaya’nın ar-
dından söz alan TYB Sakarya Şubesi 
Başkanı Fahri Tuna ve SAÜ Türkçe 
öğretmenliği bölümü başkanı Dr. 
Mehmet Özdemir ise okumanın, 
yazmanın, yetenekleri eğitmenin ve 
Türkçenin önemini vurgulayan birer 
konuşma yaptılar. 

Sakarya Şubesinde 
YAZARLIK OKULU 
Sezonu Kapandı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri 
Şubesi gönül sohbetlerinin ilkini 
“İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Vakıf Anlayışı ve Vakıfların Önemi” 
konulu sohbet ile gerçekleştirdi. 

 Gönül Sohbetinde Türkiye Yazarlar 
Birliği Kayseri Şube başkanı Meh-
met Hüsrevoğlu şehrimizde altı yüz 
vakıf vardır. İlk vakıf  Hz. Pey-
gamber döneminde kurulmuş olup 
günümüze kadar gelmiştir, dedi. 

Peygamberin (As) malı, mülkü ol-
maz. Peygamberin malı vakıftır. Hic-
retin ilk yılında peygamberimiz dö-
neminde Medine’nin suyu azdı. Su 
50 Km. uzaklıkta idi, suyun getiril-
mesi görevini damadı Hz. Osman’a 
verdi. Hz. Osman parasının yarısını 
harcayarak Medine’ye su getirdi ve 
yaptırdığı çeşmeleri vakfederek halka 
ücretsiz su dağıttırdı. 

Vakıflar, en çok Selçuklu ve Osmanlı 
döneminde kurulmuştur. O yıllarda 
parası olan hamam, cami ve külliye 
yaptırarak vakfetmiştir.  

Bir örnek verecek olursak Cami 
Kebir’in (Ulu Cami) gideri için ka-
palı çarşıda 45 dükkânın akarı cami 
giderlerine bağlanmıştır. Halka açık 
hayır vakıfları kuranların hayırda 
takvada yarışanların amel defterleri 
her zaman açıktır.” dedi. 

TYB Kayseri Şube Başkanı Hüs-
revoğlu, “Programlar, her Cuma 
akşamı saat 18.00’de Meydan Kı-
zılay İletişim Merkezi’nde devam 
edecektir” dedi. 

Kayseri Şubesinde 
Gönül Sohbetleri 

Aralıksız Sürdürüldü

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şu-
besi’nde yazar Ercan Çiftçi’nin kaleme 
aldığı “Fikir Çilesi Haysiyetinin Müs-
tesna Genci Salih Mirazabeyoğlu” ki-
tabının tanıtımı yapıldı. 

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı yaptığı açıklamada “Yazarla-
rımızın çalışmalarının yerini bulması 
için çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
kamuoyu oluşturmanın çabası içindeyiz. 
Maalesef popüler olmayana rağbet 
edilmiyor. Biz her zaman nitelikli 
olanın yanındayız. Ercan Çiftçi’nin 
eseri büyük bir boşluğu doldurdu.  
Okurunun bol olmasını diliyorum.” 
dedi. 

Yazar Ercan Çiftçi, katılımcılara te-
şekkür ederek kitapla ilgili şunları söy-
ledi: ‘Alanında ilk olması hasebiyle 
bir kaynak kitap hüviyetinde hazırla-
dığımız eser, Mirzabeyoğlu’nun do-
ğumu ve nesebi ile başlıyor. Büyük 
Doğu ile tanışması ve Üstad’la olan 
irtibatı, Gölge ve Akıncı Güç dergile-
rinin serüveni ve Ibda’nın kuruluşu 
ile devam ediyor. Mirzabeyoğlu ile ilk 
kez bu eserle tanışanların külliyatı 
daha iyi tanıması adına, fikirleri üzerine 
yazılan inceleme yazılarının yanı sıra 
eserlerinden seçilmiş özel birkaç metne 
de yer verildi.  

Kitabın son bölümü, Mirzabeyoğlu’nun 
hayatına dair önemli noktaları ve ken-
disine dair hususiyetleri, onun dostla-
rının sözlerinden takip etmek gayesiyle 
dava arkadaşlarının ve gönüldaşlarının 
hatıralarına ayrıldı.” dedi

İstanbul Şubesinde 
“MİRZABEYOĞLU” 

Kitabı Tanıtıldı
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Türkiye Yazarlar Birliği Kahraman-
maraş Şube Başkanlığı’na Enver 
Çapar seçildi. 

