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43. Yıl

“2021 İstiklâl Marşı Yılı” Oldu

Türkiye Yazarlar Birliği’nin girişimleri 
sonuç verdi; TBMM Genel Kurulu’nda, 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 
ilk imza sahibi olduğu ve TBMM de 
grubu bulunan tüm partilerin ortak 
önergesiyle, 2021 yılının “İstiklâl Marşı 
Yılı” olmasını içeren düzenleme kabul 
edildi.

2021, İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Millî Marşımız 
olarak kabulünün 100. Yıldönümü.

 TYB kurucu ve şeref Başkanı, Mehmet 
Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Baş-
kanı D. Mehmet Doğan ve TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan; 
2020 yılının Haziran ayından itibaren 
gerek kendi sosyal medya hesapların-  Sayfa 2’de
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dan gerekse yaptıkları konuşmalarda, 
yazdıkları metinlerde “2021’in İstiklal 
Marşı Yılı” olması yönünde açıklama-
larda bulundular.

Ülkemizin farklı illerinde bulunan TYB 
şubelerinin başkan ve  temsilcilerinin 
de; genel merkezin “2021’in İstiklal 
Marşı Yılı” olsun çağrısına destek veren 
yazılı ve sözlü açıklamalarıyla hemen 
hemen tüm yurtta bir farkındalıkla 
birlikte bir beklenti de oluşturuldu.

Bu arada, Mehmet Âkif Ersoy’un Milli 
Mücadele döneminde Nasrullah Ca-
misi’nde verdiği vaazın 100’üncü yılı 
nedeniyle 9 Kasım 2020 tarihinde TYB 
ve Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şubesi 
iş birliği ile anma etkinliği düzenlendi.

Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Baş-
kanı Orhan Sancaktaroğlu ve TYB 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zen-
gin’in birlikte yürüttükleri programa 
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi 
Galip Vidinlioğlu’da katıldı.

Salgın nedeniyle sosyal medya üze-
rinden canlı olarak yayınlanan panele 
telekonferans sistemiyle katılarak bir 
konuşma yapan D. Mehmet Doğan, 
Nasrullah kürsüsünden verilen vaazın 
Millî Mücadele’nin temel metinlerin-
den biri olduğunu, orada konuşul-
makla kalmayıp, bütün Anadolu’ya 
basılıp dağıtıldığını, bütün camilerde 
kürsülerden okunduğunu belirtti.

D. Mehmet Doğan burada yaptığı 
konuşmada; “2021 İstiklâl Marşı yılı ol-
sun. Konu önemli;  Bu çağrıyı yayalım. 
Ortak paydamız olan; İstiklâl Marşı 
milletimizin millî mutabakat metnidir. 
Âkif ve İstiklâl Marşımıza yakışır faali-
yetler düzenleyelim.” dedi.

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan da, “2021’in İstiklâl Marşı Yılı” 
olması için 07.12.2020 tarihinde bir 
basın açıklaması yayınladı:

TYB’nin 2020 Ödüllerinin
Sahipleri Belli Oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
tarafından verilen ve artık ge-
leneksel hale gelen “Yılın Ya-
zar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
ödüllerini 2020 yılında kimlerin 
alacağı belli oldu. 

Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü
D. Mehmet Doğan’a Verildi

Doğan ve Arıcan’dan TBMM
Başkanı Şentop’a Ziyaret

“İnsanlığı Tehdit Eden
Batı Kaynaklı Sorunlar Var”

Gençlik ve Spor Bakanına
Başkanlardan Ziyaret
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Arıcan açıklamasında, Birliğin kurul-
duğu 1978 yılından bu yana, İstiklâl 
Marşının Şairi Mehmet Akif Ersoy’u an-
lamak, anmak ve anlatmak amacıyla 
yurt içinde ve yurt dışında çok önemli 
faaliyetler düzenlediğini belirtti.

Gerçekleştirilen faaliyetlerin daha ni-
telikli, kalıcı, kapsayıcı ve sürdürüle-
bilir olmasını sağlamak amacıyla da; 
TYB Vakfı bünyesinde “Mehmet Akif 
Ersoy Araştırmaları Merkezi” kuruldu-
ğunun altını çizen Genel Başkan Arı-
can sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi ise, İstiklâl Marşının kabulü-
nün 100. Yılı dolayısıyla “2021 yılının 
İstiklâl Marşı Yılı” olarak kutlanması 
için tüm hazırlıklarını tamamladı. TYB 
olarak şu gerçeği hatırlamak ve hatır-
latmak zorundayız; Geleceği planlar-
ken geçmişi bilmek, çok değil 100 yıl 
önce bu topraklarda ne olup bittiğini, 
millet olarak var veya yok olma mü-
cadelesinde istikbalimiz için kimlerin 
ne fedakarlıklar yaptığını, cephede 
savaşan, kürsüde konuşan kahraman-
larımızı gençlerimize anlatmak zorun-
dayız. Ülkemiz zor bir coğrafyada bu-
lunuyor, geçmişte olduğu gibi bugün 
de Ortadoğu’da küresel güç odakları 
akıttıkları kanla sınırları belirlemeye 
devam ediyor. Yani, 100 yıl öncesinde 
olduğu gibi halen kargaşa, kaos ve 
savaşlar devam ediyor. İşte tüm bu 
belirsizlikler içerisinde, Türkiye’nin en 
önemli hedefi; millî birlik ve bütünlü-
ğü sağlamak; Toprak, bayrak, din, dil, 

vaz geçmeyeceğimiz değerlerimizi 
korumak. Bu değerlere elbette kimi 
tarihî olayları, şahsiyetleri, sembolleri 
de eklemek zorundayız.”

2021’i “İstiklâl Marşı Yılı” 
olarak kutlayalım
Açıklamasında “Türkiye’nin yazarları, 
düşünür ve fikir adamları olarak mil-
letimize bir çağrımız var” diyen Genel 
Başkan Arıcan “ “Kamu kurumlarında, 
özel sektörde, yerel yönetimlerde, si-
vil toplum kuruluşlarında, ilkokuldan 
üniversiteye kadar tüm eğitim ku-
rumlarında, iş dünyasında, doğudan 
batıya, güneyden kuzeye tüm ille-
rimiz, ilçe ve köylerimize kadar tüm 
yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
tinde, yurt dışı temsilciliklerimizde 
2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” olarak 
kutlanması büyük önem arz ediyor. 
Çağrımıza ses verecek, kapsamlı bir 
millî mutabakata katkı sağlayacak her 
kişiye her kuruma şimdiden teşekkür 
ediyorum. ” ifadelerini kullandı.

İstiklâl Marşı’nın 100. Yılı 
logosu
TYB bir yandan “2021’in İstiklal Marşı 
Yılı” olmalı çağrısını seslendirirken di-
ğer yandan da, yurt içinde ve yurt dı-
şında gerçekleştirilebilecek panelleri, 
konferansları, bilgi şölenlerini, sergile-
ri, konserleri, gençler için yarışmaların 
hangi tarihte, nerede ve nasıl yapıla-
cağına dair kapsamlı bir çalışmayı da 
sürdürdü.

Diğer yandan, etkinliklerde kulla-
nılacak olan davetiye, afiş, broşür, 
mektup, ilan, benzeri belge ve görsel 
dokümanlarda yer alacak İstiklâl Mar-
şı’nın 100. Yılı logosu için hazırlıklara 
20 Aralık 2020 tarihinde başladı.

Farklı desen, farklı renk ve şekillerde 
çalışılmış olan logoları sosyal medya 
hesaplarından paylaşan Birlik;  10 gün 
boyunca devam eden süreçte sosyal 
medya takipçilerine beğendikleri lo-
goya oy vermelerini sağlayarak, logo-
yu vatandaşlarımıza seçtirmiş oldu. 

TYB Vakfı Mehmed Âkif Araştırmaları 
Merkezi de, 22 Aralık 2020 tarihinde 
2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı olarak 
kutlanması için resmî kurumlara, sivil 
toplum kuruluşlarına bir çağrıda bu-
lundu.

Anadolu Ajansının abonelerine du-
yurduğu “2021 İstiklâl Marşı Yılı Olma-
lı” çağrı metni basın, yayın organların-
da, haber sitelerinde ve sosyal med-
yada geniş yer buldu, bir anda yayıldı 
ve büyük ilgi gördü.

Doğan: Güçlü bir zihin 
tazelemesi yapmalıyız
Metinde şu ifadeler yer aldı:

12 Mart 2021 İstiklâl Marşı’nın TBMM 
tarafından millî marşımız olarak ka-
bulünün 100. Yıldönümü. Bayrak gibi 
millî aidiyet sembollerimizden olan 
İstiklâl Marşı’nın 1921 yılında Meh-
med Âkif tarafından yazılması, Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabulü ve 
millî mutabakat metni olarak halkı-
mızca benimsenmesi her bakımdan 
önemli tarihî bir hadisedir. Bu önemli 
yıldönümünün şanına yakışır şekilde 
hatırlanması, ses bayrağımız olarak 
ufuklarımızda dalgalanan İstiklâl Mar-
şı’nın hem tarihleşme sürecini hem 
metin olarak değerini bu yıldönümü 
dolayısıyla güçlü şekilde genç nesille-
re anlatılmasına vesile olacaktır.

Bayrağımız yüzlerce yıl içinde bizi 
temsil eden güçlü bir sembol olarak 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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ortaya çıktı. İstiklâl marşımız ise bay-
rağımızın tarihî muhtevasını ifade 
eden edebî bir metin olarak zihinleri-
mize yerleşti.

Milletler tarihî hadiselerle birlikte, ta-
rihten çıkan güçlü sözlerle, kalıcı me-
tinlerle de kendilerini ifade ederler. 
Büyük zaferlerimizin yıldönümlerini 
kutladığımız gibi, büyük metinlerin 
ortaya çıkışını da zihinlerimizde yer 
edecek şekilde hatırlamalıyız.

İstiklâl Marşı milletimizin millî mu-
tabakat metnidir. 1921’de yazıldı, 
Cumhuriyet iki yıl sonra ilan edildi. 
Bayrağımız gibi, dilimiz gibi, İstiklâl 
Marşı’mız da bize yüzlerce yıllık kök-
lerimizi ve süreklileşen varlığımızı 
hatırlatıyor. Yüz yıl içinde birçok şey 
değişti; kanunlar, hatta anayasa me-
tinleri değişti. Bu doğru veya yanlış 
değişikliklere rağmen İstiklâl Marşı 
değişmeyen muhtevasıyla milletimi-
ze hayat verdi. Milletimiz kanunlarda 
anayasalarda kendini bulamadığında 
İstiklâl Marşından buldu.

100. yıl güzel bir hatırlama ve hatır-
latma vesilesidir. Bu vesile ile bir zi-
hin tazelemesi yaparak millet olarak 
yeryüzündeki varlığımızın manasını 
ve değerini kavrama yönünde geniş 
katılımlı anma faaliyetleri düzenlen-
mesi için resmî kurumlara, sendika-
lara, gönüllü kuruluşlara açık çağrıda 
bulunuyoruz.

İstiklâl Marşını, onun büyük şairini, 
Millî Mücadele’nin gerçek muhteva-
sını hatırlamak, hatırlatmak yönünde 
toplantılar, bilgi şölenleri, sergiler, kon-
serler, yarışmalar… yaparak güçlü bir 
zihin tazelemesi yapmalıyız. Bizi yüz 
yıl sonra tekrar korku tüneline sokmak 
isteyenlere İstiklâl Marşı’nın mısraları 
ile cevap vermeliyiz. İstiklâl Marşı’nda 
ifadesini bulan esaslar üzerindeki mu-
tabakatımızı güçlendirmeliyiz.

Hangi çılgın bize zincir vurabilir? Tek 
dişi kalmış canavardan korkmuyoruz!

Milletimizin yıldızı parla-
maya devam edecektir!

En gür sesimizle haykırıyo-
ruz:

Hakkıdır Hakka tapan mille-
timin istiklâl!”

TYB bir yandan kamuoyu oluş-
turma, gündem belirleme ça-
basını sürdürürken diğer yan-
dan da; Cumhurbaşkanlığı ve 
TBMM nezdinde resmi 
başvurularını da yaptı.

Her iki kuruma yazılı ola-
rak verilen projeler ile bir-
likte; yıl içerisinde yurt içinde ve yurt 
dışında yapılabilecek faaliyetlerin ay-
rıntılı dokümanını da yer aldı.

Siyasal karar alma sürecinde; Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve 
milli - manevi kimliğimizin en güçlü 
ifadesi olan İstiklal Marşımız konu-
sundaki hassasiyetlerini bilen Birlik 
yöneticileri gelecek hayırlı habere 
odaklandılar.

2021 “İstiklal Marşı 
yılı” oldu
Millî mutabakat metnimiz İstiklâl 
Marşı’nın TBMM’de kabul edilişi ve 
sonrasında milletimizin büyük tevec-
cühüne mazhar oluşunun vatandaş-
larımız tarafından da hatırlanması ve 
İstiklâl mücadelemizin idrak edilmesi 
amacıyla TYB’nin, Cumhurbaşkanlığı 
ve TBBM Başkanlığı nezdinde yaptığı 
girişimler sonuç verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Baş-
kanı Mustafa Şentop’un ilk imza sa-
hibi olduğu ve TBMM de grubu bulu-
nan tüm partilerin ortak önergesiyle, 
2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” olması-
nı içeren düzenleme 24.12.2020 tari-
hinde kabul edildi.

TBMM de grubu bulunan 
partiler ortak önerge verdi

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri 
sırasında, Meclis Başkanı Şentop ile 
TBMM de grubu bulunan partiler or-
tak önerge verdi. Yapılan oylamada 
önerge kabul edildi.

Bu kapsamda İstiklâl Marşı’nın Kabul 
Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u 
Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici 
madde eklenmesini içeren düzenle-
me kanun teklifine eklendi.

Böylece, 2021 yılı boyunca bütün ka-
mu kurum ve kuruluşları tarafından 
İstiklâl Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş 
Savaşı’nın önemini anlatmak amacıy-
la halkın ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla İstiklâl Marşı’nın kabulü ve 
Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikle-
ri düzenlenecek.

Önergenin gerekçesinde, İstiklâl Mar-
şı’nın, büyük şair ve dava adamı Meh-
met Âkif Ersoy’un, Anadolu’nun dört 
bir yanında devam eden Millî Müca-
dele’nin ruhunu ve kararlılığını yansı-
tan ve aynı zamanda o büyük müca-
deleye coşku ve heyecan kazandıran 
abidevi eseri olduğu belirtildi.

İstiklâl Marşı’nın zalime, işgalciye ve 
sömürgeciye boyun eğmeyen ve 
dünyaya meydan okuyan bir direnişin 
destanı olduğu vurgulanan gerekçe-
de, Mehmet Âkif Ersoy’un mısraları-

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
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nın, Millî Mücadele’nin ruhunu temsil 
eden, sadece lafzıyla değil manası ve 
hakikatiyle her an yaşayan bir coşku 
ve heyecanı yansıttığını ifade edildi.

Bugün yediden yetmişe herkesin aynı 
inanç ve heyecanla okuduğu, ezberle-
diği ve haykırdığı İstiklâl Marşı’nın her 
mısrasında tarih, medeniyetin ortak 
değerleri, vatan ve bayrak aşkının bu-
lunduğuna işaret edilen gerekçede, 
“100 yıl önce kaleme alınan ve şairi 
merhum Âkif’in kahraman ordumuza 
ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm 
fertlerinin aynı heyecan ve imanla 
verdiği İstiklâl Harbi’nin manifestosu-
dur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik 
her tehdit karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ 
hilalin altında toplanmaya hazır mille-
timizin ortak vicdanı, yüreği ve irade-
sidir” denildi.

Mehmet Âkif Ersoy tarafından Şubat 
1921’de kaleme alınan İstiklâl Mar-
şı’nın, savaşın devam ettiği günlerde, 
TBMM’nin 1. Dönemi’nde, 2. Yasama 
Yılı’nın, 1 Mart 1921 tarihli birinci bir-
leşiminde TBMM Genel Kurulunda ilk 
kez okunduğu hatırlatılan gerekçede, 
millî marşın bu tarihten 11 gün son-
ra, 12 Mart 1921’de icra edilen altıncı 
birleşimde ise TBMM Genel Kurulu 
tarafından “ekseriyet-i azime ile” res-
mi İstiklâl Marşı olarak kabul edildiği 
belirtildi.

Gerekçede, 2021’in, İstiklâl Marşı’nın 
yazılmasının ve TBMM tarafından 
kabul edilmesinin 100. yılı olduğu-

na dikkat çekilerek önergeyle İstik-
lâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve 
Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü 
Hakkında Kanun’a bir geçici madde 
eklenmesi suretiyle 2021 yılının İstik-
lâl Marşı yılı olarak ilan edilmesinin 
öngörüldüğü ifade edildi. Gerekçede, 
şunlar kaydedildi:

“Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 
maddeyle Millî Mücadele’nin başlan-
gıcının ve TBMM’nin açılışının 100. 
yılının akabinde, İstiklâl Marşı’nın 
kabul edilmesinin 100. yılına denk 
gelen 2021 boyunca düzenlenecek 
özel etkinliklerle İstiklâl Marşı’nın an-
lam ve öneminin hatırlanması, ayrıca 
İstiklâl Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un ve 
kurtuluş mücadelemizde görev alarak 
Türkiye’yi bize vatan kılan şehit ve ga-
zilerimizin yad edilmesi amaçlanmak-
tadır.”

TYB’den ortak  teşekkür 
açıklaması
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan ve Mehmed Âkif Ersoy Araş-
tırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet 
Doğan, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin 2021 yılının İstiklâl Marşı olarak 
ilanı üzerine 24.12.2020 tarihinde or-
tak bir açıklama yayınladılar.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
aldı:

“TBMM dün gece 2021’in İstiklâl Marşı 
yılı olmasını kabul etti. Milletler tarihî 
hadiselerle birlikte, tarihten çıkan 

güçlü sözlerle, kalıcı metinlerle de 
kendilerini ifade ederler. Büyük zafer-
lerimizin yıldönümlerini kutladığımız 
gibi, büyük metinlerin ortaya çıkışını 
da zihinlerimizde yer edecek şekilde 
hatırlamalıyız. Bayrağımız yüzlerce yıl 
içinde bizi temsil eden güçlü bir sem-
bol olarak ortaya çıktı. İstiklâl marşı-
mız ise bayrağımızın tarihî muhteva-
sını ifade eden edebî bir metin olarak 
zihinlerimize yerleşti. İstiklâl Marşı 
milletimizin millî mutabakat metni-
dir. 1921’de yazıldı, Cumhuriyet iki yıl 
sonra ilan edildi. Bayrağımız gibi, dili-
miz gibi, İstiklâl Marşı’mız da bize yüz-
lerce yıllık köklerimizi ve süreklileşen 
varlığımızı hatırlatıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği İstiklâl Mar-
şı’nın yüzüncü yılının şanına yakışır 
şekilde hatırlanması için mayıs ayın-
dan itibaren resmî makamlar nez-
dinde teşebbüslerde bulundu. Cum-
hurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına 
İstiklâl Marşı yılının ülkemizde güçlü 
bir farkındalık meydana getireceğini 
belirterek, bu sebeple Türkiye’de ve 
Türkiye’nin elçilik ve temsilciliklerinin 
bulunduğu yerlerde, hatta Türk cum-
huriyetlerinde hatırlanmasının doğu-
racağı olumlu sonuçları hatırlattı.

Kasım ayından itibaren Türkiye Yazar-
lar Birliği 100. Yıl faaliyetlerini başlat-
maya karar verdi. İlk faaliyet Millî Mü-
cadele’nin temel metinlerinden olan 
Mehmed Âkif’in Kastamonu Nasrul-
lah Camii kürsüsündeki vaazının 100. 
Yıldönümü Kastamonu Eğitim-Bir 
Sendikası ile müşterek olarak yapılan 
toplantıyla anıldı.

TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’un 
teklifinin TBMM’de temsil edilen bü-
tün partilerin tasvibi ile Meclisimizde 
ittifakla kabul edilmesi ayrıca büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır.

TBMM Başkanımıza, parti başkanları-
mıza ve milletvekillerimize teşekkürleri-
mizi, tebriklerimizi sunuyoruz. 

2021 İstiklâl Marşı yılı hayırlı olsun!”

D. Mehmet Doğan
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TYB’nin 2020 Ödüllerinin
Sahipleri Belli Oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafın-
dan verilen ve artık geleneksel hale 
gelen “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sa-
natçıları” ödüllerini 2020 yılında kim-
lerin alacağı belli oldu. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Ka-
zım Arıcan, birlik genel merkezinde 
Genel Sekreter Doç. Dr. Muhammed 
Enes Kala ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Kurtoğlu ile birlikte basın 
toplantısı düzenledi. Acısı, tatlısı ve 
hüznüyle bir yılın daha geride kal-
dığını söyleyen Arıcan, “Bu vesile ile 
2021’in sağlık, selamet, esenlik ve 
hayırlar getirmesini, birliğimize, be-
raberliğimize ve ülkemizin huzuruna 
vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Arıcan, Kovid-19’un etkilerinin her 
geçen gün daha da arttığını, kimi va-
kalarda ölüm, kimi vakalarda ise kalıcı 
solunum yolu hasarlarına sebebiyet 
veren salgının eğitimden, ekonomiye, 
sağlıktan çalışma hayatına, kültür sa-
nattan spor dünyasına kadar geniş bir 
alanı olumsuz etkilediğini anımsattı. 
Arıcan, bu süreçte başta sağlık çalı-
şanları olmak üzere vefat eden tüm 
vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi 

görenlere de acil şifalar dileyerek geç-
miş olsun dileklerini sundu.

Türkiye’de salgının görülmeye baş-
ladığı ilk günden itibaren “evde kal” 
çağrılarına destek veren vatandaşlar 
için “Bu zor günlerde edebiyattan güç 
alalım” sloganıyla, yazar, akademisyen 
ve eleştirmenlerin tavsiyelerinden de 
yararlanarak kitap listeleri oluştur-
duklarını belirten Arıcan, yetişkinlere, 
gençlere ve çocuklara hitap eden tav-
siyelerin büyük ilgi gördüğünü dile 
getirdi.

Arıcan, yayıncı, yazar, şair, akademis-
yen ve eleştirmenlerden oluşan ödül 
seçici kurulunun, önceki yıllarda ol-
duğu gibi yine yazar ve sanatçıların 
eserlerinin belirlenmesinde büyük bir 
hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Arıcan, bu çalışmalar sırasında sevin-
dirici bir durumla karşılaştıklarını dile 
getirerek, “Salgının yıpratıcı etkisine 
rağmen romandan hikayeye, şiirden 
denemeye, televizyon dizilerinden si-
nemaya kadar kültür, sanat ve edebi-
yat alanında çok önemli yayın ve eser-
lerin olduğunu gördük. Her biri ayrı 

ayrı ödüle layık bu eserlerin sahipleri-
ni de kutluyorum, başarılar diliyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Eser sahiplerine gelecek günlerde 
açıklayacakları bir tarihte ödülleri tak-
dim edeceklerini bildiren Arıcan, ödül-
lere layık görülen, özgün eserler ile 
Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına 
önemli katkılarda bulunan yazar, bilim 
insanı ve mütefekkirleri tebrik etti.

“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve 
Sanatçıları Ödülleri”
Hikaye dalında “Gömleği Yalnız” kita-
bıyla Mustafa Şahin, şiir dalında “Bü-
tün Ayrılıklar” kitabıyla Suavi Kemal 
Yazgıç, roman dalında “Kalbin Arka 
Odası” eseriyle Ayşegül Genç, deneme 
dalında “Benim Dağlarım” kitabıyla 
Dursun Çiçek, araştırma dalında “Et-
hostan Ahlaka” eseriyle Hümeyra Öz-
turan, fikir dalında “Osmanlı Düşün-
cesi” eseriyle Tahsin Görgün, incele-
me dalında “Fethedilenlerin Gözüyle 
Anadolu’nun Fethi” eseriyle İbrahim 
Tellioğlu, hatıra dalında “Kendim-
den Kendime” eseriyle Emine Işınsu, 
gezi dalında “Şehir Kokusu” kitabıyla 

Arıcan: “Salgının yıpratıcı 
etkisine rağmen romandan 
hikayeye, şiirden  denemeye, 
televizyon dizilerinden 
sinemaya kadar kültür, sanat 
ve edebiyat alanında çok 
önemli yayın ve eserlerin 
olduğunu gördük. Her biri ayrı 
ayrı ödüle layık bu eserlerin 
sahiplerini de kutluyorum, 
başarılar diliyoru.”