Eylül 2018’den beri şube başkanlığı 
vazifesini yürüten Fazlı Bayram’ın 
işlerinin yoğunluğu sebebiyle gö-
revden ayrılması üzerine yapılan 
Yönetim Kurulu Toplantısında yeni 
şube başkanı, oy birliği ile seçilen 
Enver Çapar oldu. 

Türkçe Öğretmeni olan ve Kahra-
manmaraş Onikişubat Şehit Teber-
nuş Özler Ortaokulunda Müdür Yar-
dımcısı olarak vazife yapan Şube 
Başkanı Enver Çapar, TYB Kahra-
manmaraş Şubesi’nin kurulduğu 
1994 yılından bu yana Kahraman-
maraş’ta kültür, sanat ve edebiyat 
alanında faaliyet gösteren önemli 
bir kuruluş olduğunu dile getirerek, 
“Türkiye genelinde 44 yıldır, Kah-
ramanmaraş’ta ise 28 yıldır edebiyat 
adına, güzel Türkçemiz adına faa-
liyet gösteren ve kamu yararına ça-
lışan bir kurumun mensubu olmak 
benim için bahtiyarlık vesilesidir. 
Gerek genel merkezimiz nezdinde, 
gerekse şubemiz özelinde Türkiye 
Yazarlar Birliğine bugüne kadar 
emeği geçen tüm büyüklerimize, 
hocalarımıza ve ağabeylerimize 
minnettarım. Onlardan aldığımız 
emaneti hem muhafaza etmenin 
hem de bizden sonraki nesle aktar-
manın mesuliyetiyle faaliyetlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.” şek-
linde konuştu. 

Kahramanmaraş 
TYB Yeni Başkanı 
Enver Çapar oldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube-
si’nin konferanslar serisinde Prof. Dr. 
Şaban Çalış “Uluslararası İlişkilerde 
Değişim” konusunu anlattı. 

Doç. Dr. Ahmet Akman’ın yönettiği, 
Facebook ve Youtube gibi kanallardan 
canlı yayınlanan konferansta Prof. Dr. 
Şaban Halis Çalış, uluslararası ilişkiler 
ve küresel sistem üzerine önemli de-
ğerlendirmelerde bulundu. İzleyenlerin 
soru da yöneltebildiği konferansta 
Çalış, şunları dile getirdi:  

“Şu anda uluslararası sistemden küresel 
sisteme geçişin yaşandığı bir dönemde 
olduğumuzu düşünüyorum. Uluslararası 
sistemden küresel sisteme geçerken 
olguların, yapıların, aktörlerin, ülkelerin 
ve diğer unsurların ahvaline dikkatlice 
baktığımızda otuz yıl savaşlarından 
sonra başlayan, bir süreçten geçtiğimizi 
fark ederiz. Bir anlamda ikinci dünya 
savaşından sonra da gittikçe hızlanan 
bir değişim süreci içerisinde olduğu-
muzu görüyoruz. Uluslararası sistem-
den kast ettiğimiz,1648 Vestfalya Barış 
antlaşması ve sonrası oluşan sistemdir. 
Bu sistemin kendine ait kuralları, dav-
ranış kalıpları, politika seçenekleri var. 
En başta “Ulus Devlet”lerden oluşan 
sistemden söz ediyoruz. Vestfalya sis-
teminin en belirleyici özelliği temel 
aktör olarak ulus devletlerin var olduğu 
bir yapı içerisinde uluslararası ilişkilerin 
varlığını sürdürmesidir.” 

Vefatının 40. yılında Hattat Hamid 

TYB Konya Şubesi’nin düzenlediği 
“Vefatının 40. Yılında Hattat Hâmid 
Aytaç” konulu konferansa konuşmacı 
olarak Hattat Dr. Hüseyin Öksüz ve 
Prof. Dr. Fatih Özkafa katıldı. 

Il Halk Kütüphanesi Salonunda Öğr. 
Gör. Nihat Kağnıcı’nın sunumuyla icra 
edilen program internet üzerinden de 
canlı olarak yayınlandı. 

Programa video konferans yöntemiyle 
katılan Hüseyin Öksüz “Hattatlar bu 
dünyadan göç etseler bile insanlar ara-
sında daima yaşayan kimselerdir. Çünkü 
eserleri yaşıyor, yüzyıllar geçse de 
kaybolmuyor. Hatta daha da kıymet-
leniyor. Hattatların ve hattatlığın kaderi 
budur. Her ne kadar torundan toruna 
kalsa da değeri düşmüyor, kıymetle-
niyor, insanlar onu elde etmek için 
yarışıyorlar” dedi. 