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mehmet Kurtoğlu
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Mehmet Mazak, edebi tenkit dalın-
da “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve 
Şiirlerindeki Değişmeler” kitabıyla İb-
rahim Kavaz, tercüme dalında Taha 
Abdurrahman’ın “Ahlak Sorunsalı Batı 
Modernitesinin Ahlaki Eleştirisine Bir 
Katkı” eserindeki tercümesiyle Tahir 
Uluç, biyografi dalında “Mehmet Akif 
Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Ha-
yat” kitabıyla Alim Kahraman, çocuk 
yayınlarında “Değerli Masallar” eser-
leriyle Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
bu yılın ödül alacak isimleri oldu.

Buna göre basın alanında, “Basın Fıkra” 
kategorisinde Merhaba gazetesinden 

Hüzeyme Yeşim Koçak, röportajda 
Star gazetesinden Hale Kaplan, fikir 
kategorisinde Yenisöz gazetesinden 
Ahmet Doğan İlbey, kültür-sanat ha-
berleri dalında Karar gazetesinden 
Saliha Sultan, dergi yayıncılığında Ay 
Vakti, Türk Müziği’nde “Evlad-ı Fati-
han’dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2” 
eseriyle Ubeydullah Sezikli, TV Belge-
sel dalında TRT Belgesel’de yayınlanan 
“Anne Gidince” belgeseliyle Zeynep 
Keçeciler, Halk Kültürü dalında “Kon-
ya’da Kültürel Hayat” eseriyle Ali Işık, 
TV Dizi dalında TRT 1’de yayınlanan 
Gönül Dağı, Şehir Kitabı dalında “Şehir 
ve Modern” eseriyle Ekrem Özdemir, 

Radyo Programı dalında TRT Nağme’de 
yayınlanan “Musikiye Dair” programıy-
la Mustafa Doğan Dikmen bu yıl ödül 
verilecekler arasında yer aldı.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 
Yayıncılık Özel kategorisinde Ketebe 
Yayınları, Elektronik Yayıncılık katego-
risinde ise “Fikircografyasi.com” ödül 
almaya hak kazandı.

Kültür ve sanat hayatına uzun süreli 
katkılarından dolayı Prof. Dr. Yalçın 
Koç, Prof. Dr. Erol Göka ve Mustafa 
Ruhi Şirin “Üstün Hizmet Ödülü”ne 
değer bulundu.

Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü
D. Mehmet Doğan’a Verildi
Şair, yazar, Eğitim-Bir-Sen ve Me-
mur-Sen’in kurucusu merhum Meh-
met Akif İnan anısına düzenlenen 
“Mehmet Akif İnan Ödülleri”nin 
sahipleri belli oldu. D. Mehmet Do-
ğan’a “Kültür Sanat ve Edebiyat Ödü-
lü” verildi.

Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından or-
ganize edilen “Mehmet Akif İnan Ödül-
leri” programının 2’ncisi 06.01.2021 ta-
rihinde Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Merkezi’nde video-konferans 
şeklinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kültür Sanat 
ve Edebiyat Ödülü yazar, mütefekkir 
D.  Mehmet Doğan’a, Çalışma Hayatı 
ve Emek Ödülü Fatma İçuz’a, Başarı 
ve Teşvik Ödülü Özdemir Bayraktar’a, 
Uluslararası Değer Ödülü Raid Sa-
lah’a, Jüri Vefa Özel Ödülü Asım Gül-
tekin’e, Üstün Hizmet Ödülü ise Recai 
Kutan’a verildi.

Kurtulmuş: Akif İnan’ın 
idealleri ve fikirleri 
yaşatılmalı
Programda bir konuşma yapan AK 
Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş, vefatının 21. yıldö-

nümünde Akif İnanı hayırla şükranla 
yad ederek programı tertip eden Me-
mur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı’na 
teşekkür etti.

Kurtulmuş, Mehmet Akif İnan adına 
verilen ödüllerin onun temsil ettiği 
idealler ve fikirlerin yaşatılması adına 
önemli olduğuna dikkat çekerek uzun 
yıllar devam etmesini temenni etti.

Kurtulmuş, “Maddi imkanın olmadığı, 
desteğin olmadığı bir ortamda Akif 
inan ve arkadaşları o zorluklar içerisin-
de yola çıktılar. Ama en büyük serma-
yeleri dava şuuruna sahip olmalarıydı 
ve ihlas sahibi olmalarıydı. Bugün 
Memur-Sen’in Türkiye’deki en güçlü 
memur sendikası olması bu ihlasın bir 
ürünüdür. Memur-Sen artık uluslara-
rası arenada da ismi duyulan ve sözü 
edilen bir emek örgütüdür. Bunda da 
Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının 
dava şuurunun ve ihlasının etkisi bü-
yüktür. Mehmet Akif İnan ve arkadaş-
larına bu vesile ile bir kez daha rahmet 
diliyorum” diye konuştu.

Yalçın: Amacımız üretimi ve 
kaliteyi artırmaktır
Genel Başkan Ali Yalçın ise yaptığı ko-

nuşmada, “ Biz, sendikamızın, konfede-
rasyonumuzun kurucusu, şair, müte-
fekkir, iman ve aksiyon adamı Mehmet 
Akif İnan ağabeyimizin tanımıyla ‘kök-
lerini medeniyetimizde olan soylu mü-
cadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde 
geleceğe taşımak için’ var gücümüzle 
çalışıyoruz. Biz, tam da bu noktada, 
öncülerle gelecek arasında bir köprü 
vazifesi gördüğümüzün bilincindeyiz. 
Çağa şahitlik, çağın hafızası olmak 
demektir. Öncülerimizin vasiyetine de 
uyarak, asla hırsa kapılmadan ama so-
rumluluklarımızla yani kulluğumuzla 
şekillenmiş azmimizi hep diri tutup, in-
san ve insanın en saf eylemi olan emek 
mücadelesini en güçlü şekilde sürdü-
rüyor, bu soylu eylemimizi de adil ha-
fızaya naklediyoruz”  dedi.
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Erzincan’da İş Birliği 
Protokolü İmzalandı
Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şu-
besinin  girişimi ile Erzincan Valiliği, 
Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi arasında eğitim, 
sosyal ve kültürel işbirliği protokolü 
imzalandı.

İmzalanan protokol ile   İstiklal Marşı-
nın Kabulünün 100. yılında yapılacak  
eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda  
çalışmalar  müştereken yürütülecek. 

Protokol imza töreni Erzincan Valiliği 
Toplantı salonunda yapıldı. Toplantı-
ya  Erzincan Valisi Mehmet Makas, 
Vali Yardımcısı  İhsan Ayrancı, Erzin-

Doğan: “Âkif İnan, yazar 
camiasında “ağabey” olarak 
bilinir. O bizim ağabeyimiz 
olduğu kadar, dava ve 
mücadele arkadaşımızdı; her 
zaman omuz omuza idik. Onun 
adını taşıyan bir ödüle layık 
görülmekle iftihar ediyorum.”

Özer: irfan ehliydi
Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Özer ise yaptığı 
konuşmada “imzalanan protokol ge-
reği Akif İnan ödülleri vermeye baş-
ladıklarını ve bu ödül programlarının 
bu yıl 2’ncisini düzenlemekten onur 
duyduklarını kaydetti.

Arıcan: Akif İnan gerçek bir 
mütefekkir ve aydındı
Mehmet Akif İnan Ödülleri Jüri Başka-
nı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
da yaptığı konuşmada, “Mehmet Akif 
İnan üstadımız, Mehmet Akif Ersoy 
gibi şair, mütefekkir ve bir eylem in-

sanıydı. Mehmet Akif Ersoy’un sadece 
ismini taşımıyordu aynı zamanda fikir-
lerini de paylaşıyordu. Akif Ersoy Milli 
Mücadele’de nasıl mücadele verdiyse, 
Akif İnan da yaşadığı süreç boyunca 
fikirleriyle, faaliyetleriyle aynı müca-
deleyi verdi” dedi.

Arıcan şöyle devam etti: “Akif İnan, 
toplumun, coğrafyanın, insanın ve 
Müslümanların dertleriyle dertlenen 
gerçek bir mütefekkir ve aydındı. 
Türkiye’de sendikacılığı çok ileri taşı-
yan bir şahsiyetti ve nitekim kurduğu 
Memur-Sen, şu an milyonlara ulaştı. 
Akif’in başlattığı bu hareket ise şimdi-
lerde onun adını yaşatıyor ve gerçek 
bir vefa örneği sergiliyor. Burada ol-
maktan ve bu ödül törenine jüri baş-
kanlığı yapmaktan onur duyuyorum.”

Doğan: Fikirleri, idealleri, 
mücadelesi olan bir 
şahsiyetti
Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülen 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu ve 
şeref başkanı D. Mehmet Doğan, yap-
tığı konuşmasında, Âkif İnan’ı, “fikirleri, 
idealleri, mücadelesi olan bir şahsiyet-
ti” diye tanımladı.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bu 
kimliği ile güçlü bir sivil toplum ku-
ruluşunun temelini attı.  Bu anlamda, 
Memur Sen’in kurulması ve başkanlığı-
nı Mehmet Âkif İnan’ın üstlenmesi çok 
mühim bir hadisedir. Memur-Sen’i di-
ğer sendikalardan farklı kılan da budur. 
Çünkü bilinen, tanınan, ünlü bir dava 
ve fikir adamı tarafından kurulmuş, fi-
kir temelli bir sendikadır. Memur-Sen 
onun fikirleri, idealleri istikametin-
de yürüdükçe güçlü olmaya devam 
edecektir. Âkif İnan, yazar camiasında 
“ağabey” olarak bilinir. O bizim ağabe-
yimiz olduğu kadar, dava ve mücadele 
arkadaşımızdı; her zaman omuz omu-
za idik. Onun adını taşıyan bir ödüle 
layık görülmekle iftihar ediyorum” 

can Belediye Başkanı  Bekir Aksun, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Akın Levent,  Türki-
ye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil 
İbrahim  Özdemir katıldı. 

Protokol gereği yapılacak bütün kül-
türel çalışmalar oluşturulan bir heyet 
tarafından gerçekleştirilecek. Dört 
kuruluş bütün çalışmalara ortak imza 
atacak.  Protokol Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun yüzüncü yılı da dahil ol-
mak üzere üç yıl süre ile geçerli olacak.

Gerçekleştirilen protokol çerçevesin-
de  ilk konferans “İstiklal Marşında 

Dini ve Milli Motifler” konulu konfe-
rans Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından 
verildi.  Erzincan Üniversitesinde çevri-
miçi olarak verilen konferans  Üniver-
site öğrencileri ile paylaşıldı.



8 Mart 2021

 “Mehmet Âkif 
Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve Türkiye 
Yazarlar Birliği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’u ziyaret ederek, 
“İstiklâl Marşı Yılı” içinde 
gerçekleştirecekleri 
faaliyetler hakkında bilgi 
verdiler.”

Doğan ve Arıcan’dan
TBMM Başkanı Şentop’a Ziyaret
Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet Doğan ve Türki-
ye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop’u makamında ziyaret 
ettiler.

18. 02. 2021 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette, TYB Genel Başkanı Musa 
Kâzım Arıcan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’a, 2021 yılının İstiklâl 
Marşı yılı olarak kutlanması için gös-
terdiği hassasiyet için teşekkür ede-
rek Birliğin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

“İstiklâl Marşı Yılı” içinde gerçekleşti-
recekleri faaliyetler hakkında da bilgi 
veren Genel Başkan Arıcan, “İstiklâl 
Marşı’nın yazılma sebebi, süreci, an-
lam ve öneminin hatırlanması ama-
cıyla yıl sonuna kadar; üniversiteler, 
yerel yönetimler, meslek kuruluşları, 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş 
birliği yaparak ülkemizde ve yurt dışı 
temsilciliklerimizde paneller, konfe-
ranslar, bilgi şölenleri, gençler için 
yarışmalar vb. etkinlikler düzenleye-
ceğiz.” diye konuştu.

D. Mehmet Doğan da “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin yüz yıl önce Meh-
med Âkif’in yazdığı İstiklâl Marşı’nı 
kabul ederek, bayraktan sonra güçlü 
bir aidiyet unsurumuz olan milli mu-
tabakat metnini milletimize armağan 
ettiğini” belirttikten sonra, yüz yıl 
içinde Türkiye’nin büyük bir değişim 
geçirdiğini, buna rağmen milletimi-
zin İstiklâl Marşı üzerindeki ittifakının 
devam ettiğini söyledi. Son olarak 
TBMM’nin 2021’in İstiklâl Marşı yılı 
olması konusunda bütün partilerin iş-
tirakiyle verdiği kararla bu ittifakı sür-
dürmesinden büyük bir memnuniyet 
duyulduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve İstiklâl Marşı’nın gelecekte 
te milletimizin milli mutabakat metni 
olmaya devam edeceğini söyledi.Tür-
kiye Yazarlar Birliği’ni ve faaliyetlerini 
takip ettiğini belirten Başkan Şentop, 
Mehmet Âkif Ersoy’un hatırlanma-
sı, eserlerinin tanıtılması için gayret 
gösteren TYB’ne takdirlerini ifade etti. 
Ziyaretin sonunda, D. Mehmet Doğan 
TBMM Başkanı Şentop’a TYB’nin daha 
önceki Mehmed Âkif şölenleri kitapla-
rı ile birlikte Safahat, Genç Safahat ve 
“Camideki Şair Mehmed Âkif” kitabını, 
Genel Başkan Arıcan da TYB’nin yayın-
larından takdim etti.
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Fikir 
Coğrafyası.com sitesinin hazırlayıp 
sunduğu “Arka Pencereden Bakmak” 
programına katılarak “Fikre Do-
ğu’dan Ve Batı’dan Bakmak” konu-
sunda açıklamalarda bulundu.

15. 01. 2020 tarihinde, sitenin youtu-
be kanalından canlı olarak yayınlan, 
Dr. Sümeyra Tüzün’ün yönettiği  prog-
ramın diğer konuşmacısı ise Prof. Dr. 
Cengiz Anık oldu.

“Doğu ile Batı ayrımının rasyonalitesi 
var mıdır? Doğu ile Batı duygularımı-
zın, algılarımızın, zanlarımızın, hatta 
hezeyanlarımızın var ettiği bir gerçek-
lik midir? Doğu ile Batı arasında bir 
ayrım yapılabilmesini mümkün kılan 
makul ve mantıklı argümanlar ileri 
sürülebilir mi? Batı düşüncesi buna-
lıma girmiştir diyebilir miyiz? ABD ve 
Avrupa insan hakları, demokrasi gibi 
konularda samimi mi?” gibi sorulara 
cevapların arandığı program büyük 
ilgi gördü.

Konuşmasında İslam felsefesinde 
inanç-akıl  ilişkisine değinen Genel 
Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
“Doğu Batı düşüncesi fikriyatı üzeri-
ne konuşacaksak kırılmanın nereden 
başladığına da bir bakmamız gereki-
yor. Roma düşüncesi karşısında Latin-
ce, “Güneş’in Doğudan Doğması” an-
lamında araştırma alanı olarak oryan-
talizm- şarkiyatçılık Edward Said’in 
1978 tarihinde “Oryantalizm: Batının 
Doğu Algılayışları” adlı çalışması ile 
başlamıştır. Doğu araştırmaları diye 
bir bilim dalı olmaktan öte Batıda 
böyle bir literatürün oluştuğunu gö-
rüyoruz. Az önce değerli hocam Fa-
rabi’den söz etti. Benim de çok sevdi-
ğim, saygı duyduğum önemli bir filo-

Arıcan: “Bugün dünyanın çok 
önemli meseleleri var; iklim 
değişikliği, küresel ısınma, 
çevre sorunları yani dünyanın 
en önde gelen sorunlarını 
sıralayalım; bunların 
çoğu kimyasal, nükleer ve 
biyolojik silahların neden 
olduğu sorunlardır ve çoğu 
da Batı kökenlidir. Bunların 
çoğu insanı maneviyattan, 
metafizikten, vahiyden 
koparan gelişmelerdir.

“İnsanlığı Tehdit Eden
Batı Kaynaklı Sorunlar Var”

zof olan Farabi’nin üzerinde durduğu 
bir çok konu günümüzde de önemini 
korumaktadır. “dedi.

Fikri gelenekler entelektüel 
birikimlerin oluşumuna 
katkı sağlıyor
Fikri geleneklerin binlerce yıldır insan-
lığın ortak değeri olarak bir düşünce 
ırmağı olarak her geçtiği yerden, her 
geçtiği coğrafyadan farklı renkler al-
dığını belirten Başkan Arıcan, bu ge-
leneğin düşünsel anlamda çok önem-
li ilmi ve entelektüel birikimlerin olu-
şumuna katkı sağladığının altını çizdi.

Farabi konusunda yaptığı araştırma-
lar ve konuşmalarıyla tanınan Baş-
kan Arıcan, İslam felsefesini metot ve 
terminoloji açısından değerlendiren 
filozof Farabi’nin, felsefe dünyasında 
“Muallim-i Sani” olarak anıldığını ve 
Farabi’nin ilmin nerede ve kimde olur-
sa olsun alınması gerektiğini söyle-
yen, entelektüel biri olmasına rağmen 
her zaman tevazu sahibi olduğunu 
söyledi.

Konuşmasında Doğu ve Batı’yı değil 
insanlığın ortak sorunları,  bu sorun-
ların çözümlerini konuşmamız gerekir 
diye konuşan Başkan Arıcan, “Dünya-
nın bir çok bölgesi kendisinden kay-
naklanmayan sorunları konuşmak 
zorunda kaldı, o sorunları çözmek 

zorunda kaldı. Bu sorunların bir çoğu 
Batı’nın sorunlarıydı, Batı’nın neden 
olduğu sorunlardı hatta Batı’nın gidip 
müdahale ettiği, sömürdüğü yerlerdi 
sorunlardı. Özellikle 19. Yy sonra olu-
şan bu paradigma  bu kırılma insanlığı 
öyle bir noktaya getirdi ki, şu an insan 
dediğimiz varlık büyük sıkıntılar çeki-
yor. Bugün dünyanın çok önemli me-
seleleri var;  iklim değişikliği, küresel 
ısınma, çevre sorunları yani dünyanın 
en önde gelen sorunlarını sıralayalım; 
bunların çoğu kimyasal, nükleer ve 
biyolojik silahların neden olduğu so-
runlardır ve çoğu da Batı kökenlidir. 
Bunların çoğu insanı maneviyattan, 
metafizikten, vahiyden koparan geliş-
melerdir. ”diye konuştu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda ger-
çekleşen ziyarette bakana TYB’nin fa-
aliyetleri hakkında bilgi veren Genel 
Başkan Arıcan, kadim medeniyetimi-
zin değerlerini korumak, geliştirmek 
ve yarınlara taşımak için 42 yıldır yurt 
içinde ve yurt dışında önemli etkinlik-
ler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genç Kahve gençliğin 
buluşma mekânı oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Pro-
jeleri Destek Programı kapsamında 
desteklenen “Genç Kahve”’ de gerçek-
leşen faaliyetlere de değinen Başkan 
Arıcan; “Genç Kahve, yazarların, şairle-
rin, sanatçıların, kültür adamlarının ve 
gençliğin yeni buluşma mekânı oldu. 
Genç Kahvede; Mesnevi okumaları, 
edebiyat söyleşileri, Safahat okumala-
rı, Ankara’da çeşitli bölümlerde eğitim 
alan uluslararası öğrencilere Türkçe 
öğretimi, okur-yazar buluşmaları, 
genç hasbihal programları, teo politik 
felsefe okumaları, edebiyat ve hayat 
söyleşileri, kültür kervanı, Yunus Emre 
okumaları, “Edebiyat Atölyesi/ Kitap 
Tahlilleri”, eleştirel düşünce seminerle-
ri, sinemanın temel kavramları ve film 
okumalarının yapıldığını ifade etti.

Duygularını, düşüncelerini, hayallerini 
yazmak isteyen gençlere yol, yöntem 
ve yazma becerilerini geliştirmek için 

Gençlik ve Spor Bakanına
Başkanlardan Ziyaret

yine Bakanlık destekli  Genç Yazarlar 
Kurultayları gerçekleştirdiklerini belir-
ten Arıcan, uluslararası genç yazarlar 
kurultayları için hazırlıklarını sürdür-
düklerini belirtti. Başkan Arıcan, ko-
nuşmasında verdikleri destekler için 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
teşekkür etti.

Milli Mücadele’nin ruhunu 
yeniden hatırlayacağız
Oldukça samimi ve verimli geçen zi-
yarette, 2021’in İstiklal Marşı olarak 
kutlanacak olmasından büyük mut-
luluk duyduklarını da ifade eden Baş-
kan Arıcan, Milli Mücadele’nin ruhunu 
temsil eden İstiklâl Marşı’nın yazılma 
sebebi, süreci, anlam ve öneminin 
hatırlanması amacıyla yıl içerisinde 
paneller, konferanslar, bilgi şölenleri, 
gençler için yarışmalar düzenleyecek-
lerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu da yaptığı ko-
nuşmada ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

İstiklâl Marşı Yılını gençlerin 
katılımı ile kutlayacağız
Günümüzün önemli yazarı ve sözlük-

çüsü D. Mehmet Doğan’ın konuşma-
larını yıllar önceden dinlediğini ve 
yazılarını hâlâ okuduğunu belirten 
Bakan Kasapoğlu, TYB’nin de faaliyet-
lerini bildiğini, takip ve takdir ettiğini 
söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının 
“İstiklal Marşı Yılı” olmasını içeren dü-
zenlemenin kabul edildiğini hatırlatan 
Bakan Kasapoğlu, yıl boyunca bakanlık 
olarak; gençlerin de katılımlarının sağ-
lanarak 100 yıl önce kaleme alınan ve 
TBMM de kabul edilen İstiklal Marşımız 
ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlik-
leri düzenleyeceklerini belirtti.

D. Mehmet Doğan  Bakan 
Kasapoğlu’na sözlük hediye 
etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Se-
lim Cerrah’ın da katıldığı ziyaretin so-
nunda, D. Mehmet Doğan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na 2020 yılında yayınla-
nan ve büyük ilgi gören 2 ciltlik “Os-
manlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe 
Sözlük”, TYB Genel Başkanı Arıcan ise 
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili kitapların-
da içinde olduğu TYB kitaplarından 
takdim ettiler.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan, Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nu 
ziyaret ettiler.
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
Diyanet TV de canlı olarak yayınlanan 
“Farklı Bakış” programına katılarak “İs-
lam Düşüncesinde Yönetim Kültürü 
ve Siyasetnameler” konusunda açıkla-
malarda bulundu.

25.01.2021 tarihinde gerçekleşen ve 
Sami Bayrakcı’nın yönettiği progra-
mın diğer konuğu ise Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Nurullah Yazar oldu.

Konuşmasında İslâm düşüncesinde 
siyasetnamelerin önemli bir yeri oldu-
ğunu ifade eden Genel Başkan Arıcan, 
Türk İslam geleneğinde nasihat, eği-
tim ve ahlâk, yönetim, sosyal ve kül-
türel meselelere ilişkin önemli siyaset-
namelerin olduğuna dikkat çekti.

Aksaklıkların giderilmesi ve ideal si-
yasi işlerin nasıl olması gerektiğine 
dair yol, yöntem göstermek amacıyla 
kaleme alınan siyasetnamelerin, “sul-
tanlar” tarafından yazıldığı gibi, işlerin 
iyi gitmemesi nedeniyle daha önce 
o tecrübeyi yaşamı kişiler tarafından 
“sultanları uyarmak, ikaz etmek, öğüt 

“Yönetici Adaletli ve
Merhametli Olmalıdır”

vermek” için de yazıldığını belirten 
Genel Başkan Arıcan, İslam gelene-
ğindeki siyasetnamelerin Hadis ve 
Ayetlerle desteklendiğini  söyledi.

Arıcan: Doğu kaynaklı 
önemli siyasetnameler var
İslâm dünyasında siyaset felsefesi 
konusunda ahlak ve din  arasında bir 
bağ kurulduğunu  Kindi, Farabi, İbn-i 
Sina ve Gazali’nin önemli çalışmaları 
ve önemli eserlerinin olduğunu ifa-
de eden Genel Başkan Arıcan, İran ve 
Hindistan kaynaklı siyasetnamelerin 
de olduğunu belirtti ve doğu kaynaklı 
çalışmaların ahlak ve devlet yönetime 
daha çok yer verdiğini belirtti.

İslâm düşünce tarihinde siyaset felse-
fesi konusunda Farabi’nin çok önemli 
çalışmasının olduğunu, ünlü filozo-
fun el-MEDÎNETÜ’l-FÂZILA’sı ile ilgili 
olarak bilgi veren Başkan Arıcan, bu 
eserde Farabi’nin “ideal devlet nasıl 
olmalıdır” sorusuna cevap verdiğini, 
erdemli toplum meydana getirmek 
için; yönetim, ahlak, erdemlilik ve  sos-
yal dayanışma konusunda da devletin 
görevlerini belirlemiştir diye konuştu.

Sami Bayrakcı’nın Nizamülmülk ile 
ilgili sorusunu da cevaplandıran Baş-
kan Arıcan, “Selçuklu sultanları Al-
parslan ve Melikşah döneminde 29 
yıl vezirlik yapmış olan Nizamülmülk, 
devlete ve yöneticilere düşen sorum-
lulukların neler olduğu, din ve dünya 
işleri, ülkede düzenin sağlanması, 
adalet ve hukuk konuları başta ol-
mak üzere devletle toplum arasındaki 
uyumun sağlanması için gerekli olan 
kuralları da içine alan Siyasetname’yi 
yazdı. Siyasetname’deki uyarıların, 
nasihatlerin çoğu hâlâ güncelliğini 
koruyor.” dedi.

Nurullah Yazar da yaptığı konuşmada 
iyi bir yöneticide olması gereken özel-
likleri şöyle sıraladı: “Yönetici olgun 
davranmalı, kendine güvenmeli ve 
başkalarına güven vermelidir. Her za-
man ve her durumda sakin olmalı, si-
nirli iken kesinlikle karar vermemelidir. 
Ayrıca, cömert, cesur, akıllı, merhamet-
li olmalıdır. Yönettiği insanlarla arasına 
duvar örmemeli, ulaşılabilir ve konuşu-
labilir olmaya özen göstermelidir. Mut-
laka, empati kurabilmeli, adaletli ve 
eşit davranmalı, ayrımcı ve kayırmacı 
davranışlardan kaçınması gerekir.”

Arıcan: “Nizamülmülk, devlete ve 
yöneticilere düşen sorumlulukların 
neler olduğu, din ve dünya işleri, 
ülkede düzenin sağlanması, adalet 
ve hukuk konuları başta olmak 
üzere devletle toplum arasındaki 
uyumun sağlanması için gerekli olan 
kuralları da içine alan Siyasetname’yi 
yazdı. Siyasetname’deki uyarıların, 
nasihatlerin çoğu hâlâ güncelliğini 
koruyor.”
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır, 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in “Batıda 
Hz. Muhammed İmajı” konusundaki 
sorularını cevaplandırdı.

11.11.2020 tarihinde gerçekleşen ve 
Birliğin youtube kanalı üzerinden 
canlı yayınlanan programda konuşan 
Özcan Hıdır, bugün de bazı Avrupa 
ülkelerinde devam eden İslam’a, Pey-
gamberimize ve Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlara yönelik eleştiri ve sal-
dırı yaklaşımlarıyla ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu.

Özcan Hıdır, 1998’de bulunduğu İn-
giltere’de, Hz. Muhammed ile ilgili çok 
sayıda oryantalist çalışma yapıldığı-
nı tespit ettiğini belirterek, 1999’da 
yayımladığı bir makaleyle başlayan 
“Batı’da Hz. Peygamber İmajı” konulu 
akademik çalışmalarının ilerleyen yıl-
larda da devam ettiğini kaydetti.

Kur’an-ı Kerim’e, İslam’ın temel kay-
naklarına ve peygamberimize karşı, 
Batı’da bir algı oluşturma çabası bu-
lunduğuna işaret eden Hıdır şunları 
aktardı:

Prof. Dr. Özcan Hıdır :
“Asıl hedef İslâm ve Peygamberimiz”

İslam’a ve  peygamberimize olan sa-
taşmalarda, hezeyanlarda kullanılan 
argümanlar var. Batı diyor ki; “biz de 
ifade özürlüğü var, konuşuyoruz.” 
Halbuki fikir ve ifade özgürlüğü aynı 
şey değil. Bütün bu tartışmalarda şu 
gerçeği çok net bir şekilde görüyoruz: 
Yahudi ve Hristiyanlar da din mensu-
bu bunların dini hakları var. Aslında,  
Müslümanların da bunların kullandığı 
hakları kullanması gerekir. Ama pra-
tikte böyle olmuyor, Müslümanlar 11 
Eylül saldırısından sonra asimilasyon 
ve güvenlik eksenli politikalara tabii 
tutuluyorlar. Buradan şunu anlıyoruz, 
dine inanalar açısından bir ayrımcılık 
söz konusu, neden böyle? Çünkü,  on-
ların güçlü kurumları var. Müslüman-
ların bu anlamda sıkıntıları var. Tabii 
ki batının tarihten gelen  bize bakış 
açılarını da unutmamak gerek.”

İslam ülkeleri güç birliği 
yapmalıdır
Batı’daki İslâm algısının olumlu yön-
de gelişmesi için özel stratejiler ge-
liştirilmesi ve çalışmalar yapılması 
gerektiğini belirten Hıdır, “Gönül ister 
ki; İslâm ülkeleri bir araya gelsin  bu 
konularda ortak bir karar ve tavır içine 
girsinler. Batılı İslâm karşıtı ülkelerin 
mallarına boykot uygulanacaksa ki 
uygulanmalı ve iş ciddi tutulmalıdır.” 
diye konuştu.  

Prof. Dr. Özcan Hıdır sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Karamsar olmayalım, müs-
pet düşünce de önemlidir. Şerlerden 
hayır çıktığına inanıyoruz. İslam’a ve 
Müslümanlara meydan okumalar, tar-
tışmalar ve  bu krizlerin Müslümanla-
rın önüne büyük bir fırsat çıkardığını 
da unutmayalım. Nitekim 11 Eylülden 
sonra, bir paradoks gibi dursa da bu 
dönem sonrasında Avrupa ülkelerin-
de Kur’an-ı Kerim mealleri, Hazreti 

Peygamber ile ilgili kitaplar çok sa-
tanlar listesine girdi. Negatif olaylar 
insanları İslam’a ve Peygamberimizin 
hayatına yönlendirdi.”

Batıda peygamberimize 
karşı saldırılar var
Prof. Dr. Hıdır’ın “Batı’da Hz. Muham-
med İmajı” adlı son kitabı İnsan Yayın-
ları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metnin-
de de şu ifadeler yer almaktadır:

“Batı’da Hz. Peygamber imajına dair 
çok sayıda literatür üretilmiştir. İs-
lâm’ın doğuşu dönemindeki Kilise 
babaları, Latin kronikçileri, Ortaçağ, 
Reformasyon, Aydınlanma ve oryan-
talistik dönem ile  günümüzdeki Batılı 
İslam karşıtı yazarların çoğu, ilgili eser-
lerindeki şüphe, iddia ve iftiralarında 
daha ziyade Hz. Peygamber’i hedef 
almışlardır. Zira Hz. Peygamber’e yö-
nelik şüphe, aynı zamanda O’nun 
peygamberliğine, getirdiği vahye ve 
bir bütün olarak İslam’a yönelecektir. 
Bu durum, Hz. Peygamber’in İslâm’da-
ki merkezî rolünün, Kur’an ve Hz. Pey-
gamber’in peygamberliğinin “iç içe” 
geçmişliğinin, “en güzel örnek (üsve-i 
hasene)” olarak O’nun Müslümanlar 
için öneminin Batı’da aslında iyi kav-
randığını gösterir. Bu çalışma, İslâm’ın 
doğuşundan itibaren Batı’da Hz. Pey-
gamber’e dair imge, imaj, iddia-iftira 
ve tipolojiler ile bunların sebeplerini 
ve kaynaklarını asırlara göre bir bütün 
olarak ele almakta, İslâm ve Hz. Pey-
gamber karşıtlığında tarihin aslında 
modern versiyonlarıyla tekerrür etti(-
rildi)ğinin altını çizmekte, genelde ne-
gatif olan bu imajın izâlesi konusunda 
yapılabileceklere dair Müslümanlara 
bazı perspektifler sunmaktadır.”
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kudret Bülbül, TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in hazırlayıp 
yönettiği “Kültür Sohbetleri” ne konuk 
oldu.

Siyaset bilimi ve bürokrasi konusunda 
önemli araştırmaları ve eserleri bulu-
nan Kudret Bülbül, Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin youtube kanalı üzerinden 
canlı yayınlanan söyleşide “Bürokrasi-
name” kitabıyla ilgili bilgiler verdi.

Tecrübelerimizi gençlere 
bırakalım

Bülbül yaptığı konuşmada, “Türkiye 
de insanımız çok yazmıyor. Belli yer-
lerde belli görevde olan arkadaşlar 
hatıratlarını yayınlamıyorlar oysa 
özellikle muhafazakâr camia açısın-
dan baktığımız zamanda belki de bu 
camia 200 yıllık bir tarih içerisinde 
makam olarak mevki olarak iyi yerler-
deler. Biz şuanda yapmış olduğumuz 
görevleri annemizden babamızdan 
öğrenmiş değiliz. Yapmış olduğumuz 
görevleri bizatihi bir gelenek içinde 
olmadan kendiliğinden öğrendik. Bu 
anlamda öğrendiğimiz şeyler çok de-

Kudret Bülbül:
Bürokratlar Deneyimlerini Paylaşmalı

ğerli. Eğer çocuklarımız ileride bizim 
gibi kendileri öğrenmeleri için bizim 
birikimlerimizden faydalanacaklar bu 
yüzden mutlaka yazmamız gerekiyor.” 
dedi.

Tecrübelerin, bilgilerin ilerideki nesil-
lere aktarılmasının da bir görev oldu-
ğunu söyleyen Bülbül sözlerini şöyle 
sürdürdü:   

“Sait Halim Paşa bir sadrazam İstan-
bul’da bulunuyor ama eğitimini, daha 
çok yurtdışında alıyor. Batıya giderek 
batılı düşünmeyen birisi batıda kay-
bolmamış, tam tersi gelişmeleri takip 
ederek çok yakından izleyen eleştiren 
bunu da sağduyuyla yapan birisi. Bu 
şekilde düşünürler daha çok daha iyi 
insan nasıl olur arayışındalar. İslâm-
cıysa daha Müslüman nasıl olabilir? 
Türkçüyse daha Türkçü nasıl olabilir? 
Niye böyle içtihatçı değil bir dış işle-
ri başkanlığı bir başbakanlık yapmış 
değil bu nedenle onların eserlerinde 
anayasa tartışması yer almaz bir me-
mur tartışması yer almaz onlarda bir 
aydın tartışması doğu batı tartışması 
var.”

Bugün dünden daha iyi 
işler yapmalıyız
Çalışma hayatının içinde bulunan-
ların zaman zaman birlerini eleş-
tirdiklerini belirten Bülbül, “Ha-
yatın farklı taraflarında olduğun-
da tarafların birbirlerine nasıl 

baktıklarını görebiliyorsunuz. Bazen 
olumsuz tarafların bakıldığını görüyo-
ruz. Örneğin bürokrasiden akademiye 
bakışı. Şöyle tabirler var; bunlar hoca 
takımı uçar. Akademiden bürokrasi-
ye bakıldığında bunlar uygulamanın 
içerisinde boğulurlar deniyor. Bugün 
küreselleşmiş bir zamandayız hızlı 
olmalıyız, bulunduğumuz görevler 
kurumlar yurt dışında ne yapıyorlar 
paydaşlarının eş değer kurumlarının 
neler yaptığını bilmezsek doğrusu 
çok katkı sağlayamayabiliriz. Bu kü-
resel çağda dünden çok daha iyi işler 
yapıyor olabiliriz. Ama insanlar dev-
letlerin nasıl kurulduklarını biliyorlar 
onlardan geri işler yaparsak düne 
göre iyi işler yapsak bile yetmeyebilir.” 
diye konuştu.  

Şuanda yapmış olduğumuz  
görevleri annemizden 
babamızdan  öğrenmiş 
değiliz. Yapmış olduğumuz  
görevleri bizatihi bir gelenek 
içinde olmadan kendiliğinden 
öğrendik. Bu anlamda 
öğrendiğimiz şeyler çok 
değerli. Öğrendiklerimizi 
bizden sonrakiler de bilsin diye 
yazmalıyız.”
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in hazırlayıp 
yönettiği “Kültür Sohbetleri”ne Anka-
ra Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Tekin konuk oldu.

29 Haziran 2020 Pazartesi günü TYB 
‘nin youtube kanalı üzerinden canlı 
yayınlanan programda konuşan Te-
kin, “Osmanlı’dan Bugüne Demok-
rasi Tartışmaları” konusunda önemli 
açıklamalarda bulundu.

Rektör Tekin, yayınlanan son kitabı 
“Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet Ye-
ni Osmanlılar ’da Demokrasi Tartış-
maları” üzerinden yaptığı değerlen-
dirmede, “Osmanlı Devleti bir şeriat 
devleti midir ya da Osmanlı Devle-
tinde dinin rolü nedir sorusu net bir 
şekilde cevaplandırılmış değildir. Bu 
konuda literatürde yoğun bir tartışma 
var. Şer’i devlet tartışmasından tutun 
da bir laik devlet tartışmasına kadar 
değişik yönleriyle konuyu ele alan 
akademik çalışmalar mevcut. Ama 
ben tezimde sadece şunu irdelemeye 
çalıştım, Türkiye’de demokrasi tartış-
malarının başlangıç noktası neresidir, 
bu başlarken nasıl başlamış, bu so-
ruyu sorarken veya bu soruya cevap 
ararken üzerinde durduğum yazarlar, 

“Demokrasi Tartışmaları
1860’lı Yıllarda Başladı”

o dönemin şartları itibariyle entere-
san bir şekilde çıkış noktası olarak İsla-
mi referanslar kullandıklarını gördüm. 
Dolayısıyla şunu iddia ediyorum; bu 
tartışmalar başlarken din meşrulaştı-
rıcı bir araç olarak kullanılmıştır. Altını 
çizerek söylüyorum bu Osmanlı Dev-
letinde dinin pozisyonuyla ilgili bir 
önerme değil tam tersine kitabımın 
önermelerinden bir tanesidir.” dedi.

“Siyasal bilgiler fakültesinden mezun 
olduğumdan kendime Türk siyasal 
hayatı ve Türkiye’de demokrasinin ge-
lişimiyle ilgili bu sürecin nasıl seyretti-
ğini ortaya koymak için bir başlangıç 
noktası aradım.” diye konuşan Tekin 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de demokrasi tartışmaları 
nasıl başladı ve ne zaman başladı, 
neler yapıldı. Aslında çok enteresan 
bir şekilde 1860’lı yıllarda başlayan 
tartışma 1876’ya gelindiğinde mesela 
dönemin İstanbul’daki batılı gazeteci-
leri ve batılı devlet adamları şöyle bir 
tanımlama yapıyorlar, “o kadar çok ko-
nuşuluyordu ki boğazdaki kayıkçı bile 
anayasal düzenden ve meşruti rejim-
den bahsediyor”. Şimdi bakın internet 
yok, televizyon yok, radyo yok, çok sı-
nırlı imkânlarla enteresan bir tartışma 

yürümüş ve yaklaşık 20 yıllık bir süre 
içerisinde boğazdaki kayıkçı bile bu 
işten bahseder hâle gelmiş.”

Konuşmasında Osmanlıda batılılaş-
ma, modernleşme konusuna da de-
ğinen Rektör Tekin, “ Kanuni Sultan 
Süleyman sonrası süreçte başlayan ve 
belli kırılma noktaları olan süreçten 
bahsediyoruz. İlk başta Osmanlı klasik 
düzenine yeniden nasıl dönebilirizi 
tartışmaya başlıyorlar. Yani devlet sı-
kıntıya girdi toplumsal yapıda, siyasi 
yapıda sıkıntılar var nasıl çözebiliriz 
sorusunu dönemin Osmanlı aydını 
özellikle 17. Yüzyıldan itibaren di-
yorlar ki “biz aslında mükemmel bir 
devletiz, sistemin içerisinde bazı nok-
talarda sıkıntılar üredi bu sıkıntıları 
ortadan kaldırırsak eğer problemi çö-
zeriz.” Burada böyle bir süreç var. Kâtip 
Çelebi, Koçibey, Gelibolulu Âli, Aziz 
Efendi, Sadrazam Kemankeş veya Ha-
zerfan Hüseyin Efendi gibi kişiler tam 
da bunu yapıyorlar. Diyorlar ki “siste-
min içindeki aksayan yönleri çözersek 
tekrar eski şaşalı günlere döneriz. 18. 
Yüzyıla geldiğimizde bu sefer bunları 
yapsak dahi dünya değişti, bir şeyleri 
değiştirmemiz ve batıyı örnek alma-
mız gerekiyor. 18. Yüzyılın ana teması 
bu.” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı Türkiye Yazarlar Birliği ta-
rafından gerçekleştirilen “Kültür Soh-
betleri” programına katılarak “Hukuk 
ve Kültür” konusunda önemli açıkla-
malarda bulundu.

TYB’nin youtube sayfasından canlı ya-
yınlanan söyleşide TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in sorularını 
cevaplandıran Kıratlı, hukukun özü 
itibariyle iradenin ürünü olduğunu 
belirterek hukuk ve kültür arasındaki 
ilişkiye dair şunları söyledi:

 “Hukukun kültürün gelişiminde, kül-
türün de hukukun gelişiminde rol oy-
nadığı muhakkaktır. İlahi hukukun da 
kültür üzerinde etkisi kaçınılmaz bir 
gerçektir. Hukukun gelişmesine daya-
nak sağlayan bir yapıdır. Hukuk belirli 
bir zaman diliminde insanlık tarihinin 
gelişmesiyle ortaya çıkan kültürel bir 
olgudur. Kültürel davranışın bir huku-
ki yanı olduğu gibi her hukuki olayın-
da kültürel bir tarafı vardır. Hukukun 
bireyler arasında bir çözüm getirilme-
si de sosyal olay olarak karşımıza çıkı-
yor. Sosyal bir olay olması nedeniyle 
toplumda hukuk sürekli bir değişken 
bir yapıya sahiptir.”

Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde uzun 
yıllar  hakimlik görevinde bulunan, 

“Hukuk ve Kültür Birbirlerini Etkiliyor”
Kıratlı:  “İlahi hukukun 
da kültür üzerinde etkisi 
kaçınılmaz bir gerçektir. 
Hukukun gelişmesine dayanak 
sağlayan bir yapıdır. Hukuk 
belirli bir zaman diliminde 
insanlık tarihinin gelişmesiyle 
ortaya çıkan kültürel bir 
olgudur. Kültürel davranışın 
bir hukuki yanı olduğu gibi her 
hukuki olayında kültürel bir 
tarafı vardır.”

Adalet Bakanlığında bürokrat olarak 
da görev yapan Metin kıratlı, Cumhu-
riyetin kuruluşundan sonra batı kay-
naklı hukuk sisteminin ülkemiz ka-
nunlarına uyarlanması esnasında bir 
çok sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Günümüzün medeniyet ve kültürünü 
konuşurken mutlaka küreselleşme 
ve küreselleşme kavramını dikkate 
almalıyız diye konuşan metin Kıratlı,  
“Küreselleşme insanların, nesnele-
rin, mekanların ve bilginin çok yönlü 
akışını ve bunların karşılaştığı ve ya-
rattığı diziyi ifade etmektedir. Günü-
müzde hukuk normları katı bir yapıya 
sahiptirler. Statiktir, bulunduğu top-
lumda sadece belli bir mekanda ge-
çerlilik sağlar ancak küresel çağda bu 
katı yapı artık bozulmuş ve akışkan 
bir yapı oluşmuştur. Dünya büyük, 
global bir köy haline gelmiştir. Köy 
haline gelmesi de bir takım avantaj 
ve dezavantajları meydana getirmiş-
tir.” İfadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanlığınca, “Resmi Yazışmalarda Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”te yapılan düzenlemenin 
amacına ilişkin bilgiler de veren Me-
tin Kıratlı, “Artık dijital çağda yaşıyo-
ruz. e- devlet uygulamasına büyük 
önem veriyoruz. Devlette kâğıt üze-
rinden yapılacak birçok yazışmayı, 
dijital ortama taşıdık. Cumhur-
başkanlığına bağlı olan “Dijital 
Dönüşüm Ofisi” bu alanda, 
e-devlet uygulamaları ko-
nusunda önemli çalışma-

lar yapıyor. Tüm kurum ve kuruluşları 
kapsayacak uygulamada çok az bir 
eksiğimiz kaldı, onu da tamamlayın-
ca vatandaşlarımız her zaman ve her 
yerden kamu hizmetlerine daha rahat 
ulaşacak,  dijital ortamda ulaşılmayan 
hizmet kalmayacak, gerçek anlamda 
yönetmeliğin gerekleri yerine getiril-
miş olacak.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı, dilin kültürün önemli bir 
parçası olduğunu, küreselleşen kül-
türle birlikte dilimizde de ciddi orada 
erozyona uğradığını belirterek şunla-
rı söyledi: “ Ne yazık ki, dilimizde çok 
fazla yabancı kelime var. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
bu konuda gayet hassas. Biz yabancı 
kelimelerden arındırılmış halkımızın 
anlayacağı şekilde yazışmaları önem-
siyoruz. Bu yüzden, Cumhurbaşkan-
lığı yenilenen resmi yazışma kuralları 
çerçevesinde, resmi yazılarda sıklıkla 
yapılan kelime hataları tespit edilerek 
doğrularını paylaştık.”

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı
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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in hazırlayıp 
yönettiği “kültür sohbetleri” ne katı-
larak “Medya ve Kültür” konusunda 
açıklamalarda bulundu.

21.08.2020 tarihinde TYB’nin You Tu-
be sayfasından canlı yayınlanan prog-
ramda konuşan Sözen, kültürümüzün 
gelişimi, yaşanan sorunlar ve günü-
müzdeki durumunu değerlendirirken 
her dönemin farklı uygulamaları ol-
duğunu ifade etti

Tanzimat, Cumhuriyet, 1980 sonrası, 
28 Şubat dönemlerinde ülkemizde ve 
dünyada yaşanan gelişmelerle kültü-
rün değişimler yaşadığını ve 2000 li 
yıllardan sonra ise  normalleşme dö-
nemine geçmiş olarak görüyoruz diye 
konuştu.