Hattat Hâmid’in Hz. Ali Efendimiz 
ile başlayan ve 1400 yıldan beri devam 
eden hattatlar silsilesinin en büyük 
halkalarından biri olduğunu ifade eden 
Öksüz “Hattatlar arasında dünyada en 
çok bilinen, adı İslâm âlemini de aşmış 
iki hattatımız vardır. Bunlardan biri 
Hattat Hafız Osman biri de Hattat Hâ-
mid’dir.” diye konuştu. 

Prof. Dr. Fatih Özkafa ise Hattat Hâ-
mid’den seçtiği 200 eseri ekrana yansı-
tarak bilgiler verdi. Özkafa, Hattat Ha-
mid’in sanatkarlığının emsalsiz olduğunu 
sadece Türkiye’de değil bütün İslam 
aleminde bilindiğini ve hayranlık uyan-
dıran hatları ile tanındığını söyledi 

Konya Şubesinde Konferans ve 
Kültür Programları Aralısız sürüyor



ŞİİR BABALAR İÇİN OKUNDU 

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şu-
besi’nde Babalar Günü’ne özel Şiir 
Şöleni düzenlendi. 

“Babalara Adanmış Şiirler” başlığıyla 
gerçekleştirilen programa edebiyat se-
verler yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı etkinlikte şairler 
babalarına yazdıkları şiirleri okudular. 

Mehmet Kurtoğlu, Ayşe Melek Kaynar, 
Bestami Yazgan, Fazlı Karaman, Halil 
Gökkaya, Hayri Beşer, Köksal Cengiz, 
Muhammed Hüseyin Özer, Özgür Ço-
ban, Sedat Yılmaz, Süleyman İskender, 
Ünsal Ünlü, Ozan Taşdemir, Yusuf 
Dursun ve Zekeriya Yılmaz şiir gecesine 
katılan isimler oldu. 

Şiirlerini okumadan önce babaları ile 
ilgili anılarını anlatan şairler salonda 
duygu dolu anlar yaşanmasına sebep 
oldular. 

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı programda yaptığı konuşmada 
“Bizler babalarına annelerine kısacası 
tüm büyüklerine olan saygılarını sev-
gilerini bir güne sığdıran insanlar değiliz. 
Kültürümüzde inancımızda babanın 
yeri ayrıdır. Onlar bizim başımızın ta-
cıdır. Onların duası en büyük serma-
yemizdir. Edebiyatımızda babalara ada-
nan çok sayıda güzel şiir var. Bu prog-
ram vesilesiyle babalara saygımızı şiirle 
sunalım istedik. Uzaktan yakından 
programa teşrif eden gönül ve kültür 
dostlarına şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi. 

Program sonrasında şair ve yazarlara 
Türk Ocağı Lokalinde TYB İstanbul 
tarafından çeşitli ikramlarda bulu-
nuldu. 

DİVAN EDEBIİYATINDA KUŞLAR 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi'nin ev sahipliğinde Kadıköy Fe-
neryolu Halk Eğitimi Merkezi'nin ha-
zırladığı "Divan Edebiyatında Kuşlar" 
sergisi sanatseverlerle buluştu. 

Sultanahmet'teki Kızlarağası Medre-
sesi'nde gerçekleştirilen açılışta TYB 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu 
olduklarını söyledi. 

TYB İstanbul Şubesi'nin kültürün ve 
sanatın merkezi olması için çalıştıklarını 
dile getiren Bıyıklı, "Bundan sonra da 
aşk ve heyecanla kültürel ve sanatsal 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sa-
natın olduğu yerde güzellik ve incelik 
olur." dedi. 

Açılışta İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Muhammet 
Nur Doğan ve Prof. Dr. Cihan Okuyucu 
da sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini 
dile getirdi. Çok sayıda sanatçının da 

katıldığı sergi dört gün boyunca TYB 
İstanbul Şubesi’nde gezilebilecek. 

İSTANBULDA AY VAKTİ 

Yayın hayatına 22 yıldır devam eden 
Ay Vakti Düşünce, Kültür ve Edebiyat 
Dergisi'nin yazarları Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'ndeki 
etkinlikte bir araya geldi 

Derginin yayın yönetmeni Şeref Akbaba, 
etkinlikte yaptığı konuşmada, yazarla-
rının Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 
İstanbul'a gelerek bu buluşmaya katıl-
dığını söyledi. 