Edibe Sözen sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tanzimat dönemi tabi ki batılılaşma-
nın hâkim olduğu imparatorluğun 
çöküşüne çare arandığı dönemdi, bu 
dönemde kültür politikaları da diğer 
politikaların önüne geçmiştir. Çünkü 
batıda elit kültür, seçilmiş kültür, halk 
kültürü gibi bir takım ayrımlar üzerin-

“Kültürler Her Yüzyılda
Bir Yapısal Değişime Uğradı”

“Devlet, sanat, demokrasi, 
kültür bunlar bir zincirin 
halkaları gibi birbirine o kadar 
bağlı ki, bu sebeple devletçi 
yaklaşımların hâkim olduğunu 
ama 1980 lere gelindiğinde 
özellikle İslami unsurların çok 
daha fazla ön plana çıktığını, 
farklı şehirlerden gelen 
insanların kendi görüşlerini, 
kendi yaşama biçimlerini 
büyükşehirlerde icra 
ettiklerine şahit oluyoruz. “

de duruluyordu. Bir önemli etkende 
batıda I. Dünya Savaşı sonrası dönem, 
o dönemde toplumsal tahribatların 
çok yüksek olduğunu görüyoruz ve 
buna çare olarak özellikle sol düşün-
ce akımları kültür çalışmalarına ağırlık 
verdi.”

Toplumların restorasyonu için kültü-
rel anlayışın önemine vurgu yapan 
Sözen, ülkemizde 1950 li yıllardan 
sonra köyden kente göçlerin egemen 
olduğunu ve bu göçlerin yeni bir de-
ğişim dönüşüm başlattığını belirtti.

1950 li yılların öncesine bakıldığın-
da devletin belirlediği çok ciddi bir 
kültür politikasının olduğunu ifade 
eden Edibe Sözen, “Devlet, sanat, 
demokrasi, kültür bunlar bir zincirin 
halkaları gibi birbirine o kadar bağlı 
ki, bu sebeple devletçi yaklaşımların 
hâkim olduğunu ama 1980 lere ge-
lindiğinde özellikle İslami unsurların 
çok daha fazla ön plana çıktığını, farklı 
şehirlerden gelen insanların kendi 
görüşlerini, kendi yaşama biçimlerini 
büyükşehirlerde icra ettiklerine şahit 
oluyoruz. Özellikle kültür politikala-
rında gösterilen devletçi tutum, çok 
katı bir tutum. Ancak 1980’ den sonra 
kamusal alanda bir rahatlamaya gidil-
diğini fark ediyoruz.”

Kültür alanında dünyada yaşanan ge-
lişmelere de değinen Edibe Sözen, “ 
Batıda da değişim çok fazla fakat bu 
değişimde özellikle elit, seçkinci kül-
tür dediğimiz kültürün bir aydınlan-
ma felsefesi olarak hâkim olduğunu 
ve halk kültürlerinin arka planda bir 
görünmez öğe olarak kaldıklarını bi-
liyoruz.  II. Dünya savaşından sonra 
kültürün cinsiyete, yaşa, ırka, renklere 
göre değişiklik arz ettiğini hatta kültü-
rün gündelik hayat pratiği olduğunu, 
1980 yıllarında yeni sol görüşlerin ağır 
basan kültürü, aynı zamanda bir pra-

tik tecrübe olduğunun altını çizdiğini 
şahitlik ediyoruz.” diye konuştu.

Kültür alanındaki bu değişimlerden 
Türkiye’nin de etkilendiğini, köyler-
den kentlere başlayan göçlerle, kent-
lerde yapısal ve demografik bir değişi-
min yaşandığını belirten Sözen med-
ya ile ilgili olarak da şunları ifade etti.

“Konumuz medya olduğunda ki med-
ya zaten kültürün bir biçimi kültürün 
bir formu, kendi başına kendine has 
bir dünya olmaktan ziyade belli bir 
kültürün içinden doğmuş, o kültürün 
özelliklerini temsil eden, Ulusal, yerel 
ya da evrensel unsurları ihtiva eden 
bir dünya. Medyalar dünyasının kendi 
içinde çeşitli unsurları  var. Ama kültü-
rel açıdan bakmak istiyorsak, bir sözlü 
kültür dönemi var bütün toplumlara 
has kategoriler aslında, yazılı kültür 
var, hatta bunu çok ünlü iletişim bi-
limci diyebileceğim bir filozof Mal-
colm Marshall Gutenberg “Galaksi” 
diye ifade ediyor. Yani insanlar sözlü 
kültür dünyasından başka bir galak-
siye göç ettiler. Bu galaksi matbaa ile 
ortaya çıkan yazılı kültür dünyası. Ya-
zılı kültürden bugün nasibini alama-
yan bir toplum neredeyse yok gibidir.” 
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Türkiye Yazarlar Birliği ve Memur 
Sendikaları Konfederasyonu 2021 yılı 
içerisinde gerçekleştirilecek “İstiklâl 
Marşı Yılı” etkinlikleri için iş birliği pro-
tokolü imzaladılar.

24. 12 2020 tarihinde Memur-Sen 
Genel Merkezinde bir araya gelen 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kâzım Arıcan ve Memur-Sen  Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TBMM Genel Kuru-
lu’nda, TBMM de grubu bulunan tüm 
partilerin ortak önergesiyle, 2021 yılı-
nın “İstiklâl Marşı Yılı” olmasını içeren 
düzenlemenin kabul edilmesinin ar-
dından yapılacak ortak etkinlikler için 
değerlendirmelerde bulunmak üzere 
iki genel başkan bir araya geldi.

TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan 
Zengin’inde katıldığı görüşmede; 
imzalanan protokolün içeriği ile ilgili 

TYB ve Memur-Sen
İş birliği Protokolü İmzaladı

Ali Yalçın: “Çocuğu, genci, 
yaşlısı hepimizin büyük bir 
heyecanla okuduğu İstiklâl 
Marşı’mız, Türk milletinin 
ortak bir metnidir. “İstiklal 
Marşı Yılı” kutlamalarında, 
bu metnin yazılma sebebi ve 
süreci ile ilgili,  toplumumuzun 
tüm kesimlerinin bir  hafıza 
tazelemesine neden olacağına 
inanıyorum.”

bilgi veren TYB Genel Başkanı Arıcan, 
“Milli mutabakat metnimizin TBMM 
de kabul edilişinin üzerinden 100 yıl 
geçti.  Türkiye Yazarlar Birliği  Vakfı 
Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet Doğan abimizin 
önderliğinde, sayın Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şen-
top’a 2021 “İstiklal Marşı yılı” olsun  
teklifimizi arz etmiştik. Sağ olsunlar, 
büyük bir duyarlılık göstererek tek-
lifimizi değerlendirdiler. Bu vesileyle 
kendilerine ve siyasi partilerimizin 
genel başkanlarına ve milletvekilleri-
mize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasında, çeşitli kurum ve kuru-
luşların katılımı ile yurt içinde ve yurt 
dışında bir çok faaliyet planladıkları-
nın altını çizen genel başkan Arıcan, 

yurt içinde gerçekleşecek faaliyetlere 
Memur-Sen’in büyük katkılar sağlaya-
cağını belirtti.

2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olarak kut-
lanacak olmasından dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduklarını ifade eden 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
da yaptığı konuşmada, “Çocuğu, gen-
ci, yaşlısı hepimizin büyük bir heye-
canla okuduğu İstiklâl Marşı’mız, Türk 
milletinin ortak bir metnidir.  “İstiklal 
Marşı Yılı” kutlamalarında, bu met-
nin yazılma sebebi ve süreci ile ilgili, 
toplumumuzun tüm kesimlerinin bir 
hafıza tazelemesine neden olacağına 
inanıyorum. Genç Memur- Sen dahil, 
konfederasyonumuza bağlı tüm şu-
belerde TYB ile imzaladığımız pro-
tokol çerçevesinde iş birliği yapaca-
ğız.” diye konuştu.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ve Memur-Sen  Genel Başkanı Ali Yalçın 
“İstiklâl Marşı Yılı” etkinlikleri için iş birliği protokolü imzaladılar.
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Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Meh-
met Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Anka-
ra Düşünce ve Araştırma Merkezi 
(ADAM)’nin çevrimiçi olarak düzen-
lediği “Cuma Konferansı” yayınına 
konuk oldu.

1 Ocak 2021 Cuma akşamı youtube 
kanalından canlı olarak yayınlanan 
programda konuşan Doğan, “İstiklâl 
Marşı’nın 100. Yılında Mehmet Âkif 
Ersoy” konu başlığında önemli açıkla-
malarda bulundu.

 Doğan yaptığı konuşmada; “Milli Mü-
cadele döneminde Mehmet Âkif’in 
etkili olduğu dönemden daha sonra 
Mehmet Akif in Türkiye de yaşama 
şartları kalmadığından ülkeyi terk et-
mek zoruna kaldığı günlere gelindi. O 
yıllarda aynı zamanda “devrim” deni-
len bir takım değişiklikler gerçekleş-
tirildi. Tüm bunlar Milli Mücadelenin 
fikir arka planının tersine işlerdi. 

Harf İnkılabına, Dil Devrimine varan 
hareketler bir nevi 1921-23 yılları 
arasındaki mücadelenin tersine çev-
rilmesi mahiyetindedir. Mehmet Âkif, 
Mayıs ayında Ankara’dan trenle İstan-
bul’ a döndü. Ankara’ dan yanında gö-

“Âkif İstiklâl Mahkemesine 
Düşmemek İçin Vatanını Terk Etti” 

türdüğü bütün milletvekillerine veri-
len bir İstiklal Madalyası ile yine mil-
letvekillerine hediye edilen tüfekten 
ibaretti. Tabii işsizdi, emekli değildi, 
dönünce yeniden dergilerini İstanbul 
da yayınlamaya çalıştılar.  O zamanın 
1923 -1924 yıllarında Mısır haneda-
nına mensup olan Abbas Halim Paşa 
Mehmet Akif’i Mısıra, Kahire’ye davet 
etti. O da kışları oraya gitti. Yazları İs-
tanbul’ a döndü bu iki yıl devam etti. 
1925 ten sonra Âkif İstanbul’ a dön-
medi, 11 yıl  Kahire’de ikamet etmek 
durumunda kaldı.” dedi.

Gidişi ile ilgili bir beyanı yok
Konuşmasında Sebilürreşad Dergisi-
nin kapatılma sürecine ilişkin de bil-
giler de veren Doğan; Sebilürreşad 
Mecmuasının sahibi Eşref Edib, ama 
Mehmet Akif’le dergiyi birlikte çıka-
rıyorlar. Sebirüreşşat kapatıldı. Şunu 
diyebiliriz; Eşref Edip Mehmet Âkif 
yerine mahkeme edildi, yargılandı. 
Ona yöneltilen sorular, isnatlar esasen 
Âkif’e yönelikti.  Âkif Türkiye’de olsa 
idi, o da İstiklâl Mahkemesine çıkarı-
lacaktı. “Camideki Şair Mehmed Akif” 
isimli eserimizde konuyla ilgili bir bö-
lüm var. Orada, “İstiklâl Marşı Şairi İs-
tiklal Mahkemesine düşememek için 

Mısır a gitti vatanını terk etti” diye bir 
cümle kurduk. Hakikat böyledir ger-
çekten.  ” diye konuştu.

Akif el üstünde tutulmalıydı
Âkif’in vatana, millete yapmış olduğu 
hizmetler itibariyle el üstünde tutul-
ması gerekirken gereksiz takibatlara 
maruz kaldığını ifade eden D. Meh-
met Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Elbette zihnimiz zorlanıyor, Mehmet 
Âkif Millî Mücadele davet edilmiş, 
daveti kabul etmiş, Milli Mücadele’ye 
her türlü destek vermiş, hem vaazla-
riyle hem irşat heyetlerinde hizmet 
almış, cephede ve cephe gerisinde 
hizmetlerde bulunmuş, milletvekili 
yapılmış, İslam Şairi olarak meclis-
te bulunmuş ve ısrar üzerine İstiklâl 
Marşı’nı yazmış. İşte, Mehmet Âkif 
memlekete her türlü hizmeti yapmış. 
Peki, tüm bunları yapanın birinin el 
üstünde tutulması gerekmez mi? Âkif, 
paradigma değişikliği yüzünden, Milli 
Mücadelenin tamamen dini olan dü-
şünce arka planı reddedilince, Âkif’e 
ihtiyaç kalmamıştır.  Lozan anlaşması 
sırasında emperyalist bir devletle ma-
saya oturunca, bu muhtevanın tam 
tersi bir durum hasıl olmuştur.”

“İslam Şairi olarak mecliste 
bulunmuş ve ısrar üzerine 
İstiklâl Marşı’nı yazmış. İşte, Âkif 
memlekete her türlü hizmeti 
yapmış. Peki, tüm bunları yapan 
birinin el üstünde tutulması 
gerekmez mi? Âkif, paradigma 
değişikliği yüzünden, Milli 
Mücadelenin tamamen dini olan 
düşünce arka planı reddedilince, 
Âkif’e ihtiyaç kalmamıştır.”
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019 yılı-
nın “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
ödülleri sahiplerine tevdi edildi.

TYB 2019 yılındaki “Yılın Yazar, Fikir 
Adamı ve Sanatçıları” nı belirlemiş 
ve  TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, birlik genel merkezin-
de 01.01.2020 tarihinde düzenlediği 
basın toplantısında ödül alan isimleri 
kamuoyuna duyurmuştu.

Dünyada etkili olan ve ülkemizde de 
toplum sağlığını tehdit etmeye devan 
eden salgın nedeniyle ödül alacaklar 
için gerçekleştirilecek tören şimdiye 
kadar ertelendi.

Şimdi ise; salgınla ilgili gerekli tedbir-
ler alınmak suretiyle, ödül alacakların 
bulundukları illerde, az katılımlı ve 
seyircisiz mütevazi törenlerle eser sa-
hiplerinin ödülleri kendilerine takdim 
edildi.

Güçlü: TYB’nin ödülü bizim 
için çok önemlidir
Ankara’da  “2019 yılı Üstün Hizmet 
Ödülü ”nü alan Tarım eski Bakanı ve 
Anadolu Mektebi kurucusu Prof. Dr. 
Sami Güçlü yaptığı konuşmada, ül-
kemizde bir çok okuma guruplarının 
olduğunu Türkiye Yazarlar Birliği’nin 

TYB’nin 2019 Yılı Ödülleri Verildi

bu guruplar arasından Anadolu Mek-
tebi’ni seçmesinin kendileri için çok 
değerli olduğunu ifade etti.

2012 yılında az sayıda öğrenci ile 
başlayan okumaların şimdi bir çok 
şehirde ve yüzlerce öğrenci ile Türk 
kültür ve medeniyetinin gelişmesine 
katkı sunmuş yazarların eserlerinin 
okunduğunu belirten Güçlü, eserleri 
ve yazarlarını nasıl belirlediklerine iliş-
kin olarak da şunlar söyledi: “Mustafa 
Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, 
Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Sezai Ka-
rakoç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz 
Dağcı, Yahya Kemal Beyatlı ve Samiha 
Ayverdi başta olmak üzere yerli, milli, 
manevi ve evrensel  insani değerlere 
sahip olan, bu değerler temelinde ha-
yatlar sürüp toplumumuza bu değer-
leri telkin eden yazarlardan seçiyo-
ruz. Ayrıca, Anadolu Mektebi, yaptığı 
programlarda tiyatro gösterileri, şiir 
dinletileri, konserler de gerçekleştire-
rek okuma gruplarındaki öğrencilerin 
kültürel birikimlerine çok yönlü katkı-
lar sunmayı hedeflemektedir.”

Eraslan: Ödül almış olmakla 
sorumluluğumuz daha da 
artmıştır
2019 yılının “Yayıncılık Kamu” ve “Halk 
Kültürü” ödülleri; kamu adına yaptığı 

önemli eserler ve Müjgan Üçer’in Türk 
Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı eseri 
nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’ne 
verildi.

Ödülü alan Başkan Yardımcısı Dr. Zeki 
Eraslan yaptığı konuşmada kurumsal 
yayıncılığın çok önemli olduğunu vur-
guladı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na 
bağlı olarak hizmet verdiğini belirten 
Eraslan, “Kurumumuz kültür, sanat, 
tarih ve edebiyat konusunda çok 
önemli faaliyetleri gerçekleştirmekte 
ve yayınlar yapmaktadır. Kurum ola-
rak bu ödülü almış olmakla sorumlu-
luğumuz daha da artmıştır. Bu kadar 
kıymetli bir ödülü almak, bizi yayıncı-
lık alanında da daha titiz daha özenli 
ve titiz kılmaktadır. Kurum olarak, 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a 
bizi iki ödüle birden layık gördükleri 
için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye 
konuştu.

Arıcan: Eserleri belirlerken 
hassasiyet gösteriyoruz
TYB Genel merkezinde Covid 19 ne-
deniyle gerekli tedbirler alınarak dü-
zenlenen ve sadece Ankara’dan ödül 
alanların katıldığı törende konuşan 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Ka-
zım Arıcan da yaptığı konuşmada, 
Mart 2020 tarihinde Konya Büyükşe-
hir Belediye’nin ev sahipliğinde Kon-
ya’da gerçekleşecek törenin salgın 
nedeniyle bir çok kez ertelendiğini 
söyledi.

Genel Başkan Arıcan eser sahiplerinin 
bulundukları illerde ödüllerinin ve-
rildiğini belirttiği konuşmasında, TY-
B’nin kuruluş ve amacına ilişkin olarak  
şunları söyledi:

“Türkiye Yazarlar Birliği, yazarlar ara-
sındaki mesleki dayanışmayı geliş-

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dr. Zeki Eraslan ve Prof. Dr. Sami Güçlü
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tirmek ve ülkemizin kültür hayatına 
yazarların katılımını sağlamak ama-
cıyla; kurucu ve şeref  Başkanımız D. 
Mehmet Doğan ve 14 arkadaşının bir 
araya gelmesiyle 7 Ağustos 1978’de 
kurulmuştur. Aradan geçen bu 42.yıl-
da yurt içinde ve yurt dışında faaliyet-
lerini ara vermeksizin başarı ile devam 
ettirmiş, yazar okulu başta olmak üze-
re uyguladığı bir çok proje faklı sivil 
toplum kuruluşlarına örnek olan TYB; 
Türkiye’nin milli ve manevi değerle-
rini, kültürünü, sanatını, edebiyatını 
ortak payda olarak kabul eden ve  bu 
değerleri korumak, geliştirmek ve ya-
rınlara taşımak için; yerel yönetimler, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği ya-
parak önemli faaliyetleri gerçekleştir-
meye devam ediyor.”

Ödül alacak eserlerin nasıl belirlendi-
ğine de değinen genel Başkan Arıcan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli ve 
sürekli faaliyetlerinden biri de Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları de-
ğerlendirmeleridir. Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin her yıl gerçekleştirdiği de-
ğerlendirme, Türkiye’de kurumlaşan 
önemli ödüllendirmelerden biridir. 
TYB’nin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve 
Sanatçıları” ödülleri, yıl içerisinde öne 
çıkan sanat, edebiyat ve fikir eserleri 
ve sahiplerine kamuoyunun dikkatini 
çekmek ve toplumun öncüsü konu-
mundaki sanatçı ve yazarlarına bor-
cumuzu ifaya yönelik yapılan teşvik 
edici faaliyetlerindendir.”

Ödüllerin maddi değil ama sanatsal 
bir değerinin bulunduğunu, beratla-

rın ebru, grafik ve fotoğraf sanatçısı 
Bekir Sıddık Soysal tarafından özel 
olarak tasarlanıp yapıldığını belirten 
Başkan Arıcan, “Yıl içinde yönetim ku-
rulumuzun kapsamlı araştırmalarının 
yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, 
yazar, çevirmen, editör, şair ve eleş-
tirmenlerinin görüş ve önerilerinden 
de yararlanılarak eser sahibinin dünya 
görüşü ve ideolojisine bakılmaksızın 
yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını 
belirliyoruz. TYB yönetim kurulunda 
görev yapan arkadaşlarımızın ve se-
çici kurul üyelerinin eserleri değer-
lendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca, 
aynı dalda bir kişiye üst üste ödül 
verilmemektedir. Ödül alacak eserler 
konusunda büyük bir hassasiyet gös-
teren seçici kurulumuzun bu davra-
nışı yılladır hiç değişmediğinden “iyi 
eserlerin aranıp bulunması” yönünde-
ki bu gayretimiz kamuoyu tarafından 
da her zaman takdirle karşılanmış ve 
TYB edebiyat dünyasında haklı bir ün 
kazanmıştır. Bu vesile ile;  özgün eser-
leri ile Türk kültür, sanat ve edebiyat 
hayatına önemli katkılarda bulunan 
değerli yazar, bilim insanı ve mütefek-
kirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.” diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılı-
nın “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
ödülleri verilen isimler ve kurumlar 
şöyle sıralandı:

Hikâye dalında: Emin GÜRDAMUR, 
Herkesten Sonra Gelen kitabıyla, Şiir-
de : Hakan ŞARKDEMİR, Fiten kitabıy-
la, Romanda: Burcu GÜVEN,  Alem-i 
Misal Rehberi eseriyle, Denemede: 

Muammer ULUTÜRK , Fotoğrafname 
kitabıyla, Fikirde : Ahmet DEMİRHAN, 
Kuruluş Sarmalı’ndan Kurtulmak Os-
manlı ve Hakimiyet Telakkileri eseriy-
le, Araştırmada: Murat BARDAKÇI, Bir 
Devlet Operasyonu: 19 Mayıs  eseriy-
le, İncelemede: Şefaettin SEVERCAN,  
Hz. Muhammed- (İslam Daveti Mek-
ke- Davetten Devlete Medine- Dev-
letten Medeniyete kitaplarıyla, Dilde: 
Ali Özgün ÖZTÜRK,  Dil İnkılâbının 
Türkçenin Söz Varlığına Etkileri eseriy-
le ( Türk Dil Kurumu Yayınları), Edebi 
Tenkitte: Hüseyin ETİL, İsmet ÖZEL 
ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü ki-
tabıyla, Hatırada: Nurettin DURMAN,  
Haydi Bana Eyvallah eseriyle, Gezide: 
Hasan Salih SAĞLAM,  Üç Medeniye-
tin İzinde kitabıyla, Tercümede:  Umut 
Başar, Siyavuş’un Ölümü; Sevüşün 
tercümesiyle, Çocuk Yayınları: Gülşen 
Arslan AKÇA, Ne Zaman Büyüyeceğim 
kitabıyla, Basın Fıkra alanında: Halime 
GÜRBÜZ,  (Türkiye Gazetesinden), 
Basın Röportajda: Fatma Gülşen KO-
ÇAK  (Yeni Akit Gazetesinden), Kültür 
Sanat Haberleri dalında: ANADOLU 
AJANSI, Kültür-Sanat alanındaki ya-
yınlarıyla, Dergi Yayıncılığında: Şehir 
Kültür Sanat Dergisi ile (Kayseri), Türk 
Müziğinde: Adile Kurt KARATEPE, YA-
DİGÂR TRT Radyo Programıyla, Halk 
Kültüründe: Müjgan ÜÇER, Türk Kül-
tür ve Sanatında Hayat Ağacı eseriyle 
(Atatürk Kültür Merkezi Yayınları), TV 
Programında: TRT2 Edebiyat Söyleşi-
leri, programıyla, TV Belgeselde: TRT 
Dünyayı İyilik Kurtaracak programıyla, 
Şehir Kitaplarında: Mehmet Ali KÖSE-
OĞLU,  Menteşede’ki Muğla eseriyle, 
Yayıncılık Kamu Ödülü: Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları,  Yayıncılık Özel Ödü-
lü: YADE Kitap Yayınları, Sinema dalın-
da: Murat Pay, Dilsiz Filmiyle ödülleri-
ni aldılar.

Kültür ve sanat hayatına uzun süre-
li katkılarından dolay üstün hizmet 
ödülü alan isimler ise; Prof. Dr. Meh-
met BAYRAKTAR, Prof. Dr. Sami GÜÇ-
LÜ ve Prof. Dr. Süreyya FARUKİ.
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Türkiye Yazarlar Birliği her yıl Mehmet 
Âkif Ersoy’un vefat günü olan 27 Ara-
lık’ta, İstiklâl Marşı’nın yazıldığı Tacet-
tin Dergâhında millî şairimizi anıyor.