Akbaba, dergide genç yazarlara önem 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı da yaptığı konuşmada "AY 
Vakti Dergisi sırtını herhangi bir hol-
dinge dayamadan bağımsız ve bağlan-
tısız şekilde sadece edebiyat heyecanıyla 
çıkan bir dergi. Şeref Akbaba’nın sa-
mimiyeti dergiye yansımış durumda. 
Çok sayıda gencin yetişmesine vesile 
olan hocamızı tebrik ediyorum." diye 
konuştu. 

Dergi yazarlarından Nurşah Karaca ise 
dergiyle 2010'da tanıştığını ifade ederek, 
Şeref Akbaba'nın destekleriyle yazma 
serüvenini sürdürdüğünü dile getirdi. 

Dergi yazarlarından Selami Şimşek, 
Yavuz Ertürk, Mustafa Küçüktepe, Naz 
Varlı ve Ali Yaşar Bolat dergiyle tanışma 
hikayelerini ve yazarlık serüvenlerini 
anlattı. 

Etkinlik, konuşmalardan sonra gerçek-
leştirilen mini konserin ardından katı-
lımcıların toplu fotoğraf çektirmeleriyle 
sona erdi. 

14 Mayıs 2022

İstanbul Şubesinde Şiir, Edebiyat ve Kültür Vardı



15Mayıs 2022

Geçtiğimiz yıl vefat eden şair ve yazar 
Prof. Dr. Ali Kurt ile eğitimci yazar 
Reşat Coşkun anısına Türkiye Yazarlar 
Birliği Erzurum Şubesi tarafından Doğu 
Anadolu Kitap Fuarı’nda şiir şöleni 
düzenlendi. 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dü-
zenlenen şiir şölenine TYB Erzurum 
Şubesi üyeleri ve misafir şairler kendi 
şiirlerini okudular. Ali Kurt ve Reşat 
Coşkun’un kızları Neşe Kurt Albayrak 
ile Esra Coşkun da babalarının şiirleri 
okudular. 

Duygulu anların yoğun olarak yaşandığı 
programda; Hanefi İspirli, İsmail Bin-
göl, Ali Köseoğlu, Tacettin Şimşek, 
Nizameddin Korucu, Mehmet Yaşar 
Genç, Ziya Kibar, Hüseyin Kotan, Ali 
Coşkun Hirik, Vahdettin Oktay Beyazlı, 
Sedat Emrem, Kübra Genç, Yüksel 
Uca, Abdulnasır Kımışoğlu, Yaşar Ba-
yar ve Halit Yıldırım okudukları şiirler 
ile programa renk kattılar 

Dinleyicilerin zaman zaman gözyaş-
larını tutamadığı görülürken TYB Er-
zurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Ömer Özden’de yaptığı ko-
nuşmada duygularını dile getirdi. Ismail 
Bingöl ve Hüseyin Kotan, Reşat Coş-
kun için yazdıkları şiirleri okudular. 

TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi 
İspirli kapanış konuşmasında Prof. Dr. 
Ali Kurt ile eğitimci Reşat Coşkun 
için rahmet dileklerini dile getirerek 
Fatiha okunmasını istedi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 
Kültür Daire Başkanı Ergün Engin’e 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Erzurum’da 
Şiir Şöleni

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şu-
besi’nin haftalık programları devam 
ediyor. Programın bu haftaki konukları 
Prof. Dr. Âdem Dölek ve Prof. Dr. 
Mahmut Abdullah Aslan oldu. 

Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki prog-
ramda Necip Fazıl Kısakürek'in 1951 
yılında yayınlanan "101 Hadis Manzum 
Meal, Tefsir" isimli kitabı konu edildi. 
Programın açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Mahmut Ab-
dullah Aslan yapılacak prog-
ramın yol harıtasını anlattı 
ve Sözü Prof. Dr. Âdem Dö-
lek'e verdi.  

Prof. Dr. Âdem Dölek önce 
hadis kavramına açıklık 
getirdi. Ardından da Hz. 
Peygamberin hadislerle il-
gili açıklamalarına yer 
verdi.  Âdem Dölek ko-
nuşmasında "Necip Fazıl 
Kisakürek bir hadisçi de-
ğildir.  Kamuoyunda hadis olarak 
bilinen bazı “Kelam-ı Kibar”lar vardır. 
Onlardan bazılarını Hadis olarak almış 
ve o şekilde manzum hale getirerek 
kitabına koymuştur. 1951 Yılında ya-
yınlanan “101 Hadis” kitabından sonra 

bazı değişiklikler yaparak daha sonraki 
tarihlerde yayınlanan  "Esselam" isimli 
eserinde aynı şiirleri görmekteyiz.   Bü-
yüklerin sözlerini, sözlerin büyüğü ola-
rak ele almak gerekir. Necip Fazıl da 
manzum hale getirdiği hadislerin yanına 
bunları da koymuştur." dedi.  