TYB Vakfı Mehmet Âkif Araştırmaları 
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan 
ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, Mehmet Âkif Ersoy’un 
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da 
ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta ol-
mak üzere çok sayıda şiirini yazdığı Ta-
ceddin Dergâhı’nı ziyaret ettiler.

27 Aralık 2020 tarihinde Ankara Valili-
ğinden özel izin alıp, salgın nedeniyle 
mesafe, hijyen ve maske kullanımına 
dikkat ederek Taceddin Dergâhı’na ge-
len TYB yöneticileri 42 yıllık geleneği 
sürdürerek Akif’i dualarla andılar.

Doğan: Âkif’i anma programı 
42 yıl önce başladı ve devam 
ediyor
Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele 
sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergâ-
hı’nın etrafındaki kanunsuz ve ruhsat-
sız yapıların yıkılarak bölgenin İstiklâl 
Marşı Bahçesi, parkı haline getirilmesi 
için büyük bir çaba harcayan D. Meh-
met Doğan yaptığı konuşmada, “Âkif 
Müze Evi Hacettepe Üniversitesi tara-

TYB 42 Yıllık Geleneği Sürdürdü 
Âkif’i Dualarla Andı

fından 1974 yılında açılmış, ama sürekli 
açık tutulamıyor. O günün Ankara’sın-
da sokaklar çatışma alanı. Bu şartlarda 
Taceddin Dergâhı iyi korunamadığı için 
şimdiki orijinal müze eşyaları bir depo-
da korunuyor. Talep ettik görevlilerden 
ve 27 Aralık’ta bizim için burayı açtılar. 
Kur’an tilaveti ve dua ile ilk mütevazı 
anmayı böylece başlatmış olduk. Bu 
gelenek 42 yıldır devam ediyor ve in-
şallah bizden sonra da gençler bu ge-
leneği devam ettirirler” diye konuştu.

Âkif’in mütevaz bir hayat sürdüğünü 
ve bir şiirinde; Toprakta gezen gölge-
me toprak çekilince/ Günler şu heyûlâ-
yı da, er geç silecektir. / Rahmetle anıl-
mak/Ebediyet budur, amma/ Sessiz 
yaşadım, kim, beni nerden bilecektir? 
mısralarını hatırlatan Doğan, “42 yıldır 
büyük şairimizin düşünce muhteva-
sına uygun şekilde, onun “Kur’an şa-
iri” sıfatını dikkate alarak toplantılara 
Kur’an-ı Kerim okuyarak başlayıp biti-
riyoruz. Maksat, kendi ifadesiyle “rah-
metle anılmak” isteyen şairimizi onun 
arzusu ve rızası doğrultusunda anmak-
tır.” diye konuştu.

Arıcan: Asım’ın Nesli hep 
burada olacaktır
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâ-

zım Arıcan da yaptığı konuşmada, 
“Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu ve 
Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan 
ve arkadaşlarının 42 yıl önce başlattık-
ları, Millî Şairimiz, mütefekkir Mehmet 
Âkif Ersoy’u milli mücadelenin ruhunu 
yansıtan İstiklâl Marşı’nı yazdığı yerde 
anma programları çok şükür ki ara ver-
meden hâlâ devam ediyor. Bugün 27 
Aralık, Âkif’in vefat yıl dönümü. Bu ge-
leneği başlatan D. Mehmet Doğan ve 
TYB yöneticileri olarak bugün de bura-
dayız. Bizden sonra da, Âkif’in deyimiy-
le Asım’ın Nesli burada olacaktır.” dedi.

“Şiirleriyle, yazılarıyla, vaazlarıyla, soh-
betleriyle Millî Mücadele’ye destek 
veren Âkif’in örnek hayatını ve eserle-
rini anlamamız ve genç nesillere an-
latmamız gerekir” diye konuşan Genel 
Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
TBMM’nin 2021 yılını “İstiklâl Marşı Yılı” 
ilân ettiğini hatırlatarak 1 Ocak 2021 
tarihinden yılsonuna kadar; üniversite-
ler, yerel yönetimler, meslek kuruluşla-
rı, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği yaparak ülkemizde ve yurt 
dışı temsilciliklerimizde paneller, kon-
feranslar, bilgi şölenleri, gençler için 
yarışmalar düzenleyerek Âkif’i daha sık 
anacaklarını belirtti.

“27 Aralık 2020 tarihinde 
Ankara Valiliğinden özel izin 
alıp, salgın nedeniyle mesafe, 
hijyen ve maske kullanımına 
dikkat ederek Taceddin 
Dergâhı’na gelen TYB 
yöneticileri 42 yıllık geleneği 
sürdürerek Akif’i dualarla 
andılar.”

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Selim Cerrah, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, D. Mehmet 
Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Tarkan Zengin. (soldan sağa)
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Anka-
ra’da, ikincisini Konya’da, üçüncüsü-
nü Şanlıurfa’da ve dördüncüsünü de 
İstanbul’da düzenlediği Milletlerarası 
Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinin 
beşincisi “Çok Dilli, Çok Kültürlü Şe-
hirler” alt başlığı ile; 26-27 Kasım 2020 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği ve Mardin Ar-
tuklu Üniversitesi işbirliğiyle düzenle-
nen, salgın nedeniyle twitter@mardi-
nartuklu, ınstagramartuklu.universite-
si ve www.youtube.com/maunim sos-
yal medya hesaplarından canlı olarak 
yayınlanan program büyük ilgi gördü.

5. Milletlerarası Şehir Tarihi
Yazarları Kongresi Yapıldı

aslında kendisini de şekillendiriyor 
dedik. Bu adına virüs denilen olguda 
insanın eşyayla insanın çevreyle olan 
insanın hayvanla tabiatla olan ilişkisi-
ni buna götüren bir neticedir. Dolayı-
sıyla her netice de olduğu gibi İslâm 
medeniyetinde insana, tabiatla ken-
disiyle ve çevreyle ilişkisinin ilkelerini 
öneriyor. İslâm medeniyetinin kadim 
medeniyetlere olan hürmeti onlardan 
alması gereken faydayı alabilen belki 
de eski medeniyetlerin bugüne kadar 
taşımayı borçlu oldukları İslâm mede-
niyetlerinin çok önemli şehirlerinden 
bir tanesi Mardin.” dedi.

Özcoşar: Bir şehre kimlik 
kazandıran en büyük etken 
orada yaşayan halktır
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da yaptığı 
konuşmada çok kültürlü ve çok dilli 
bir coğrafyanın üniversitesi olarak bil-
ginin ilim irfan ve hikmet denklemleri 
ile yeniden üretilmesini esas alan bir 
anlayış ile hareket ettiklerini söyledi.

Özçosar, Kadim şehirlerin, zengin ilmi 
ve kültürel sembollerini dikkate alan 
aklıselim, kalbi selim ve zevki selim 
âlimler yetiştirerek şehir ruhunun 

Hekimoğlu: Gönülde her ne 
varsa şehirde de o görülüyor
Program açılış konuşmasını yapan 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muham-
met Hekimoğlu yaptığı konuşmada, 
“İnsan şehri inşa ederken aslında taşın 
toprağın arasında kendisini de inşa 
ediyor. Gönülde her ne varsa şehir-
de de o görülüyor. Eğer gönülde taş 
varsa etrafta taş ve beton olarak gö-
rülüyormuş. Gönülde aşk, sevgi varsa 
çevrede de nezaket ve letafet görü-
lüyormuş. Gerçekten insanın eşya ve 
tabiatla ilişkisini fevkalade anlatan bir 
tespit. İnsanın eşyayı şekillendirirken 

“Milletlerarası Şehir Tarihi 
Yazarları Kongrelerinin 
beşincisi Türkiye Yazarlar 
Birliği, Mardin Artuklu 
Üniversitesi ve  Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
iş birliği ile  “Çok Dilli, Çok 
Kültürlü Şehirler” alt başlığıyla 
26-27 Kasım 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.”

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu
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yüceltilmesinin mümkün kılınabile-
ceğine inandıklarını söyledi.  Bir şehre 
kimlik kazandıran en büyük etkenin 
orada yaşayan halk olduğunu belir-
ten Özçosar, halkın sahip oldukları dil 
ve kültürlerin o şehrin sanattan mi-
mariye, edebiyattan inanca dek tüm 
olguların o şehrin ruhunu yansıdığını 
ifade etti.

Arıcan: Bu kongre için 
Mardin tesadüfen seçilmiş 
değildir
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan ise yaptığı konuşmada, “Tür-
kiye Yazarlar Birliği ve Mardin Artuklu 
Üniversitesi işbirliğiyle 5. Milletlera-
rası Şehir Tarihi Yazarları Kongresini 
“Çok Dilli, Çok Kültürlü Şehirler” alt 

başlığı ile 26-27 Kasım 2020 tarih-
lerinde gerçekleştirileceğiz. Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, 
ikincisini Konya’da, üçüncüsünü Şan-
lıurfa’da ve dördüncüsünü de İstan-
bul’da düzenlediği Milletlerarası Şehir 
Tarihi Yazarları Kongresinin beşincisi-
ni Türkiye’nin en önemli tarihi değer-
lerini bünyesinde barındıran, bir çok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Mardin’de; Artuklu Üniversitesi’nin 
değerli yöneticileri, akademisyenleri, 
öğrencileri, vatandaşlarımız, yurti-
çinden ve yurtdışından ilim ve fikir 
insanlarımızın katılımı ile yüz yüze 
gerçekleştirmek üzere planlamıştık. 
Çalışmalarımız bu yöndeydi ancak 
dünyada etkili olan ve ülkemizde de 
hâlâ varlığını sürdüren Covid 19 salgı-
nı nedeniyle uluslararası bu ilmi top-
lantıyı sosyal medya hesapları üze-
rinden canlı olarak gerçekleştirmek 
zorunda kaldık.” dedi.

Genel Başkan Arıcan,  “Bu kongre için 
Mardin tesadüfen seçilmiş değildir; 
camilerin, türbelerin, kiliselerin, ma-
nastır ve benzeri dini eserlerin yan 
yana bulunduğu, farklı dilleri, dinleri 
ve kültürleri içinde barınan ve bunu 
koruyarak bugünlere kadar yaşatan 
Mardin ve Mardinliler gerçekten her 
türlü övgünün üstünde bir  takdiri hak 
ediyorlar. Günümüzdeki bir çok şehir-
de, ticari ve iktisadi uğraşlar,  sosyal ve 
politik duruşlar, farklı gelenek ve ya-
şam tarzları olmasına rağmen özlerin-
de var olan “insana ve inançlara saygı” 
nedeniyle farklılıklar hep zenginlik 
olarak görülmüştür.” diye konuştu.

Bozkurt: Farklı inanç ve 
kültürlerin olduğu yerde çok 
kültürlü şehir olur
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt ise 
yaptığı konuşmada çok dilli ve çok kül-
türlü şehirlerin önemini dile getirdi.

Bozkurt, “Nasıl ki insan yaşadığı yerin 
toprağın besinlerin havanın suyunun 
ürünü ise şehirde böyledir. Yediği iç-
tiği soluduğu hissettiği şeylerle bü-
yüyüp gelişiyorsa şehirde böyledir. 
İnsan belli bir büyüklüğe ulaştığında 
gördüğü dinlediği okuduğu düşün-
düğü şeylerle bir kişilik sahibi oluyor-
sa şehirde belli bir düzeye geldiğinde 
insanda dâhil edindikleri ile bir kişilik 
kazanır. İnsanın fizyonomisinden söz 
edebiliyorsak şehrinde fizyonomi-Arıcan, “Bu kongre için Mardin 

tesadüfen seçilmiş değildir; 
camilerin, türbelerin, 
kiliselerin, manastır ve 
benzeri dini eserlerin yan  
yana bulunduğu, farklı dilleri, 
dinleri ve kültürleri içinde 
barınan ve bunu  koruyarak 
bugünlere kadar yaşatan  
Mardin ve Mardinliler 
gerçekten her 
türlü övgünün üstünde bir 
takdiri hak  ediyorlar.”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
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sinden söz edebiliriz. Her ikisine de 
dışarıdan baktığımızda pek çok şey 
içeriden baktığımızda pek çok şey gö-
rebiliriz. İnsan şehrin şehirde insanın 
varisidir. Çok dilli insanların olduğu 
şehir çok dilli olur. Farklı inanç kültür-
lerin olduğu yerde çok kültürlü şehir 
olur Mardin böyle bir şehirdir.” dedi.

Kongre, Prof. Dr. Ömer Bozkurt’un 
yönettiği açılış oturumunda; Prof. Dr. 
Şükrü Karatepe / “Albert Gabriel’in 
Türkiye’de Şehir Tarihi Çalışmalarına 
Katkısı”, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar / “İs-
lam/Osmanlı Şehri Bağlamında Mo-
dern Şehir Tarihi Teorilerinin Çöküşü” 
ve Prof. Dr. Suphi Saatçi / “Medeniye-
tin Beşiği Şehir” bildirilerini sundular.

Birinci oturumu Prof. Dr. Ömer Boz-
kurt yönetti. Bu oturumda bildiri su-
nanlar ve konu başlıkları: Prof. Dr. Rah-
man Ademi / “Merhum Aliya İzetbe-
goviç’in Doğduğu Yukarı Aziziye’nin 
Kuruluşu”, Prof. Dr. Osman Gümüşçü 
/ “Türk İskân Sistemi veya Uc-Fetih-İs-
kân Döngüsü (X.-XVI. Yüzyıl)” Doç. Dr. 
Yüksel Özgen / Bir Şehir Arşivi Örneği: 
“Çankırı Doktor Rıfkı Kamil Urga Arşi-
vi” ve  Dr. Öğr. Üyesi Osman Cengiz / 
XVIII-XIX. Yüzyılda Modern Şehir Kül-
türü ve Kentselleşme: Optimum Yö-
nelimleri”  

Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı ikinci otu-
rumu yönetti. Prof. Dr. Mustafa Orçan 
/ “Mardin’in Kadim Değer ve İmkân-
larının Mo(der)nizmle İmtihanı”. Doç. 
Dr. Kemal Özkurt / “Türk Cumhuri-
yetleri Banknotlarında Şehirler ve Mi-
marlık Eserleri” Dr. Yahya Aydın / “Çok 
Kültürlülüğü Yeniden Düşünmek: İn-
giltere, Leicester Örneği” ve Öğr. Gör. 
Edip Özkan / Şehir, Yaşam ve Ekonomi 
Açısından Savur (233 nolu Şeriyye Si-
cili Bağlamında)

Prof. Dr. Vahap Özpolat’ın yönettiği 
üçüncü oturumda ise bildiri konuları 
ve bildiri sahipleri ise; Dursun Çiçek 
/ Düşünen Şehirler ve Bir Şehir Nasıl 
Düşünür?” Enes Taş / Üsküdar Antika-

cılar Çarşısı’ndan Kentin Dönüşümü-
nü Anlamak”, Orçun Aydoğdu / “Sam-
sun Matbuatında Çok Kültürlülük”

İkinci günün ilk oturumunu Prof. Dr. 
Beyhan Kanter yönetti. Bildirilerin ko-
nu başlıkları ve bildiri sahipleri ise;Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Uğur Karadeniz 
/ “Klasik Türk Şiiri Perspektifinden 
Osmanlı Şehir ve Mimarisi”, Doç. Dr. 
Yakup Öztürk / “Bursa Mecmuası Der-
gisi ve Bursa’da Edebî-Kültürel Muhit”, 
Fahri Tuna / “Yaşayan Portreler Üzerin-
den Tarihi Şehirleri Okuma Denemesi: 
‘Sizsiz Bu Şehirler Kaç Para Eder Lo!’ ve 
Ayten Dirier / Reyhanî, Oryantalleşmiş 
Zeybektir.”

Doç. Dr. Abdurrahman Demirci’nin 
yönettiği beşinci oturumda konu baş-
lıkları ve bildirileri sunanlar:  Dr. Sıraç 
Aktürk / “Modernleşme Dönemi Os-
manlısında Bir Ulema Ailesi: Hakizâde 
Ailesi”, Cihan Aktaş / “Sanatın Dile Dö-
nüşmesi: Deido’nun Canavarı”,” Deniz 
Polater / “Kadim Anadolu Coğrafya-
sında Çok Dilli ve Çok Kültürlü Bir Şe-
hir: İstanbul”

Altıncı otumun Başkanı: Prof. Dr. Ha-
san Yücel Başdemir. Bu bölümde bil-
diri sunanlar ve konu başlıkları; Prof. 
Dr. Hanife Nalan Genç / “Bir Kentin 
Öyküsü: Kafamda Bir Tuhaflık”, Prof. 
Dr. Ali Uzay Peker / “Şehrin İhyası”,  
Mehmet Şimşek / “110 Yıllık Ötekinin 
Belleği… Süryani Harfli Türkçe Yazıl-
mış Gazetelerde “Diyarbakır Şehri” ve 
Şekip Yurtaşer & Doç. Dr. Cemil İnan / 

“Batık Hazine Mardin Halk Kültürü Ba-
tıl İnançlar”

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Salık altıncı otu-
mun başkanlığını yaptı. Bu oturum 
bildiri sunanlar ve konuları : Dr. Talat 
Koçak / “Geç Antik Çağ’da Anadolu 
Kentlerinde Değişim ve Dönüşüm”,  
Doç. Dr. Selim Kaya & Fatma Gülşen 
Koçak / “Ortaçağ Anadolu Türk Şehir 
Tarihinden Bir Kesit: Sosyal Hayat, 
Mekân ve Mabed Bağlamında Afyon-
karahisar Üzerine Bir Değerlendirme” 
, Dr. Selami Kurt / “Osmanlıdan Cum-
huriyete İlk Bilimsel Şehir Tarihi Ça-
lışmaları: Tarih-i Osmânî,” Encümeni 
Mecmuası Bağlamında Bir Araştırma”, 
Dr. Mehmet Tuğrul / “Mostar Vakıfları-
nın Sosyal Boyutları”

İki süren kongrenin son oturumu-
nu Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş yönetti. 
Bu oturumunsa sunulan bildiriler ve 
konu başlıkları: Dr. Öğr. Üyesi Erdem 
Dönmez / “Hüseyin Atlansoy’un Şiirle-
rinde Kentin Görünümü”, Mehmet Ali 
Abakay / “Diyarbakır Örneğinde Şehir 
Tarihi Yazarlığı ve Gezi Rehberi Eleşti-
risi” ve Doç. Dr. Muhammet Enes Kala 
/ D. Mehmet Doğan’ın Şehir Telakki-
sinden Şehre Bakmak.”   

Akademisyenlerin, bilim insanlarının, 
şehir tarihi yazarları ve gazetecilerin 
katıldığı kongrede; Çok dilli, çok kül-
türlü şehirler,  Osmanlılarda şehircilik 
anlayışı, çok kültürlülük şehir hayatını 
nasıl etkiliyor, medeniyet ve şehir iliş-
kisi gibi konularda bildiriler sunuldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt
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Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı 
ve Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Gazi Üni-
versitesi’nde “Mehmet Âkif Ersoy ve 
İstiklâl Marşı” konulu konferans verdi.

25 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen 
konferans üniversitenin zoom ve 
youtube hesaplarından canlı olarak 
yayınlandı.  

Programın açılışını yapan Gazi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ga-
zi Meclis’in 2021 yılını İstiklâl Marşı yılı 
ilan ettiğini hatırlatarak, “Biz de Gazi 
Üniversitesi olarak yıl boyunca her 
ay alanında uzman bir büyüğümüzü 
üniversitemizde misafir ederek, Meh-
met Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı’nı ele 
alacağız. Bugün aramızda YTB Şeref 
Başkanı Mehmet Doğan bulunuyor. 
Böyle bir programa katıldıkları için 
üniversitemiz adına kendilerine te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektörümüzün açılış konuşmasının 
ardından D. Mehmet Doğan’ın verdiği 
konferansa geçildi.

Doğan, “İstiklâl Marşı’nın TBMM’de 
kabul edilişinin 100’üncü yılını kut-
ladıklarını hatırlatarak, “Bir asır az bir 
zaman değil bu zaman içinde 3-4 
nesil geldi geçti. Bizler 1921’den bu 
yana İstiklâl Marşımızı, bayrağımızla 

 “İstiklâl Marşımızda Emperyalizme 
Karşı Güçlü İfadeler Var”
Doğan: “İstiklâl Marşımız sıradan sözler 
üzerine kurulmuş bir marş değildir. İstiklâl 
Marşı, Millî Mücadelenin en zorlu yıllarında 
yazılmış bir şiirdir ve diğer marşlara göre 
oldukça uzun bir metne sahiptir.”

birlikte başımızın üzerinde taşımaya 
devam ediyoruz. TBMM’de yer alan 
tüm partilerin oylarıyla 2021 yılı İstik-
lâl Marşı yılı ilan edildi. İstiklâl Marşı 
millî bir mutabakat metnidir. Marşımı-
zın 12 Mart 1921’de kabul edilmesiyle 
birlikte o günden günümüze, büyük 
değişimlere rağmen, mutabakat de-
vam etti. İstiklâl Marşı ile sağlanan itti-
faka, ülkemizde kanunların, anayasa-
ların defalarca değişmesine rağmen, 
milletimizin bağlılığı devam etti” diye 
konuştu.

Dünya üzerinde birçok ulusun milli 
marşları ve bayrakları olduğunu anla-
tan D. Mehmet Doğan, bugün BM’de 
kaydı olan 200’e yakın ülke olduğunu 
belirterek, “Köklü, geçmişi olmayan 
ülkelerin bayraklarının birbirine çok 
benzediğini, hatta bazı ülke bayrak-
larının aynı olduğunu ve sadece renk-
lerinin değiştirildiğini görürsünüz. 
Hatta bu ülkelerdeki milli marşlarında 
birbirine benzediğini söyleyebiliriz. 
Ancak köklü devletlerin milli marş-
ları ise tarihten gelen derinlikleriyle 
etkileyici sözlere sahiptirler. İstiklâl 
Marşımız da işte böyle bir metinden 
oluşmaktadır. İstiklâl Marşımız sıradan 
sözler üzerine kurulmuş bir marş de-
ğildir. İstiklâl Marşı, Millî Mücadelenin 
en zorlu yıllarında yazılmış bir şiirdir 
ve diğer marşlara göre oldukça uzun 

bir metne sahiptir. 41 satırlık bir me-
tinden bahsediyoruz” dedi.

Doğan, İstiklâl Marşımızın şairi Meh-
met Akif’in, edebiyatımızın önemli 
isimlerinden biri olduğuna vurgu 
yaparak “Sadece yazdığı eserler ve 
şiirlerle değil, Millî Mücadeleye kat-
kısıyla da öncülük etmiş bir karakter-
den bahsediyoruz. İstiklâl Marşımızı 
edebiyat tarihimizin büyük bir şairi-
nin yazması da önemli bir konudur. 
İstiklâl Marşımız yazılış hikâyesi ile de 
önemli bir metindir” diye konuştu.

Mehmet Akif’in İslâm şairi olduğunu 
belirten Doğan, “Kendisi TBMM Bur-
dur mebusu olarak seçildiğinde, mec-
lisin kayıt defterine ‘İslâm Şairi Meh-
met Akif Bey’ yazılmıştır. İstiklal Marşı-
mızın sözlerinde de bunu görüyoruz. 
Bununla birlikte iman kavramına da 
vurgu sıkça yapılıyor. Marşımızda ay-
rıca Batı emperyalizmine karşı da çok 
güçlü ifadeler vardır. Mehmet Akif’in 
‘Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar’ sözü emperyalistleri işaret 
etmektedir” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. 
Musa Yıldız, katkılarından dolayı D. 
Mehmet Doğan’a hediye olarak Türk 
Bayrağı ve 5 adet fidan sertifikası tak-
dim etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız  ve
Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan.             
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Kanal5’de 
Yekpa Ahmed’in hazırlayıp sunduğu 
“Medeniyetimizde” programına katı-
larak “İstiklâl Marşı Yılı” ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Arıcan yaptığı ko-
nuşmada; İstiklâl Marşımızın yazarı 
Mehmet Âkif Ersoy’un şahsiyetine ve 
eserlerine TYB’nin her zaman değer 
verdiğini söyledi.

 Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş fel-
sefesinin Âkif’in düşünce dünyasıyla 
paralellik arz ettiğini söyleyen Genel 
Başkan Arıcan,  “ Âkif’in yok sayılmak, 
unutulmak istendiği hatta İstiklâl Mar-
şı yerine marşlar arandığı o günlerde, 
kurucu genel Başkanımız, değerli bü-
yüğümüz Mehmet Âkif Araştırmaları 
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan 
ve arkadaşları bir araya gelerek önce 
Taceddin Dergâhı’nın  yıkık dökük 
haline çözüm bulmak için büyük bir 
çaba gösteriyorlar. O süreçte zamanın 
Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve Altındağ be-
lediyesinin de Taceddin Dergâhı’nın 

“Âkif’i Anmak Yetmez; Anlamak ve 
Anlatmak da Gerekir”

“ Âkif’in yok sayılmak, 
unutulmak istendiği hatta 
İstiklâl Marşı yerine marşlar 
arandığı o günlerde, kurucu 
Genel Başkanımız D. Mehmet 
Doğan ve arkadaşları bir 
araya gelerek önce Taceddin 
Dergâhı’nın yıkık dökük haline 
çözüm bulmak için büyük bir 
çaba gösteriyorlar”

bugünkü hale gelmesinde büyük kat-
kıları oluyor.” dedi.

42 Yıldır İstiklâl Marşını 
Yazıldığı Yerde Okuyoruz
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Mehmet 
Âkif Ersoy’u ve eserlerini her zaman 
gündemde tutmak için yurt içinde 
ve yurt dışında çok önemli faaliyetleri 
başarı ile gerçekleştirdiğinin altını çi-
zen genel Başkan Arıcan, her 12 Mart-
ta düzenledikleri toplantılarla İstiklâl 
Marşını yazıldığı yerde okumayı gele-
neksel hale getirdiklerinin belirtti.

Âkif’i anmak yetmez; anlamak ve an-
latmak da gerekir diye konuşan Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, 2021 yılının 
“İstiklâl Marşı Yılı” olarak kutlanma-
sı için gösterdikleri çabanın karşılık 
gördüğünü ve bu konuda TBMM de 
önemli kararın alınmasını sağlayan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan ve TBMM Başkanımıza teşek-
kür ediyorum, şükranlarımı sunuyo-
rum ifadeleri kullandı.

Bir soru üzerine “Yılın Yazar, Fikir Ada-
mı ve Sanatçıları’ ödülleri hakkında da 
bilgi veren Genel Başkan Arıcan, ül-

kemizde yaşanan kültür, sanat ve dü-
şünce hayatındaki gelişmeleri yakın-
dan takip ederek değerlendirdiklerini 
ve yapılan uzun toplantılardan sonra 
da ödül alacak eserlerin sahiplerini 
belirlediklerini ifade etti.

Bazı özel ve kamu yayıncılarının al-
dıkları ödül sonrasında kendilerine  
“Yıllardır bu işi hakkıyla yapıyoruz, 
ülkemizin kültürüne sanatına hizmet 
ediyoruz. Acaba bu çabalarımız karşı-
lık buluyor mudur diye düşünüyoruz. 
Şimdi anladık ki takip ediliyormuşuz. 
Aldığımız bu ödül bizlere moral olu-
yor. Bizi fark ettiğiniz, emeklerimizin 
boş olmadığını bize gösterdiğiniz için 
teşekkür ederiz” şeklinde düşüncele-
rini paylaştıklarını belirten Genel Baş-
kan Arıcan, “Yılın yazar fikir adamı ve 
sanatçıları değerlendirmesi yapılırken 
aynı zamanda “Üstün Hizmet Ödülle-
ri” verileceklerin de isimleri belirlen-
mektedir. Üstün hizmet ödülleri; İlim, 
kültür, sanat, edebiyat ve düşünce 
alanında olağanüstü gayret ve çalış-
maları bulunan şahsiyetlere, şükran 
ve minnet borcumuzun bir ifadesi 
olarak verilmektedir.” dedi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
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Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen “Konuşma-
lar” programının konuğu olan, Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başka-
nı D. Mehmet Doğan, “Hangi ülkeye 
gittiysek Türkiye’nin farkını daha iyi 
gördük. Bizim dışımızdaki dünyanın 
bizden çok daha güçlü ve etkili oldu-
ğu yönündeki o yerleşik kanaatleri, 
gerçek anlamda dışa açılma sarstı. 
Dolayısıyla kendimize güvenimiz art-
tı. Daha önce üzerimize serpilmiş, ölü 
toprağı diyebileceğimiz bir hava var-
dı. O havadan kurtulduk.” dedi.

18 Ocak 2021 tarihinde Zeytinburnu 
Belediyesinin youtube kanalı üzerin-
de çevrim içi yayınlanan etkinliğin 
moderatörlüğünü, Bünyamin Yılmaz 
üstlendi.

Mehmet Doğan, birçok büyük yaza-
rın 1980’li yılların başına kadar belli 
görüşlere mensup olmadığı için ödül 
alamadığına işaret ederek, “Belki 
de iki, üçüncü sınıf diyebileceğimiz 
önemde yazarlar da neredeyse ödü-
le boğulmuşlardı o dönem. Mesela 
Necip Fazıl’a (Kısakürek) ödül vermek 

D. Mehmet Doğan:
“Kültür ve Sanat Yıllığı ile 
Türkiye’nin Resmini Çekiyoruz”

kimsenin aklından geçmezdi. Sezai 
Karakoç’a ödül vermek... Çok önemli 
isimler. Biz ‘Yılın yazarları’ dediğimiz 
değerlendirmelere başladıktan sonra, 
bir takım sebeplerle şişirilmiş kişiler 
yerine Türkiye’nin gerçek kıymetlerini 
takdir ve halka takdim etmek gibi bir 
yol seçtik.” diye konuştu.

TYB’nin yayınladığı Türkiye Kültür ve 
Sanat Yıllığı’na da değinen Doğan, şu 
bilgileri verdi:

“Daha önce de yıllıklar vardı. Biz yıllık 
yayınlamaya başladığımızda, Varlık 
Yıllığı, Nesil Yıllığı vardı. Fakat bunlar 
hep tek taraflı yıllıklar. Bir at gözlü-
ğüyle kültür ve edebiyat alanlarına 
bakıyorlar. Biz, geniş bakmayı baştan 
itibaren tercih ettik. Bizim yıllıkları-
mızda, 1984’te ilk yıllığımız var, Tür-
kiye’nin bütününün resmini çekmeye 
gayret ettik. Bunun sağı, solu falan 
yok. İyi bir edebiyat eseri, iyi bir sanat 
eseri, iyi bir kültürel faaliyet tabii ki 
hepimiz için değerlidir. Çünkü bizim 
kültürümüze, edebiyatımıza, sana-
tımıza hizmet etmektedir. Bunların 
hepsini bir bütün olarak ele aldık.”

Sanat ve edebiyat tarihini geleceğe bir 
bütün olarak devretmek gayretinde 
olduklarını anlatan Doğan, “1984-2021 
süreci için Türkiye’nin kültür hayatı, 
edebiyatı ve sanatıyla ilgili araştırma 
yapacaklar, mutlaka bizim yıllıkları-
mıza müracaat etme ihtiyacı hissede-
cektir. Çünkü bu yıllıklarda, gerçekten 
onların işini kolaylaştıran çok şey var.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Doğan, önceden çizilmiş, 
siyasi ya da toplumsal sınırların ar-
tık eskisi kadar sarsılmaz olmadığını 
dile getirerek şöyle konuştu: “Her ne 
kadar entelektüel iktidar değişme-
di deniliyorsa da biz tam olarak öyle 
olmadığını düşünüyoruz. Türkiye’nin 
entelektüel iktidarı aslında kırk yıl 
içinde ciddi değişikliklere uğradı. Bu-
gün yayın piyasasına baktığımızda, 
hikaye, şiir, roman, hangi tür olursa 
olsun, sinemaya kadar giden bir alana 
baktığımızda çok farklı yeni isimlerin 
ortaya çıktığını, bunların kendi alan-
larında güzel, yeni eserler ortaya koy-
duğunu görebiliyoruz. İktidar değişik-
liği tabiri belki burada doğru bir tabir 

Doğan: “1984-2021 süreci 
için Türkiye’nin kültür hayatı, 
edebiyatı ve sanatıyla ilgili 
araştırma yapacaklar, 
mutlaka bizim yıllıklarımıza 
müracaat etme ihtiyacı 
hissedecektir. Çünkü bu 
yıllıklarda, gerçekten onların 
işini kolaylaştıran çok şey var.”
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de sayılmayabilir. Burada, milletimizin 
yüzlerce yıl içerisinde oluşturduğu 
kültüre yeni tuğlalar eklemek, bir 
kültür binası, bir edebiyat sarayı inşa 
ediyorsak, onun bizim zamanımızdaki 
bölümünü yeni tuğlalar ekleyerek bü-
yütmek, güzelleştirmek, geliştirmek 
için çabalayan insanlar var. Bunların 
sağı, solu yok. Güzeli, kalitelisi, dikkat 
çekici olanı var. Bunlar üzerinde bizim 
durmamız lazım. Politik iktidara ben-
zetilen bir iktidar mücadelesi olarak 
görmemek lazım. Bu farklılıklar aynı 
zamanda bize güç de veriyor. Farklı 
kesimlerle birlikte olmaktan kaynak-
lanan gizli bir yarış söz konusudur di-
yebiliriz. Bunun kültürümüze olumlu 
katkılarının olacağını düşünüyoruz.”

Türkçeyi dışarıya taşımanın önemi-
ni vurgulayan Doğan, “Hangi ülkeye 
gittiysek Türkiye’nin farkını daha iyi 
gördük. Bizim dışımızdaki dünyanın 

bizden çok daha güçlü ve etkili oldu-
ğu yönündeki o yerleşik kanaatleri, 
gerçek anlamda dışa açılma sarstı. 
Dolayısıyla kendimize güvenimiz 
arttı. Daha önce üzerimize serpilmiş, 
ölü toprağı diyebileceğimiz bir hava 
vardı. O havadan kurtulduk.” şeklinde 
konuştu.

Doğan, Türkiye’nin birçok bakımdan 
güçlü ve etkili olduğunu fakat Türkçe-
den başka dillere çevrilen eserler açı-
sından daha iyi bir konumda olması 
gerektiğini söyledi.

Türk dünyasından birçok klasik eserin 
Türkçeye kazandırıldığına dikkati çe-
ken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve Azeri-
lerden eser aktardık. Onların modern 
klasiklerinden diyeceğimiz eserlerin 
birçoğu Türkiye’de yayınlandı. Buna 

mukabil, mesela bu ülkelere gitseniz, 
Türkiye Türkçesinden Kırgız Türkçesi-
ne aktarılan ne var deseniz, öyle çok 
fazla bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. 
Bunu meraksızlıkla açıklamak doğru 
olmaz diye düşünüyorum. Biz merak-
lıyız. Arapçadan çok kitap çevirdik. 
fikir kitapları da edebiyat eserleri de 
çevirdik. Modern dönemi kastediyo-
rum. Ama Arap dünyasında Türkçe-
den yapılan çok fazla tercüme yok. 
Bizden belli başlı şair ve yazarlarımızı, 
fikir adamlarımızın eserlerini tercü-
me etmiş değiller. Belli bir dönemde 
belli görüşe sahip yazarların tercüme 
edildiğini görüyoruz. Kendilerine ide-
olojik olarak yakın olan yazarların bu 
dillere çevrilmesini sağladıklarını dü-
şünüyoruz. Çünkü o dönem geçtikten 
sonra, 1990’dan sonra bu faaliyetler 
neredeyse tamamen durmuş vazi-
yette. Yani Arap alemi, bizim modern 
edebiyatımızı bilmiyor.”

Ana teması, “İlim Membaı Maveraün-
nehir” olarak belirlenen “5. Uluslararası 
Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” 
gerçekleştirildi. İslâm dünyasında var 
olan ilmî birikim ve ortak mirası ülke-
miz merkezli bir organizasyonda bir 
araya getirerek Türkiye’nin çok daha iyi 
tanınmasını hedefleyen etkinlik, her yıl 
olduğu gibi bu yılda büyük ilgiyle kar-
şılanarak açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi tarafından düzenlenen etkinli-
ğin açılış programı Kuran-ı Kerim tila-
vetiyle başladı.

28 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve İslam dünyasının 

“5. Uluslararası
Türkiye Arapça Kitap 
ve Kültür Günleri” 
Gerçekleştirildi

dört bir yanından ilim adamları ve 
akademisyenlerin katıldığı, semi-
ner, konferans ve panellerin yapıldı-
ğı  programın açılışında konuşan AK 
Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin 
Aktay, “Amellerin hayırlısı devamlı 
olanıdır. Süreklilik oluştuğu zaman 
artık bir gelenekten bahsetme hakkı 
da elde etmiş oluyoruz. Bu etkinliği 5 
defa yapabilmiş olmak Allah’ın izniyle 
bundan sonra nice yıllar daha yapıla-
cağının işaretidir.” dedi.

İbn Haldun’un görüşlerine değinen 
Aktay, asırlarca bütün dünyaya nizam 
veren fikri ve ahlaki bir medeniyetin 
dahi çöküş sürecine girebileceğini 
ifade ederek, “Davanızı unutup kendi 
derdinize düşerseniz Allah da sizi sa-

“28 Mart – 5 Nisan 
2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve İslam 
dünyasının dört bir 
yanından ilim adamları ve 
akademisyenlerin katıldığı, 
seminer, konferans ve 
panellerin yapıldığı programın 
büyük ilgi gördü.”
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var ve sizin yerinize iyiliği emretmek-
ten kötülüğü savmaktan çekinmeyen 
birilerini getirir.” diye konuştu.

Kitap fuarları ve çeviriler sayesinde 
Türkçe’den Arapça’ya aktarılan dü-
şüncelerin de etkisini arttırdığını dile 
getiren Aktay, “Her yıl yüzlerce kitap 
Türkçe’den Arapça’ya çevriliyor. Bir 
kısmı da bana nasip oldu. Düşüncenin 
bir toprağa bağlanması caiz değildir. 
Çünkü düşüncenin gezgin ve göçebe 
olması tabiatına en uygun olanıdır.” 
ifadelerini kullandı.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, 7 gün sürecek programla Tür-
kiye ile Arap dünyası arasındaki kalın 
duvarları eritmeyi ve kültür köprüleri 
kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Kültür günlerinin her yıl bereketlene-
rek kurumsallaştığını anlatan Bıyıklı, 
geleceğe dair umutlarının da giderek 
arttığını bildirdi. Arap dünyasıyla Tür-
kiye arasında örülen suni duvarların 
kaldırılması gerektiğinin altını çizen 
Bıyıklı, şunları kaydetti:

“Bu duvarların kültürle yıkılacağına 
inanıyoruz. Biz de bu kültürel duvar-
ların yıkılıp aramızdaki köprülerin ku-
rulması için bu faliyetleri önemsiyo-
ruz. Beş yılda çok önemli adımlar atıl-
dı. Arap dünyasıyla Türkiye arasında 
nitelikli programlar oluşmaya başladı, 
eserler tercüme edildi. İlk yıl İslam 

dünyasından gelen yazarların, kana-
at önderlerinin birbirleriyle tanışma-
dıklarını gördük. Bu buluşmaların da 
inşallah gelecekte daha da artacağına 
inanıyoruz.”

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı ise sürecin içerisinde bulunma-
ya gayret ettiğini belirterek, “Kültürle 
kitabın birleşmesi her zaman için çok 
anlamlı. Zaten birbirinden ayrılmama-
sı gereken iki temel unsur. O nedenle 
kitap ve kültür bir araya geldiği zaman 
mutlaka çok büyük faydalar çıkması 
beklenir.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Milletvekili Hasan Turan da 
programın Türkiye’den ve Arap dün-
yasından münevver ve mütefekkirlerin 
buluşmasına vesile olduğunu söyler-
ken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ah-
met Hamdi Çamlı ise bu yöndeki çalış-
maları çok faydalı bulduğunu ifade etti.

5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve 
Kültür Günleri’nde din ve dil kardeş-

liğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının 
paylaşılması yine ön planda tutuluyor 
ve  T.C. Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde gerçekleşen etkinlik, Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafın-
dan düzenleniyor.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve 
Kültür Günleri, İslâm dünyasında var 
olan ilmî birikim ve ortak mirası ülke-
miz merkezli bir organizasyonda bir 
araya getirerek, Türkiye’nin çok daha 
iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın, 
medeniyetimizin, ilim mirasımızın ve 
ortak kültürümüzün önemine dikkat 
çekmeyi bir ideal haline getiriyor.

Daha önceki yıllarda Türkiye, Suriye, 
Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, 
Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Ka-
tar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenis-
tan, Hindistan, Pakistan gibi pek çok 
ülkeden ilim adamlarını İstanbul’da 
bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim 
adamlarını sanal ortamda tüm dünya 
ile buluşturdu.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
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Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı 
D. Mehmet Doğan, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde gerçekleştirilen ve ana 
teması “İlim Membaı Maveraünnehir” 
olarak belirlenen “5. Uluslararası Tür-
kiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri”-
ne konuk oldu.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı’nın yönetiminde gerçekleşti-
rilen “Ortak Bir Dil Kurmak” başlıklı 
söyleşi, yeni tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında aynı zamanda merkezin 
youtube kanalından canlı olarak ya-
yınlandı.

Ortak bir dil geliştirmek 
büyük bir müştereklik sağlar
Türkçe’ye Arapça ve Farsça’dan birçok 
kelimenin geçtiğini aktaran Doğan, 
“Yüzyıllar boyunca bu dillerle birlikte 
Türkçe’yi geliştirmişiz. Bu aslında çok 
da tuhaf değil. Bugün eğer Avrupa 
dillerini tetkik edersek, bu dillerin 
müşterek kelimelerinin esas olarak 
Latince’den geldiğini görürüz. Ortak 
bir dil geliştirmek büyük bir müşte-
reklik sağlar. Başka bir dil öğreneceği 
zaman bu dillerden birini kullananlar-
dan biri, büyük bir kolaylık bulunur 
elinin altında.” dedi.

“Müslümanların Ortak Kelimeleri 
Azaltılmak İsteniyor”

Doğan, Avrupa’da bir icat olduğunda 
bunun dildeki karşılığının Latince ve 
ortak bir şekilde ortaya konduğunu 
anlatarak, “Doğu dünyasında da böy-
leydi. Biz diyelim ki 19. yüzyılda yeni 
kavramlarla karşılaştığımızda ona kar-
şı kelime bulmamız gerektiğinde bir 
medeniyet tavrı gösterdik. İslam me-
deniyetini temsil eden kelimelerle bu-
nu karşılamaya çalıştık.” diye konuştu.

Doğu medeniyetlerinde ortak dilin 
Kuran-ı Kerim’in Arapça olmasından 
dolayı bu dil üzerinde kurulduğunu 
belirten Doğan, “Latince nasıl Av-
rupa dünyasında ortak bir kavram 
alanı meydana getiriyorsa, sözlükte 
neredeyse üçte bir oranında kelimey-
le temsil ediliyorsa, bizde de Arapça 
kelimeler böyledir. 19. yüzyılda yeni 
terimleri çoğunlukla Arapça üzerin-
den inşa ettik. Bunların en meşhuru 
Medine kelimesinden türetilmiş olan 
medeniyet kelimesidir.” dedi.

Doğan, Arapça’dan Türkçe’ye geçen 
kelimelerin sürekli konuşulduğunu 
dile getirerek, “Türkçe’den de Arap-
ça’ya geçmiş, birçoğu günlük hayatta 
kullanılan terimler var. Yeme içmeyle 
ilgili, askerlik ve idarecilik alanında 
kullanılan terimler bugün de Arap 

dünyasında, Cezayir’den Irak’a kadar 
kullanılmaya devam ediyor.” ifadeleri-
ni kullandı.

Müslüman toplulukların 
ortak kelimeleri ve ortak 
hafızası zayıflatılmak 
isteniyor
Bugün Türkçe’de kullanılan birçok 
kelimenin yerini Batı’dan gelen ifa-
delerin aldığının altını çizen Doğan, 
şunları kaydetti:

“Türkçe’nin diğer bütün lehçelerinde 
mektep kelimesi kullanılıyor. Biz mek-
tep kelimesini bıraktık, Fransızca’dan 
gelen ekol kelimesini kullanmaya 
başladık. Böyle çok sayıda kelime var. 
Türkçeleştirme adı altında müşterek 
kelimelerin birçoğunu ortadan kaldı-
rıldı. Türkiye’de dil devrimi çok sert bir 
şekilde cereyan etti. Arap dünyasında, 
mesela Mısır’da da, İran’da da yine bi-
zim dil devrimine benzeyen ama da-
ha düşük yoğunluklu faaliyetler yapıl-
mıştır. Mesela Mısır’da Türkçe kelime-
lerden Arapça’yı arındırmak için çalış-
malar yapılmıştır. Bu sanki dışarıdan 
bir ortak aklın telkini gibi görünüyor. 
Müşterek kelimeleri mümkün olduğu 
kadar azaltmak isteniyor. Dolayısıyla 
bu Müslüman toplulukların ortak ke-
limelerini, ortak hafızasını mümkün 
olduğu kadar zayıflatmak isteniyor.”

Doğan, Türkçe akademik makalelerde 
bazen tek kullanımlık, sadece yazan 
kişinin kullandığı kelimelere rastlandı-
ğını söyleyerek, “Bir defa kullanılıyor, 
kendisi anlamını biliyor, başka kimse 
bilmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiç-
bir dil böyle bir durumla karşı karşıya 
kalmamıştır. Dil müşterek bir anlaşma 
zeminidir. Eğer siz bu zemini bırakır, 
kendiniz bir dil icat etmeye kalkışır-
sanız o zaman dili tahrip edersiniz. 
Düşünce zeminlerini ortadan kaldırır-
sınız.” değerlendirmesinde bulundu.

D. Mehmet Doğan
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi ve Haşimi Yayınları’nın öncü-
lüğünde Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde Kültür Bakanlığı’nın destekle-
riyle gerçekleştirilen “5. Uluslararası 
Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Gün-
leri”ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
konuk oldu.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı’nın yönettiği programda Arı-
can İslâm Medeniyetinin yeniden ön-
cüler çıkaracağına dair vurgu yaparak 
şöyle konuştu:

“İslâm medeniyeti içerisinde yeni 
İbn-i Rüşd’lerin, Farabi’lerin çıkması 
noktasında medeniyetimizin savunu-
cuları nerede?   Metin üreten kişi bu 
metinle beraber o çağın Gazali’si, Fa-
rabi’si olacaktır. Gazali’yi, Gazali yapan 
neydi? Kendi çağına ve sonraki çağ-
lara taaluk eden sorunları tahlil edip 
kendi geleneğinden aldığı o ruhla bir 
metin üretmiş olmasıydı. Mesele bir 
metin üretme meselesidir. Her kim 
geleneğimize doğru bir şekilde yöne-
lir, yorumlar, tahlil eder, tartışır sonra 
da çağımızın ve gelecek çağların so-
runlarını bir metinle sunarsa o kişi ça-
ğın Farabi’si olacaktır.”

“Her Medeniyetin
Bir Geleneği Vardır”

Geleneğe yaslanmadan bir metin 
oluşturmak eksik mi kalır? Gelenek 
şart mı? Sorularına ise ise Prof. Dr. Arı-
can şu cevabı verdi:

 “Millet olmak” ve “Medeniyet kur-
mak” et ile tırnak gibidir. Her millet bir 
medeniyete/ geleneğe dayanır. Me-
deniyet krizi, özünde bir toplumun 
geleneğine yabancılaşması proble-
minden doğar. Akif’in “Tek dışı kalmış 
canavar” olarak nitelediği sözüm ona 
Batı medeniyeti kendini Antik Yunan’a 
dayandırmaya çalışır. Milet ve Ela 
okulları aslında Batı Anadolu’da yer 
almaktadır. Antik Yunan, filozofların 
çoğunu İskenderiye ve Filistin bölge-
sinden almıştır. Medeniyet gelenektir, 
gelenekte Âdem’dir. Âdem kimdir? 
Cennetten yeryüzüne iskân edilmiş 
varlıktır. İnsan, tarla olan bu dünyaya 
geldiğinde bir medeniyet kurmuştur. 
Bu da tevarüs etmiştir.