 Daha sonra Konuşan Prof. Dr. Mahmut 
Abdullah Aslan ise Hz. Peygamberin 

40 Hadisin öğrenilmesiyle ilgili 
"Ümmetimin din işle-
rinde faydalı 40 hadisi 
ezberleyen âlimlerle 
haşrolur"  şeklindeki 
hadisi ve diğer pek çok 
hadisleri çok sayıda ki-
şiye 40 hadis, 101 hadis 
gibi kitapların yazılma-
sına sebep olmuştur. Ne-
cip Fazıl da bu yoldan gi-
derek “101 Hadis” kitabını 
yazmıştır." Dedi. 

 Mahmut Abdullah Aslan 
yazılan kitaplarla ilgili çok 

sayıda örnekler verdi. Necip Fazıl Kı-
sakürek'in hayatı ve çalışmaları ile 
ilgili de bilgiler verdi. Ardiından da 
çok sayıda dinleyiciden gelen soruları 
cevaplandırdı. 

Erzincan, Necip Fazıl Kısakürek’i Konuştu

TYB Erzincan Şubesi’nin her hafta düzenleği seminerlerinde bu ay 
üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “101 Hadis Manzum Meal Tefsir” adlı 
kitabı konuşuldu. Konuşmacı Prof. Dr. Adem Dölek kitabın içeriğine 

geçmeden hadis konusunda ön bilgiler verdi. 
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Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şu-
besi tarafından her ayın başında icra 
edilen “Türk Dünyası Edebiyatı” prog-
ramı gerçekleştirildi. Üniversite öğ-
rencilerinin ilgi gösterdiği programda 
“Kazak Edebiyatı” tarihi süreçleriyle 
enine boyuna tartışıldı. 

4 Haziran 2022 tarihinde TYB Ankara 
Şubesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 
programının Genel Koordinatörü ve 
TYB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Şemsettin Küzeci, TYB’nin 
Türk Dünyası Edebiyatı’na büyük önem 
verdiğini, Türki Cumhuriyetlerde edebiyat 
programları düzenlediğini belirtti. 

Programın açış konuşmasını yapan 
TYB Ankara Şubesi Başkanı Mehmet 
Sait Uluçay ise, dinleyicilerin arasında 
gençlerin çoğunlukta olduğunu, bunun 
için TYB hakkında kısa bir bilgi vere-
ceğini belirterek, TYB’nin kuruluşu, 
geleneksel haline gelen kültürel etkin-
likleri, anma programları ve  yayınladığı 
eserlerle ilgili  açıklamalarda bulundu.   

Program, konuşmalardan sonra Kazak 
Edebiyatı Paneli ile devam etti. Panel  
Kazak Halk Ozanı Asem Erezhekyzy’in 
dombrasıyla çalıp söylediği Kazak tür-
süyle  başladı. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Kazak Edebiyatı Uzmanı  

Doç. Dr.  Cemile Kınacı Baran ise, 
Kazak Edebiyatı’nın temelini efsane-
lerin, destanların, atasözlerinin yer 
aldığı sözlü kültürün oluşturduğunu 
söyledi. Kazan Hanlığı öncesine kadar 
uzanan Kazak Edebiyatı’nın 20. yüz-
yılın başında değişime uğradığını dikkat 
çeken Doç. Dr. Baran,  milliyetçi ve 
yenilikçi aydınların öncülük ettiği bu 
dönemin özelliğinin milli bir edebiyatın 
gelişmesi olduğunu söyledi.  

Kazak Edebiyatı’nın 1990’lardan sonra 
Kazak Bağımsızlık Edebiyatı’nın baş-
ladığını söyleyen Doç. Dr. Baran, bu 
altıncı dönemde de  dini ve milli kim-
liğinin öne çıktığını, dini, milli, ahlaki 
ve örfi konuların eserlerde yoğunluk 
kazandığını, asimilasyon politikalarının 
eleştirildiği belirtti. 

Programda Doç. Dr. Baran, Alaş Kazak 
Edebiyatı’nın öncüleri olan Abay Ku-
nanbay, Şakirim Kudayberdi. Mağcan 
Cumabay ve Saken Seyfullin hakkında 
kısa kısa bilgiler verdi.  Halk Ozan’ı 
Asem Erezhekyzy’de bu Alaşçı aydın-
ların şiirlerinden bestelenmiş türküleri 
dombrasıyla çalıp söyledi.  Doç. Dr. 
Baran ise, Türkiye’nin kurtuluş savaşına 
atfen, Mağcan Cumabay tarafından ya-
zılmış “Uzaktaki Kardeşime” adlı şiirini 
okudu.