Ama şimdi Batı üstünlük kurmaya ça-
lışmaktadır. Batı “Medeniyet bizimle 
kuruldu.” İddiasını öne atmaktadır. 
Burası ve öteki gibi bir ayrım yapmak 
istemiyorum. Sadece bir hakikate 
dikkat çekmek istiyorum. Peygambe-
rimizin de buyurduğu gibi “Hikmet 

Mümin’in yitik malıdır nerede bulursa 
alsın.” demiştir. Bundan dolayı Farabi 
Aristo’ya “Muallim’i evvel” demekten 
hiç çekinmemiştir.

Rönesans’ın oluşum devreleri İbn-i 
Rüşd ve Floransa ile başlamıştır. Her 
medeniyetin bir geleneği vardır. Bu 
geleneğin de metinleri vardır. Metin-
leri oluşturan münevverleri, mütefek-
kirleri vardır.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri sosyal 
medya hesaplarından ilgiyle takip 
edilen söyleşi medeniyet ve metin 
ilişkisine dair Prof. Dr. Arıcan’ın verdiği 
şu cevapla sona erdi:

Medeniyet, metinlerle kurulur

“Medeniyet bir metinler manzume-
sidir. İktidarın sahipleri ise o medeni-
yetin münevverleridir. İskender sefere 
çıktığında arkasında Aristo vardı. Sul-
tan Alparslan’ın, arkasında Nizamül-
mülk vardı. Nizamülmülk sadece bir 
devlet adamı değil aynı zamanda bir 
mütefekkirdi.

İslam toplumun da mütefekkirler, 
toplumun her bir ferdini beslemiş 
ve aydınlatmıştır. Mesela Gazali’nin 
kitaplarına bakalım. Gazali, hem ava-
mın hem filozofların, derin ilim sahibi 
kimselerinin de anlayabileceği düzey-
lerde farklı kitaplar yazmıştır. Gazali, 
halkın kendi seviyesine çıkmasını 
beklememiş onların kavrayabileceği 
lisanda eserler çıkarmıştır.”



32 Mart 2021

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kap-
lan, “5. Uluslararası Türkiye Arapça Ki-
tap ve Kültür Günleri “ne konuk oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstan-
bul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın 
yönetiminde gerçekleştirilen “Dil, 
neden bir medeniyetin ruhudur?” 
başlıklı söyleşi, yeni tip koronavirüs 
tedbirleri kapsamında aynı zamanda 
merkezin youtube kanalından canlı 
olarak yayınlandı.

Türk toplumunun moderniteyle kar-
şılaşma deneyiminin kendine has 
özellikleri olduğunu belirten Kaplan, 
celladına aşık olmuş bir toplumun 
fertleri olarak batıyla karşılaştığımızı 
söyledi.

“İddialarını yitiren 
hiçbir toplum varlığını 
sürdürememiştir”
Bir toplumun başına gelebilecek en 
büyük felaketin başına neyin geldi-
ğini bilmemesi olduğunu ifade eden 
Kaplan, “Daha da kötüsü bilmediğini 
bilmemesi, en kötüsü ise celladına 
aşık olmasıdır.” dedi.

Kaplan, Türk toplumunun ruhunu yi-
tirme tehlikesi içerisinde olduğuna 
değinerek, “Bu toplum iddialarını terk 
ediyor, iddialarını terk eden bir top-
lum ülkeyi terk eder. Çünkü ülküsünü 
terk etmiştir o, çünkü ilkesini terk et-

“Dil Devrimiyle Türkçe’nin
İslâmi Ruh Kökleri Kurutuldu”

miştir. İlkesi kalmadığı için ülküsü de 
kalmamıştır, ülküsü kalmayanın ülkesi 
de kalmayacaktır. İddialarını yitiren 
hiçbir toplum varlığını sürdüreme-
miştir.” ifadelerini kullandı.

 “Öncü kuşaklar bizi 
geleceğe taşıyabilir”
Öncü kuşakları olmayan toplumların 
geleceğe yürüyemeyeceklerine dik-
kati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

“Geleceği yaşayan öncü kuşaklar bizi 
geleceğe taşıyabilir. Bu yüzden Se-
zai Karakoç’u gençlerin tanımasını 
istiyorum. O, çağımızda bizim dili-
mizi kuran, çağrısı çağını kuracak bir 
medeniyet yolculuğunun gramerini 
çıkartan bir mütefekkir, bir ahlak anı-
tı dolayısıyla bir sanatçıdır. Sezai Ka-
rakoç, bu dünyada yaşayan ama bu 
dünyayı yaşamayan birisidir. Bizim 
klasik metinlerimizde sahabe, ‘şafak 
yağmurları’ olarak tarif edilir. Tarihi 
yapan insanlar, kendini bilen, kendi-
ni bulan, kendi olan, kendini aşan ve 
kendinden geçen insanlardır. Teşbih-
te hata olmaz, Sezai Karakoç yaşayan 
sahabedir. Bizim önümüzü açacak 
insanlar bu insanlardır. Bir ülkenin 
önünü öncüler açar o öncüler de ‘sa-
habevari’ insanlardır, şafak yağmurları 
olacak insanlar.”

Kaplan, gençlere yeterli eğitimin veril-
mediğine dikkati çekerek, “Bir eğitim 

sisteminin 5 şeyi çocuklarına vermesi 
gerekir. Ruh, ideal, ahlak, özgüven, 
tevazu yani saygı. Biz ülkenin öncü 
kuşaklarını yetiştirmesi, tohumları ek-
mesi için ‘Medeniyet Tasavvuru Okulu’ 
kurduk. Bir medeniyet çökmüşse o 
medeniyetin çocukları konuşamazlar. 
Konuştukları dil kendilerine ait değil-
dir. “ dedi.

Dilin iki boyutu olduğunu anlatan Yu-
suf Kaplan, “Dilin bir lafzi bir de mana 
boyutu vardır. Türkiye’de dile iki bü-
yük müdahale yapıldı; harf devrimi 
ve dil devrimi. Herkes harf devrimini 
cinayet olarak anlatır ama asıl mü-
dahale dil devrimidir. Dil devrimiyle 
Türkçe’nin İslami ruh kökleri kurutul-
muştur.” diye konuştu.

Kaplan, İslam dünyasının iki büyük 
medeniyet krizi yaşadığını aktararak, 
“Birinci krizde Moğol ve haçlı saldırıla-
rıyla İslam dünyası her şeyini kaybetti. 
Bu dünya mülküne dair sahip olduğu 
her şeyi kaybetti ama bir tek ‘kendisi-
ne olan güveni’ yitirmedi. Neredeyse 
200 yıldır yaşadığımız ve bugün de 
devam eden ikinci medeniyet krizi-
mizde ise maalesef böyle bir şey var; 
kendimize olan güveni yitirdik.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Bir medeniyetin, ruhunu koruyabi-
lirse varlığını sürdürebileceğine ve 
geleceğe yürüyebileceğine vurgu ya-
pan Kaplan, “Nasıl koruyacak ruhunu? 
Medeniyet fikri ve dili inşa ederek. Bu 
medeniyet dilini kurmak için 3Z for-
mulü vardır. Birincisi Müslüman zih-
ninin çökmesi, ikincisi Müslümanca 
yaşama zeminin çökmesi, üçüncüsü 
Müslüman zamanının çökmesidir. 
Yapmamız gereken zihnimizin sekü-
ler zihin kalıplarıyla çağdaş hurafeler 
çöplüğüne dönüştüğünü görmek 
ve bunlardan kendimizi arındırmak. 
Böylece 3Z’yi yeniden inşa etmektir.” 
şeklinde konuştu.

Mahmut Bıyıklı ve Yusuf Kaplan
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi tarafından bu yıl 12’ncisi ger-
çekleştirilen “İstanbul Edebiyat Fes-
tivali” Sultanahmet’teki Kızlarağası 
Medresesi’nde düzenlendi.

Doğumunun 700. yılı dolayısıyla Yu-
nus Emre’ye adanan festivalin açılışın-
da konuşan TYB İstanbul Şube Başka-
nı Mahmut Bıyıklı, afet dönemlerinde 
edebiyatla soluklanmak gerektiğini 
söyledi.

Bıyıklı, festivali birçok zorluk ve enge-
le rağmen açtıklarını belirterek, “Bu 
zor günler arasında bir nefes alalım 
diye festivali mutlaka yapalım istedik. 
Bugün tedbirlerimizi alarak açılışımızı 
gerçekleştireceğiz. Sonrasında çevrim 
içi olarak herkese sesleneceğiz.” dedi.

Bıyıklı şunları kaydetti: 

“2020 yılını Yunus’un nefesiyle uğur-
layalım ki 2021’e de Yunus’la ulaşalım. 
İnşallah Yunus’un bereketiyle 2021’de 
güzellikler yaşarız. Yunus yaşadığı 
devirde bütün yaraları sarmış, çağın 
zulümlerine karşı sevgiyle direnmiş, 
kavga edenlere sevgi demiş. Dolayı-
sıyla Anadolu’nun geçirmiş olduğu 

12. İstanbul Edebiyat Festivali 
Gerçekleştirildi

Haçlılardan ve Moğollardan almış ol-
duğu yaraları, o tek başına diğer irfan 
ordularıyla birlikte tamir etmiş, şifa 
sunmuş. Biz öyle inanıyoruz ki büyük 
şahsiyetler ölmezler. Yunus da ölmedi, 
şifacı yanını toplumumuzda, ülkemiz-
de, Anadolu’muzda devam ettiriyor.”

Festival Danışmanı Yazar-Şair Ali Ural 
da zor zamanlarda edebiyatçıların, 
milletlerinin yardımına koştuklarını 
söyleyerek, “Yunus Emre de bu ülke-
nin, bu toprakların zor zamanlarında 
bu toprakları ihya eden, o topluma bir 
dil bağışlayan biridir. Bunu festivalin 
ilerleyen zamanlarında hocalarımız 
konuşacaklar. Bir ülkeye bir dil ba-
ğışlamak nedir? Yunus Emre sadece 
bir dil bağışlamadı, aynı zamanda bir 
gönül de bağışladı. Kargaşanın hü-
küm sürdüğü, insanların sevgisizlik 
içerisinde birbirlerini yaraladığı bir 
toplumda kardeşliği esas kılmanın bir 
yolunu aradı ve bunu şiirle yaptı.” ifa-
delerini kullandı.

Ural, Yunus Emre’nin sözlerinin sade-
ce manası yönünden değil, şiir sanatı 
yönünden de son derece irtifası yük-
sek bir yerde durduğuna işaret ede-

rek, “Bana göre Yunus Emre dünyanın 
gelmiş geçmiş en büyük şairidir.” dedi.

Açılışta ayrıca Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin ve İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da 
konuştu.

Deneme, öykü, şiir ve roman 
dallarında ödüller verildi
Konuşmaların ardından festival kap-
samında deneme, öykü, şiir ve roman 
kategorilerinde verilen ödüller sahip-
lerine takdim edildi.

Deneme dalında Mustafa Özçelik, 
Muhit Kitap’tan çıkan “Anadolu’nun 
Gönül Dili Yunus Emre” kitabıyla ödü-
le layık görülürken; Mehmet Şeker, İz 
Yayınları’ndan çıkan “Geçti Dost Ker-
vanı” eseriyle öykü dalında ödül aldı.

Ayrıca Şafak Çelik, Şule Yayınları’ndan 
çıkan “Geçkin Akşam Ahalisi” isimli 
kitabıyla şiir dalında, Kaan Murat Ya-
nık da Turkuvaz Yayınları’ndan çıkan 
“Dünyasızlar” adlı kitabıyla roman da-
lında ödüle layık görüldü.

Açılışın ardından kanun virtüözü Gök-
sel Baktagir’in müzik dinletisiyle baş-
layan ilk gün programında, “Yunus’a 
Bitimsiz Saygıyla” başlıklı oturumda 
Prof. Dr. Hayati Develi “Yunus’un Çağı, 
Eserleri ve Türkçesi” üzerine konuştu, 
ardından “Yunus Sarı Çiçeğe Ne sor-
du?” oturumunda Yazar-Şair Ali Ural 
konuşma yaptı.

Yeni tip korona nvirüs salgını sebe-
biyle bu yıl çoğunlukla online olarak, 
Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını, 
akademisyenlerini, şair ve yazarlarını 
edebiyatseverlerle buluşturacak olan 
“12. İstanbul Edebiyat Festivali” 4 gün 
sürdü.
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Festivalde “Yunus Söyler Dilimiz” üst 
başlığı etrafında tasavvuf ve halk şairi 
Yunus Emre’nin farklı yönleri konuşuldu.

“Yunus’un Çağrısı”, Yunus’a Ömür 
Verenler”, “Edebiyatçıların Yunus’u 
ve “Sinemada Yunus Dili- İrfani Sine-
ma” gibi birçok başlığın ele alındığı 
festivalin kapanış günü 31 Aralık’ta 
ise “2020 Yılı Edebiyat Gündemi De-
ğerlendirmesi” yapıldı.

Değerlendirme
Vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus 
Emre’ye adanan festivalin kapanışın-
da “2020 Yılı Edebiyat Gündemi De-
ğerlendirmesi” yapıldı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsa-
mında online olarak gerçekleştirilen 
ve birliğin sosyal medya hesapların-
dan canlı yayınlanan etkinliğin yö-
netimini TYB İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı üstlendi.

Yayında, Türkiye Yazarlar Birliği Kuru-
cu Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan ile Sultanbeyli Kültür Müdürü 
ve aynı zamanda yazar Mehmet Ma-
zak konuşma yaptı.

D. Mehmet Doğan, bu yıl salgın ne-
deniyle festival içerisinde bir Yunus 
Emre temalı konserin yapılamadığı 
üzüntüsünü yaşadığını dile getire-
rek, gelecek yıl Yunus Emre’nin birçok 
eserinin seslendirildiği bir etkinliğin 
düzenlenmesi temennisine bulundu.

Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy gi-
bi şahsiyetlerin Türki Cumhuriyet ül-
kelerinin yanı sıra yurt dışında birçok 
yerde de çeşitli etkinliklerle ele alın-
ması gerektiğini vurgulayan Doğan, 
Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye 
Maarif Vakfı’nın bu konuda geri dur-
maması gerektiğini ifade etti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Ka-
zım Arıcan da böyle bir salgın döne-
minde festivalin zor şartlarda gerçek-
leştirildiğini, fakat başarıyla sonuçlan-
dığını söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 42 yıl önce 
kurulduğu günde de ve bugün de 
Türkiye’nin kültür sanat gündeminde 
ses getirmeye devam ettiğini vurgula-
yan Arıcan, şöyle devam etti:

“Dünyanın değişen şartlarına uyum 
sağlayarak, gerçekten hiçbir aksama 
olmaksızın bu yeni duruma da TYB 
adapte oldu. Biz birkaç yıldır da şu-
be toplantılarımızda, genç yazarlar 
kurultayımızda, özellikle 40. yıl faali-
yetlerimizde şunun altını çiziyorduk. 
‘Dünya hızlı bir şekilde dijital mecraya 
kayıyor ve bizim bu mecrayı iyi değer-
lendirmemiz lazım. Yaptığımız kültü-
rel faaliyetleri mutlaka bu mecralarda 
geniş kitlelere duyurmalıyız’. Bunların 
aslında sancısı içerisindeydik ve bu 
kadar da hızlı olacağını beklemiyor-
duk. Salgın bizi bir anda aslında böyle 
bir dünyayla buluşturdu.”

Prof. Dr. Arıcan, yeni normal dönemin-
de yapacakları etkinliklerin aynı anda 
sosyal medyada da artık yayınlanma-
sı gerektiğini belirterek, “Artık dijital 
mecra, kültür için önemli bir unsur. 
Salgın sonrası ‘kültür hayatı nasıl ola-
cak’, ‘yeni durumlara nasıl adapte olu-
ruz’ buna kafa yormamız gerekiyor. Ya 
da bu zor şartları ‘nasıl iyiye çevirebi-
liriz’ veya ‘zor şartları kültürle nasıl iyi 
edebiliriz’, ‘kültürle nasıl ihya edebili-
riz’ sorularını sorarak yola devam ede-
biliriz.” değerlendirmesini yaptı.

Yeni yılın hem Yunus Emre Yılı hem 
de İstiklal Marşı Yılı olması dolayısıyla 

bir strateji belirlenmesi gerektiğini de 
söyleyen Kazım Arıcan, şunları kay-
detti:

“Türkçemizi Akif ve Yunus diliyle dil-
lendirelim. Bu dile öncelikli olarak 
başta kamu kurumlarımız, tüm sivil 
toplum kuruşlarının yazışmaları, tüm 
basın ve yerel yönetimler dikkat et-
meli. Temel bir strateji ile gitmemiz 
lazım. Biz dilimizi kaybedersek, tefek-
kürümüzü, kimliğimizi, benliğimizi 
kaybederiz. O yüzden dil işin başıdır, 
özüdür, esasıdır. Bu bakımdan 2021 
yılında inşallah kültür hayatımızın en 
önemli zemini Akif’in ve Yunus’un dili 
olmalı. Bu dil üzerinden fikrimizi, dü-
şüncemizi, sanatımızı, edebiyatımızı, 
tarihimizi, hatta yeni yapılan icatlarda 
bu hassasiyeti de göstermek, böyle 
bir farkındalıkla yürümek önemli.”

Sultanbeyli Kültür Müdürü Mehmet 
Mazak ise belediye olarak bu yılki kül-
tür sanat sezonlarında Yunus Emre’yi 
ele aldıklarını hatırlatarak, “12. İstan-
bul Edebiyat Festivali’nin Yunus’un 
sözlerine, nefesine uygun bir şekilde 
yapılan bir festival olduğunu düşünü-
yorum. 2020 yılını çok güzel bitirdik 
bu anlamda. 2021’den de çok umut-
luyum.” diye konuştu.

Yayında ayrıca konuşmacılar tarafın-
dan, Yunus Emre adına bir üniversi-
tenin hala kurulmadığı ve böyle bir 
üniversitenin olması gerektiği çağrısı 
yapıldı.
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB  
İstanbul Şubesi tarafından 12’ncisi 
gerçekleştirilen “İstanbul Edebiyat 
Festivali” ne  katılarak Yunus Emre’yi 
anlattı.

28.12.2020 tarihinde Doç. Dr. Muham-
med Enes Kala’nın yönettiği, “Yunus 
Emre’nin” izinde alt başlığı ile gerçek-
leşen programda konuşan Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan, Anadolu Türkçesi-
ne yön veren Yunus Emre’nin Türkçeyi 
çok iyi kullandığını, sade, anlaşılır ve 
arı-duru Türkçenin yaygın kullanımını 
sağlayarak bugünlere gelmesine de 
vesile olduğunu söyledi.

Yunus önemli bir 
felsefecimizdir
Konuşmasında, dil olmadan düşünce 
ve tefekkür olamayacağını belirten 
Genel Başkan Arıcan, “Yunus Emre’yi 
sadece bir şair, sadece halk ozanı ya 
da sadece toleransçı olarak görmek 
kesinlikle doğru değil. Böyle düşün-
mek Yunus’u itibarsızlaştırır. Yunus in-

“Yunus Emre Anadolu Türkçesine 
Yön Vermiştir”

sanları doğru yola çağıran önemli bir 
derviş önemli bir tefekkür sahibi ve 
aynı zamanda tüm insani değerlerin 
yanı sıra iman, samimiyet, merhamet 
ve teslimiyete dair sözler söyleyen 
önemli felsefecimizdir.” dedi.

“Bizim felsefecimiz neden yok” diyen-
lere karşı bir cevap niteliği taşıyacak 
değerlendirmelerde bulunan ve ünlü 
felsefecilerle Yunus Emre’yi karşılaştı-
rarak bir kıyaslama yapan Başkan Arı-
can,  “Kendini tanı” der sık sık Sokra-
tes. Yani, “kendini bil, kendi iç dünyanı 
ve sınırları tanı” der. Peki, Yunus’un 
“İlim ilim bilmektir, ilim kendini bil-
mektir, Sen kendini bilmezsin, ya 
nice okumaktır”, sözleri az bir şey mi-
dir,? İşte bu, Anadolu felsefesidir ve şu 
bir gerçek ki;  Yunus, Anadolumuzun 
ve milletimizin en önemli felsefecisi-
dir. “ diye konuştu.

Konuşmasında, 2021’in “İstiklal marşı 
Yılı” ilan edilmesiyle ilgili de bilgiler 
veren Genel Başkan Arıcan, “Birliğimiz, 
İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Mil-
let Meclisince Millî Marş olarak kabul 

edilişinin 100. Yıldönümü olan 2021 
yılının “İstiklal Marşı Yılı” olması için 
girişimlerde bulunmuştu. TBMM’de 
grubu bulunan tüm siyasi partilerin 
ortak önergesiyle, 2021 yılının “İstiklâl 
Marşı Yılı” olmasını içeren düzenleme 
24.12.2020 tarihinde TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edildi. Öncelikle; Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanımız Sayın 
Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak 
üzere siyasi partilerimizin değerli ge-
nel başkanlarına ve milletvekillerine 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Yunus, ekol ve okuldur
Programın diğer konuğu Prof. Dr. Alim 
Yıldız ise yaptığı konuşmada, Yunus 
Emre’nin sadece kendi çağını değil, 
daha sonraki çağlardaki şiar ve dü-
şünürleri etkilediğini ve bu yönüyle 
Yunus, “ekol ve okuldur” dedi. İyi bir 
eğitim alan Yunus’un üslup olarak 
sevdirici bir dil kullandığını belirten 
Yıldız, Türkçenin şiir ve edebiyat dili 
olmasında da Yunus’un başat rol oy-
nadığını altını çizdi.

Arıcan: Yunus insanları 
doğru yola çağıran önemli 
bir derviş önemli bir tefekkür 
sahibi ve aynı zamanda 
tüm insani değerlerin  yanı 
sıra iman, samimiyet, 
merhamet ve teslimiyete 
dair sözler söyleyen  önemli 
felsefecimizdir.”
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mer-
kez Konseyi, İstiklâl Marşı’nın kabu-
lünün 100. Yılı olan 2021’in TBMM 
tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” ilan edil-
mesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’u ziyaret ederek teşekkürlerini 
iletmişti. Bu ziyaretten sonra, İstiklâl 
Marşı Yılı’nın gündeme gelmesi için 
seferber olan Türkiye Yazarlar Birli-
ği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarete TVHB Merkez Konseyi Baş-
kanı Ali Eroğlu, 2’nci Başkan Muh-
lis Atay ile Genel Sekreter H. Halûk 
Aşkaroğlu bulundu. TYB ziyaretinde 
Başkan Ali Eroğlu, 2021 yılının “İstiklâl 
Marşı Yılı” olarak ilan edilmesinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi, 
bu yılın ilanında emeği geçen TYB yö-
netimine teşekkür etti.

Türk Veteriner Hekimler Birliği 
Türkiye Yazarlar Birliği’ni
Ziyaret Etti

TYB Vakfı Mehmet Âkif Araştırmaları 
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Veteriner Hekimler Birliği heyetine te-
şekkür ederek sözlerine başladı. Vete-
riner hekimlerin Mehmed Âkif’e sev-
gi ve saygısının devam etmesinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Doğan, “28 Şubat sonrası dönemde, 
İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif’le ilgili 
anma faaliyetleri için bütün üniversi-
te rektörlerine yazılı olarak müracaat 
ettik, ilaç için bir tek rektör cevap ver-
meye cesaret edemedi. Bir tek Kay-
seri Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
dekanı bizzat arayarak teşekkür etti. 
Rektörün korktuğu bir yerde Veteri-
ner Fakültesi dekanının bu cesareti 
onun hem İstiklal Marşı şairine hem 
de bir meslektaşına saygısının ifadesi 
idi” dedi.