Ankara Şubesi’nde Kazak  
Edebiyatı Dile Gelgi

TYB Ankara Şubesi, Mamak Belediye 
Başkanlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde “yazar-öğrenci 
buluşması” gerçekleştirildi. 

Mamak İlçesi sınırları içinde yer alan 
çeşitli Anadolu liselerinde gerçekleş-
tirilen ve iki gün süren programlarda 
TYB Ankara Şubesi üyesi şair ve ya-
zarlar Memiş Okuyucu, Dr. Şemsettin 
Küzeci, Hamit Gök, Nezih Yıldırım, 
İbrahim Eryiğit ve Vedat Güneş ede-
biyat ve yazarlık üzerine söyleşiler 
yaptılar. 

Mamak/Akdere Anadolu Lisesi’nde 
‘yazar, öğrenci buluşmaları’ programına 
katılan Türkiye Yazarlar Birliği Ankara 
Şube Başkanı, Yazar ve Şair Mehmet 
Sait Uluçay, sözlerine kültürel ve sosyal 
etkinlikler alanında marka olmuş, Ma-
mak Belediyesi ile böyle bir etkinliği 
birlikte gerçekleştirmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başladı. 
Uluçay, TYB’nin kuruluşu, ulusal ve 
uluslararası yaptığı edebi ve kültürel 
faaliyetleri özetleyerek, edebiyat, ya-
zarlık yolculuğunu, okur yazar ilişkileri 
ve yazı yazmanın önemini anlattı. 

Mehmet Sait Uluçay, “Bu sosyal proje 
genç şair ve yazar adayları için ilk 
adım oldu. İnşallah şair ve yazarlık 
atölyeleriyle yazarlık yolunda yeni 
adımlar atacaklar. Öğrencilerimizin 
yoğun ilgi göstermeleri, gelecek adına 
yazarlarımızı umutlandırmıştır.” dedi. 

Mamak’ta 
Yazar Talebe 

Buluşması
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Sezai Karakoç Dirilişini Siyasete de 
Yansıtmıştır 

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şu-
besince düzenlenen haftalık programlar 
devam ediyor. Bu haftanın konuğu 
Doç. Dr. Adem Can "Sezai Karakoç 
ve Diriliş Şiiri" başlıklı konuşmasında 
Şiirde iz bırakan şairleri anlattı. 

Diyanet Gençlik Merkezindeki toplan-
tıda konuşan Doç. Dr Adem Can  "Şiirin 
üstatlardan olan  Yahya Kemal  Os-
manlı'nın başkent olarak  kullandığı 
Edirne'nin de içerisinde yer aldığı Bal-
kanların şairidir. Üsküp doğumludur. 
Çünkü Osmanlı kuruluş yıllarında bir 
Balkan devletidir. Sonradan Balkanlar 
kaybedilince Osmanlı bir Anadolu dev-
leti olmuştur. Yahya Kemal aynı za-
manda İstanbul’da yaşamış İstanbullu 
bir balkan şairidir.  Necip Fazıl ise İs-
tanbul'un sesi olarak şiirlerinde İstan-
bul'un havasını terennüm ve teneffüs 
etmiş, yeni bir ses ve soluk getirmiştir. 
Sezai Karakoç ise bir Anadolu şairidir.  
Şiirlerinde ve yazılarında Anadolu'yu 
ve dirilişi anlatmıştır.  Her büyük şair 
kendi döneminde yaşayan diğer şairleri 
gölgesinde bırakmıştır." dedi. 

Milli Kültürden Uzaklaşıp, Batıya 
yamanıyoruz 

Türk Halk Edebiyatı, aşıklık geleneğinin 
Erzincan'daki temsilcisi Aşık Nurhani 
(Nuri Kaya) Türk Edebiyatının ürün-
lerinden birisi olan Halk edebiyatı aşık-
lık geleneğine verdiği destek için  Tür-
kiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'ne 
teşekkür etti.  

Diyanet Gençlik Merkezinde gerçek-
leşen konuşmasında Aşık Nurhanı 
"Aşıklık geleneği yıllardır bu toprakların 
ürünüdür. Bunu yaşatmamız gerekir.  
Batıdan aldığımız bir gitarla sahneye 
çıkan bir kişiyi yüzlerce kişi izlerken, 
elinde sazı ile sahneye çıkan bir halk 
aşığının izleyicisi sınırlı sayılabilecek 
kişi tarafından izleniyor. Bu durum va-
himdir. Milletimiz kendi değerlerine 
dönmelidir" şeklinde konuştu.  

Aşık Nurhani (Nuri Kaya) "Halk ede-
biyatında Atışmalar" başlığını taşıyan 
konuşmasında aşıklık geleneğinin usta 
isimlerinin şiirlerinden ve kendi şiirle-
rinden örneklerle konuşmasına başladı.  
Ardından da Aşıkların atışmalarından 
örneklerini verdi. Aşıklık geleneğini 
sürdürenlerin derin bir kültüre sahip ol-
ması gerektiğini, atışmalarda kendilerine 
sorular soruları anlaması ve onlara cevap 
verebilmesi gerektiğini söyledi. 

Kimya Penceresinden Hayata Bakış 

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şu-
besi'nin yedi aydır aralıksız olarak de-
vam eden programlarının sonuncusunda 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ekrem Köksal konuştu. 

 "Kimya Penceresinden Hayata Bakış" 
başlıklı konuşmasında hayatla ölümün 
birbirine çok yakın olduğunu, bu ya-
kınlığın bir tek hücrenin bölümlerindeki 
küçük bir değişiklik kadar yakın oldu-
ğunu söyledi. Hücredeki küçük bir de-
ğişikliğin insanı hayatta tuttuğunu, yine 
küçük bir değişikliğin insanı ölüme 
götürebileceğini söyledi.   

Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik 
Merkezinde Çok sayıda akademisyen, 
Yazar ve Erzincanlının katıldığı prog-
ramda Konuşan otuz yıllık kimyacılığı 
sürecinde dikkatini çeken çarpıcı ör-
neklerden bir demet sunan Prof. Dr. 
Köksal söze kimyanın beş alt dalını 
sıralayarak başladı: Organik, analitik, 
anorganik, fizikokimya ve biyokimya. 
Biyokimya alanında uzman olan Prof. 
Dr. Ekrem Köksal, canlı ile ilgilenen 
her bilimin biyokimyadan yararlandığını 
belirtti, kimyanın hayatla iç içe olduğuna 
dair örnekler sıraladı. 

 Prof. Dr. Ekrem Köksal: Kâinat niza-
mının iç içe dengelerden oluştuğunu 
maddenin en küçük parçası atomun 
yapısından tutunuz canlı ve cansız 
bütün varlıklara kadar her şey yaratıcıyı 
izah etmektedir.  En küçük atomda en 
büyük enerjiler gizlenmiştir. Güneşten 
gelen ışınlar hayata can vermekte ve 
hayatın temelini oluşturmaktadır.  Gü-
neşten gelen ışınlar olmasa pek çok 
canlının yaşama şansı olmayacaktır.  
Güneş ışınlarının bitkilere ulaşması ile 
birlikte bitkilerin yapraklarında şeker 
üretimi başlamakta ve oradan hayvan-
lara geçmektedir. Oradan da insanlar 
ihtiyacını karşılamaktadır.  Insan ha-
yatının, beyninin yokluğuna dayana-
madığı iki şey vardır. Birisi Oksijen, 
ikincisi ise şeker eksikliğidir.  Labora-
tuvar ortamında bu formülü oluşturmak 
mümkün olamamaktadır." dedi. 

Erzincan TYB, Yoğun bir Kültür Sezonu Geçirdi
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TYB Trabzon Şubesi, Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte yürüttüğü “Okur 
Yazar Buluşmaları”nda Yazar Mustafa 
Tatcı’yı Trabzon’da misafir etti.  

Tatcı “Yunus, Bir Söz Söylemiş, Hiçbir 
Söze Benzemez” başlıklı bir konuşma 
yaptı. 

12.05.2022 tarihinde yapılan prog-
ramda, Yunus Emre başta olmak üzere 
Türk Tasavvuf Edebiyatı alanında bir-
çok eseri bulunan Mustafa Tatcı, Trab-
zon Hamamizade Ihsan Bey Kültür 
Merkezinde şiir ve mana üzerine gö-
rüşlerini beyan etti.  

Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube 
Başkanlığının gerçekleştirdiği prog-
ram, Kamuran Tuna’nın; Türk gen-
çliğini zararlı alışkanlıklar konusunda 
uyarmak amacı ile kaleme aldığı 
“Gençliğe Sesleniş” adlı şiirini okun-
masıyla başladı.  

Mustafa Tatcı, konuşmasını sorulu 
cevaplı diyalog şeklinde yaptı. Tatcı, 
Türk dilinin serencamını Yunus 
Emre’den önce ve Yunus Emre’den 
sonra diye ikiye ayırarak anlattı. Tatcı, 
“Şiir, mücerret mananın kelimeler ile 
müşahhas alana aktarılmasıdır. Zi-
hindeki manayı müşahhas alana ak-
tarmak zannedildiği kadar kolay de-
ğildir bunu özellikle şiir çevirilerinde 
müşahede etmekteyiz. 

Bahsettiğimiz zorluk yüzünden bazıları 
Yunus’un şiirlerinde reenkarnasyon 
olduğu yanılgısına düştüler. Halbuki 
Yunus Emre’nin mensubu olduğu İs-

lam Dini “ruh göçü inancı”nın batıl 
olduğunu söyler.” Dedi. 

Trabzon’da düzenli olarak tertip edilen 
“Uluslararası Sanat Günleri” bu sene 
de, çeşitli ülkelerden gelen şair, yazar 
ve sanatçıların katılımı ile gerçekleş-
tirildi. “Uluslararası Sanat Günleri”nin 
12.si Trabzon Sanatevi Bahçesinde 
icra edildi. Dört gün süren etkinlikler 
boyunca çeşitli söyleşiler, imza günleri, 
film gösterileri ve sergiler yapıldı. 

Sanatevi kurucu dernek bileşenlerinden 
olan TYB Trabzon Şubesi de üyelerine 
yönelik çeşitli faaliyetlerle programa 
destek verdi. Şube başkanı Kamuran 
Tuna: “Bu sene, etkinlikler arasında 
ilk kez farklı bir konseptle program 
yer aldı. TYB Trabzon Şube üyesi 
şair, yazar ve sanatçı Cevat Öztürk’ün, 
çöp diye atılan malzemelerden mey-
dana getirdiği kullanışlı eserler ser-
gilendi ve büyük ilgi gördü. “Sanat 
Evi” bahçesindeki sergilerin hepsi 
görülmeye değer ancak Öztürk’ün 
sergisi biraz daha farklı bir anlam ta-
şıyordu.” dedi. 

Kartona adeta bir kagıt gibi kolay şe-
killer vererek sanat eseri haline getiren 
81 yaşındaki emekli eğitmen Cevat 
Öztürk, 60’a yakın eserini üç ay gibi 
bir zaman zarfında büyük uğraşlar 
sonucunda ortaya çıkardığını belirtti.  

Öztürk, kartona verdiği ilginç şekiller 
ile ahşap görünümü kazandırdığı eser-
lerinde sadece makas, yapıştırıcı, 
cetvel ve falçata kullanıyor. 

Trabzon Özgün Faaliyetler Yapıyor

TYB Trabzon Şubesinin Milli Eğitim 
bünyesindeki okullara ilişkin sunum 
ve söyleşiler serisi aralıksız devam 
ediyor. 
“Dünyanın Yumağı Söküldü” isimli 
eserin sahibi Şair Ali Kılıç, TYB 
Trabzon Şubesi ve Cumhuriyet Ana-
dolu Lisesi ortak organizasyonun-
da120 kişilik öğrenci grubuna hitap 
etti. 
TYB Trabzon Şubesi başkanı Araş-
tırmacı Yazar Şair Kamuran Tuna 
ve Ali Kılıç öğrencilere hitaben yap-
tıkları konuşmalarda edebiyat ve sa-
nat üzerine değerlendirmelerde bu-
lundular. Şiir, hikâye, fıkra, kom-
pozisyon, müzik, resim ve benzeri 
disiplinlere dair fikirlerini aktardılar.  
Program sonunda, örnek bir davranış 
sergileyen Ali Kılıç, kaleme aldığı 
“Dünyanın Yumağı Söküldü” adlı 
şiir kitabını, faaliyete katılan tüm 
öğrencilere ücretsiz olarak hediye 
etti. 
Başkan Kamuran Tuna tarafından 
yapılan açıklamada, “Trabzon ili-
mizde ilköğretim ve ortaöğretim dü-
zeyinde eğitim öğretim veren okul 
öğrencilerimizle buluşarak sürdür-
düğümüz kültür, sanat faaliyetlerimiz 
artarak devam edecektir. Amacımız, 
onların seviyesine göre yapılan su-
num, söyleşi ve benzeri programlarla 
bu genç yeteneklerimizi tespit ede-
bilmek ve iç dünyalarında saklı cev-
herleri ortaya çıkarabilmektir.” dedi. 

Trabzon Şubesinde 

Öğrenci 
buluşmaları 

Yazar Mustafa Tatcı Sanatkar yazar Cevat Öztürk 