Daha sonra 100.yıl dolayısıyla yapı-
lacak faaliyetler üzerinde duruldu ve 
her şartta işbirliği yapılması kararlaş-
tırıldı. İlk olarak İstiklâl Marşı ve Meh-
med Âkif Büyük Bilgi Şöleni’ne Meh-
med Âkif’in veterinerlik yönünü ele 
alın bir bildiriye yer verilmesi karara 
bağlandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâ-
zım Arıcan’ın yurt dışında bulunması 
dolayısıyla katılmadığı ziyarette Kon-
sey başkanı günün anısına verdiği 
hediyeyi TYB Başkanı adına Ankara 
şubesi başkanı Said Uluçay aldı. TYB 
adına misafirlere Camideki Şair ve 
Genç Safahat hediye edildi. Ziyarette 
Ankara Şubesi yönetiminden Sıddık 
Yıldırım da bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu başkanlığındaki heyet TYB Vakfı Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı 
D. Mehmet Doğan’ı ziyaret etti.
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Türkiye Yazarlar Birliği, 2021 yılı içinde 
gerçekleştireceği “İstiklâl Marşı Yılı” 
faaliyetlerine hız verdi.  Önce, Akif’in 
Nasrullah Camisi’nde verdiği vaazın 
100’üncü yılı nedeniyle Kastamonu’da 
düzenlenen etkinlikten sonra şimdi 
de “Safahat Okumalarını” başladı.

Dilimiz ve edebiyatımızın temel me-
tinlerinden olan Mehmet Âkif’in şiir 
külliyatı Safahat’ın orijinal metninden 
okunup günümüz Türkçesine çevrile-
rek anlatılmasının öncülüğünü yapan 
D. Mehmet Doğan, 2021 “İstiklâl Marşı 
Yılı” kapsamında gerçekleşecek Safa-
hat Okumalarının ilk dersini verdi.

Akif’in şiir ve fikir dünyasını tanımak 
isteyen gençlerin büyük ilgi göster-
diği, TYB’nin sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınlanan 
derste, D. Mehmet Doğan, 1911 yı-
lında yayınlanan Safahat’ın birinci 
kitabındaki ithaf mahiyetindeki ilk 
şiiri okudu. “Evlâdım Mehmet Ali’ye 
yâdigar-ı vedâdımdır” yani, sevgimin 
hatırasıdır ithafının Âkif’in gelecek ne-
sillere bir mesajı olduğunu  söyleyen 
Doğan, Akif’in, “Bir yığın söz ki, sami-
miyyeti ancak hüneri” sözünden hare-
ketle samimiyetin ve ihlasın Safahat’ın 
özünü oluşturduğunu ifade etti.

Safahat Okumaları Başladı

Mehmet Âkif’in okuyucularına sesle-
nişinden sonra Safahat’ın ilk şiiri “Fa-
tih Camii” başlıklı şiirini okuyup derin 
manasını tahlil eden Doğan, şiirde 
Mehmed Akif’in hem çocukluğunu, 
hem semavî olmayan ama semadan 
indirilmiş bir yapıyı andıran Fatih Ca-
mii’ni, camii cemaatini ve namazın rü-
kunlarını müthiş ifadelerle anlattığını 
ve günümüzde hâlâ şiirde tebarüz 
eden güçlü manaların bizi etkilediği-
ne işaret etti.

Safahat Okumaları, Âkif’in üslubuna 
hâkim uzman akademisyen ve ya-

zarlar tarafından gerçekleştiriliyor ve 
TYB’nin sosyal medya hesaplarından 
canlı olarak yıl boyunca yayınlanmaya 
devam edecek.  

Şimdiye kadar “Safahat Okumaları” 
yapan yazar ve akademisyenler: D. 
Mehmet Doğan, Metin Önal Men-
güşoğlu, Öğr. Gör. Hasan Akçay, Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Prof. Dr. Ekrem 
Bektaş, Prof. Dr. Caner Arabacı, Mus-
tafa Özçelik, Mehmet Kurtoğlu, Ali 
Sözer, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir,  
Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Âlim Kahraman, 
Prof. Dr. Selami Şimşek.

“Dilimiz ve edebiyatımızın 
temel metinlerinden olan 
Mehmet Âkif’in şiir külliyatı 
Safahat’ın orijinal metninden 
okunup günümüz Türkçesine 
çevrilerek anlatılmasının 
öncülüğünü yapan D. 
Mehmet Doğan, 2021 “İstiklâl 
Marşı Yılı” kapsamında 
gerçekleşecek Safahat 
Okumalarının ilk dersini 
verdi.”
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Gazeteci, yazar, Türkiye Yazarlar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan 
Yardımcısı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfında mütevelli heyeti üyesi olarak önemli 
hizmetler vermiş olan; arkadaşımız, değerli insan Ferhat Koç 12 Kas 2020 tarihinde 
vefat etti.

Mekânı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza başsağlığı ve sabırlar 
diliyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti

Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli insan İbra-
him Toru 24 Eylül 2020 tarihinde  Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz.

                                                   Türkiye Yazarlar Birliği 

Araştırmacı yazar, Türkiye Yazarlar Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve eski Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Albayrak 19 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Mekânı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, yazar camiasına başsağlığı ve 
sabırlar dileriz.

Türkiye Yazarlar Birliği

Türkiye Yazarlar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı ola-
rak önemli hizmetler vermiş olan; arkadaşımız, yazar, şair Mehmet  Çetin 25 Kasım 
2020 tarihinde  tarihinde vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği

Ferhat Koç
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İbrahim Toru

Hüseyin Albayrak

Mehmet  Çetin
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Mehmed Âkif’le ilgili kitaplar arasında 
müstesna bir yeri olan, yayımlandığı 
birinci baskısından sonra büyük ilgi 
gören ve bir süredir mevcudu kalma-
yan “Camideki Şair Mehmed Âkif” ye-
ni baskısıyla kitapseverlerle buluştu.

Son yıllarda hayatı en çok araştırılan 
yazarlar arasında yer alan Milli Müca-
delenin en büyük kahramanlarından 
Mehmet Âkif’in gerçekte kim olduğu, 
düşünce dünyası, tasavvufi yönü, ha-
yatı, şairliği, eserleri, vaizliği, hafızlığı, 
sürgün günleri ve vefatı “Camideki 

D. Mehmet Doğan’ın uzun zamandır 
mevcudu kalmayan Dil Kültür Yaban-
cılaşma kitabının yeni baskısı Yazar 
Yayınları tarafından okuyucuyla bu-
luşturuldu.

Dil Kültür Yabancılaşma, D. Mehmet 
Doğan’ın Batılılaşma İhaneti ve Büyük 
Türkçe Sözlük’ten sonra en çok bası-
lan eseri.

Doğan “Sunuş ”ta kitap hakkında şun-
ları söylüyor:

“Yaşadıklarımızdan hareket ederek 
belirli çerçeveler kurmak, olayların ve 
kahramanların geri planını, geçmişi-
ni kurcalamak, bu kitapta toplanan 
yazıların karakteristiğini oluşturuyor. 
Dil / Kültür / Yabancılaşma’da yer alan 
genel geçere aykırı doğrular bazıları-
mızı tedirgin edebilir. Böylelerine, te-
dirginliklerinin hem kendilerini hem 
de bütün toplumu doğru noktalara 
götürebilecek dinamizmi uyandırabi-
leceğini söyleyebiliriz.”

Türkiye Yazarlar Birliği ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nca gerçekleştirilen 
“Üstatlar ve Karantina Günlükleri” 
söyleşi proje kitap olarak yayınlandı.

“Üstatlar ve Karantina Günlükleri - 
Üstatların Kovid-19 Günlerine Dair 
Duygu ve Düşünceleri” çalışması, sal-
gın sürecinde hayatını kaybeden tüm 
sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Proje kapsamında Türkiye’nin kültür, 
sanat ve fikir alanlarında tanınan isim-
leri, salgın dönemine ve insanlığın 
ahvaline dair duygu ve düşüncelerini 
paylaştı.

Camideki Şair’in 6. Baskısı Çıktı

Dil Kültür 
Yabancılaşma’nın
7. Baskısı Yazar 
Yayınlarından Çıktı

Üstatlar ve 
Karantina 
Günlükleri

Şair Mehmed Âkif” te kronolojik bir 
sıraya göre kale alınmış.

İstiklal Marşı’nın TBMM de kabul edi-
lişinin 100. Yılı nedeniyle yıl içinde ya-
pılacak faaliyetler nedeniyle elbette 
Mehmet Âkif’de gündeme gelecek ve  
konuşulacak. “Camideki Şair Mehmed 
Âkif”;  Akif’i merak edenler için iyi bir 
başucu kitabı özelliği taşıyor ve eserin 
her kütüphanede bulunması gerekir.

www.yazaryayinlari.com
yazar@yazaryayinlari.com

204 Sayfa, / Yazar Yayınları/ Sümer 1 
Sk. 11/5 Kızılay/Ankara

0312 232 05 71-72 /
www.yazaryayinlari.com
yazar@yazaryayinlari.com
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D. Mehmet Doğan’ın hazırladığı açık-
lamalı, notlu “Safahat” Yazar Yayınla-
rı’ndan çıktı. 

Safahat’ta günümüz okuyucusu için 
doyurucu, açıklayıcı bilgiler yanında 
metinle aynı sayfada kelime açıkla-
malarına da yer verilmiştir. Kitabın ba-
şında Doğan’ın “Bir Garibin ölümü, 
şairin yeniden doğuşu” başlıklı şairin 
hayatını, seciyesini ve sanatını anlatan 
bir bölüm bulunmaktadır.

Kitabın başına konulan İstiklâl Mar-
şı’ndan sonra “İstiklâl Marşı-İslâm şa-
irine yazdırılan millî marş” başlıklı bir 
yazı yer almaktadır. Daha sonra Safa-
hat metni yedi kitap olarak verilmekte 
ve arkada Safahat’ta yer almayan bazı 
şiirler de bulunmaktadır.

D. Mehmet Doğan’ın yeni kitabı  
“Türkçenin Cenaze Töreni 1. Türk Dil 
Kurultayı” kitabı Yazar Yayınları arasın-
dan çıktı. Kaynak: “Türkçenin Cenaze 
Töreni” kitabı çıktı.

D. Mehmet Doğan, uzun zamandır 
üzerinde çalıştığı, yayınladığında da 
büyük ilgi gören eserin sunuşunda şu 
ifadelere yer veriyor:

 “Birkaç cümle ile diyebiliriz ki, dil dev-
rimi plansız, esassız, olumlu anlamda 
neticesiz bir harekettir. Bu devrimin 
sahadaki yürütücüleri, konunun ger-
çek sahipleri değildir; bunu bir tarafa 
bıraksak bile ilim adamı haysiyeti ile 
bağdaşmaz hokkabazlıklar, şarla-
tanlıklar yapmışlardır. Türkçe onların 

Açıklamalı “Safahat”
Yazar Yayınları’ndan Çıktı

D. Mehmet Doğan’dan Yeni Kitap: 
Türkçenin Cenaze Töreni

Genç Safahat 
Yeniden Basıldı

elinde oyuncak olmuş, istedikleri gibi 
kesip biçmişlerdir. Bu yürütücü ekibin 
dilimizle bu kadar vahşice oynayabil-
melerini, bu dile borçlu olmamaları-
na, hissen bağlılık hissetmemelerine 
yormak bana hüzün veriyor, fakat ha-
kikat budur. Kitap okunduğunda dik-
katli ve hakikatli okuyucuların bu ka-
naatimi paylaşacaklarını umuyorum.”

“Osmanlıcanın Türkçesi”, “Türkçenin 
Cenaze Töreni 1. Türk Dil Kurultayı”  
“Türkçe Bitti: Dilimiz Turksel” ana baş-
lıklarla ayrılmış üç bölümden oluşan 
eser; şimdiye kadar bu konuda yazıl-
mış “en cesur” ve “en kapsamlı” bilgi-
leri ihtiva ettiği kadar dilimizin başına 
gelen sıkıntıları dramatik şekilde an-
latmasıyla da dikkat çekiyor. 

www.yazaryayinlari.com
yazar@yazaryayinlari.com

www.yazaryayinlari.com
yazar@yazaryayinlari.com

Bir süredir mevcudu olmayan Genç 
Safahat yeniden basıldı. Edebiyatımı-
zın, dilimizin anıt eserlerinden Meh-
met Âkif’in şiir kitabı Safahat, aradan 
geçen yüz yıla yakın zamandan beri 
gündemimizde.   Safahat, Türkiye’de 
en çok basılan ve neredeyse her ev-
de bulunan bir kitap. Genç safahat, 
aynı zamanda ortaöğretim çağındaki 
gençlerimizin ilgisini çekecek resim-
lerle süslenmiş. 
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TYB Ankara Şubesi’nin youtube kana-
lından canlı yayınlanan “Türkiye’nin 
Yurt Dışındaki İmajı” konulu söyleşide 
Türkiye’nin son yıllarda yükselen ulus-
lararası itibarı ve yapılması gereken 
yeni faaliyetler konusunda ufuk turu 
yapıldı. 

İyi İşlere, Yeni Güzel İşler 
Eklemeliyiz
23 Ocak 2021 tarihinde youtube ka-
nalı üzerinden canlı yayınlanan ve 
program yöneticiliğini TYB Ankara 
Şubesi Mali Sekreteri Mehmet Sıddık 
Yıldırım’ın yaptığı programda konu-
şan Türk-Arap Medya Derneği Baş-
kanı Gazeteci/Yazar Derneği Başka-
nı Turan Kışlakçı, Osmanlı Devleti’nin 
büyük bir coğrafyada kalıcı izler bı-
raktığını belirterek, “Osmanlı bakiye-
sinin bir ferdiyiz. Osmanlı’nın mirası 
halen devam ediyor. Hem bireyler 
olarak, hem sivil toplum kuruluşları 
olarak hem de devlet olarak 500 yıl-
lık mirasın nüvelerinden yararlanıyo-
ruz. Dünyanın dört bir yanında çok 
güzel şeyler yapılıyor. Ancak büyük 
ideal söylemlerimizin içini tam ola-
rak doldurduğumuz da söylenemez. 
Artık kurduğumuz büyük hayallerin, 
ideallerin ve söylemlerin içinin dol-
durulması zamanıdır. Bunun için sivil 
organizasyonların ön plana çıkması 
lazım. Biz Türk-Arap Medya Derneği 
olarak ve kurmakta olduğumuz göç-
men sanatçılarla ilgili oluşumumuzla 
bu süreçlere katkı yapmaya çalışıyo-
ruz.” dedi.

Arap Coğrafyasında Türk 
Aydınlar Tanıtılmalı
Bütün dünyanın teveccühünün Anka-
ra’ya, İstanbul’a, Türkiye’ye baktığını 
söyleyen Gazeteci/Yazar Kışlakçı, “Tür-
kiye’ye büyük rağbet var. Bu rağbeti 
ve beklentileri karşılayacak büyük 
projeler ortaya koymamız, vizyonlar 
sunmamız lazım. Arap dünyasında 
çok bilinen aydınlarımız yok. Bugün 
Lübnan’da vatandaşlar çok sayıda İs-

“Osmanlı Bakiyesi Ülkelerde 
Türkiye’ye Rağbet Var”

panyol, Çinli aydını bilir, bizim aydın-
ları yeterince tanımazlar. Osmanlı’nın 
bakiyesi coğrafyada Şerif Mardin, 
Cemil Meriç, Halil İnalcık gibi çok sa-
yıda aydınımız bilinmeli. Buna yönelik 
projeler üretmeliyiz. Biz medya eksi-
ğini gidermek için Türk-Arap Medya 
derneğini kurduk. Suriye başta olmak 
üzere farklı coğrafyalardan göç eden 
sanatçıları bir çatı altında toplamak 
için Göç Sanatçıları Derneği’ni hayata 
geçirdik. Çok iyi Arapça bilen gençler 
var, bunları örgütlemek gerekir. Düşü-
nürleri örgütlemek artık zarurettir. Biz 
yapmazsak yapanlar çıkıyor: İngilizler, 
Fransızlar, ABD’liler. ” şeklinde konuştu.

Dünya Müslüman 
Kadınlarını Örgütlemeliyiz
Dünyada kadın örgütlenmesinin çok 
büyük bir önem kazandığını, ülke-
lerin bu alanda örgütlenmeye özel 
önem verdiğini anlatan Gazeteci/Ya-
zar Kışlakçı, şunları söyledi: “Osmanlı 
bakiyesi ülkelerden göç eden kadın-
ları örgütlemek lazım. Uluslararası 
kadın hareketi oluşturmak gerekiyor. 
Bu coğrafyanın çok zeki kadınları var. 
Dünyanın dört bir yanından göç et-
miş seküler, İslamcı,  solcu Müslüman, 
liberal Müslüman kadınlar var. Avru-
pa’da, ABD’de sanatıyla, edebiyatıyla, 
mesleğiyle ön planla olan Müslüman 
kadınlar var. Bunları bir çatı altında 
toplamak gerekir.”

İslamofobiyaya Karşı Siyasi 
Değil Fikri Mücadele
Batı’da İslamofobiyanın tehlikeli bo-
yutlara ulaştığına dikkat çeken Kışlakçı, 
“Batı’da İslamofobiya yükseliyor. İsla-
mofabiyaya karşı siyasetle ve siyasetçi-
lerle mücadele edemeyiz. İslamofobik-
ler, romanlarla, filmlerle, makalelerle 
İslamofobiyayı büyütüyorlar, körüklü-
yorlar. Buna siyasi cevap veremezsiniz. 
Bunlarla mücadele için entelektüel 
beyinlere ihtiyaç var. Bugün Fransa 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde 
eğitimli insanlar var. Sanatçılar var. Ya-
zarlar var. Aydınlar var. Bunları biraya 
getirecek bir çalışmaya ihtiyaç var.  Yeni 
fikirler ve yeni projeler ortaya koymalı-
yız. Kur’an Allah’la başlar, insanla biter. 
Robotlaşmaya karşı insanı ve onurunu 
savunmalıyız.” diye konuştu.

Kara Propagandaya Cevap 
Üretmeliyiz
Türkiye’nin aleyhine bugünkü olum-
suz propagandaların sürdüğünü an-
latan Kışlakçı, “Türkiye mültecilere 
sahip çıkıyor ancak bunu yeterince 
anlatmıyor, anlatamıyor. Anlatmamız 
lazım. Çünkü ‘Türkiye mültecilere sa-
hip çıkamıyor’ yalanları uyduruluyor. 
Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aley-
hine yalan haber üretiyorlar. Türki-
ye’de üretilen haberler, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Avrupa medyalarına servis 
ediliyor.
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Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ve 
Yıldırım Belediyesinin ortaklaşa dü-
zenlediği ‘Yazarlık Atölyesi’nin konu-
ğu D. Mehmet Doğan oldu.

Doğan, Yazarlık Atölyesi’ne katılan 
öğrencilere “Anlama, Anlatma ve 
Yazma” konusunda bilgiler aktardı. 
Yazar olmanın ve yazmanın temeli 
üzerine açıklamalarda bulunan Do-
ğan, “Yazmanın temeli çok okumak-
tan ve okuduğunu doğru anlamaktan 
geçiyor. Yazarken sabırlı olmak gerek. 
Anlamak, anlatmanın ve yazmanın ilk 
adımıdır. Zamanla yazma tekniklerini, 
olayların kurgulanışını, hayal edilen 

D. Mehmet Doğan: Yazmak 
Feryad ü Figan Koparmaktır

olayları ve kişileri doğru, anlaşılır, et-
kili ve sistematik bir şekilde kâğıda 
dökmenin yol ve yöntemleri ilk olarak 
anlamaya doğru adımla burada baş-
lar” dedi.

Yazar kendini yenilemeli
Yazarın ahlaki değerleri gözetmesi 
gerektiğini vurgulayan Doğan, şöyle 
devam etti: “Yazar bir davetçidir aslın-
da. Sadece bilgiye değil, aynı zaman-
da değere, ahlâka ve tavır kazanmaya; 
yani “bütün insan” olmaya davet eder. 
Bunu nasıl yapmalıdır sorusu önem 
taşımaktadır burada. Çevresinde olup 

bitene bigâne kalmadan, bir dert sa-
hibi olarak, çok okuyarak, davet etti-
ğini önce kendisi yaşayarak. Ve daha 
önemlisi popüler olandan uzakla-
şarak. Sabırla, çok okunmak kaygısı 
taşımadan kalıcı eserler verme gayre-
tinde olmalıdır. Yazmak nedir aslında; 
yazmak feryad u figan koparmaktır. 
“Kastım budur şara varam Feryad-ı 
figân koparam” diyor Yunus. Doğru 
anlayan ve doğruyu anlatan, yazma 
eylemindeki bir yazarı besleyen, sevk 
eden bu histir. Yunus şehre varıyor ve 
feryad ü figan koparıyor. Mevcut du-
rumdan memnun olan şehrin kapıla-
rını zorlayıp feryad u figan koparır mı? 
Yazar biraz da feryad ü figan koparan-
dır. Aksi durumda ise var olanın, po-
püler olanın akıntısına kapılıp gitme 
tehlikesi ile karşı karşıya kalır yazar. Bu 
hiç istenmeyen ve hoş görülmeyen 
bir durumdur yazmak eyleminde bu-
lunan bir yazar için. Bu sebeple daima 
kendini yenilemeli yeni şeyler söyle-
melidir yazar.”

Yazdığımız dile hakim 
olmalıyız
Yazar olma çabasındaki kişinin Türkçe 
’ye hâkim olması gerektiğine vurgu 
yapan Doğan, “Yazı ile uğraşan birinin 
bilmesi en lazım olan şeylerden biri de 
dil bilgisidir, kelime hazinesidir. Çünkü 
yazı kelime ile yazılır. Türkçe yazıyoruz 
madem, o halde yazdığımız dile geç-
mişi ve bugünü ile hâkim olmalıyız. O 
dilin inceliklerine vakıf olmalıyız. Bu 
da o dilin şaheserlerini okuyarak ve 
anlayarak mümkün olabilir” ifadele-
rini kullandı. Konuşmasının sonunda 
Yıldırım Belediyesi’ne teşekkürlerini 
ileten D. Mehmet Doğan, gençler için 
yapılan kültürel programların her za-
man takdire şayan olduğunu belirtti.
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Şair, yazar, Giresun Üniversitesi Tire-
bolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Hayrettin Orhanoğlu, TYB Giresun 
Şubesi tarafından İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. senesi münasebetiy-
le bir yıl boyunca her ayın son haftası 
düzenlenmesine karar verilen prog-
ramların ikincisine konuşmacı olarak 
katıldı. 

26 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00’de 
Instagram üzerinden canlı yayımla-
nan ve yöneticiliğini Giresun Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Sabit Bay-
ram’ın yaptığı programda Orhanoğlu, 
Akif’in medeniyet ile ilgili düşüncele-
rinden bahsetti. 

Mehmet Akif Ersoy’un Medeniyet Ta-
savvuru başlıklı programda Mehmet 
Akif’in medeniyet algısından bahse-
den Orhanoğlu, öncelikle medeniye-
tin sözcük anlamından bahsetti. Daha 

Mehmet Akif Ersoy’un 
Medeniyet Tasavvuru

Türk Şiiri ve Behçet Necatigil

sonra Akif’in neden medeniyet keli-
mesine olumsuz anlamlar yüklediğine 
dair açıklamalarda bulundu. İslam me-
deniyetinin Batı karşısında Türklerin 
de öncülüğünde tekrar dirileceğine 
dair düşüncelerini örneklerle açıkladı. 
Yeni nesillerle ilgili düşüncelerinden 
de bahseden konuşmacı, yeni nesil-

le ilgili umutlu olduğunu ve Akif’in 
gençlik anlayışının bir ütopya olma-
dığını ve yeni neslin onun medeniyet 
anlayışına göre hareket ettiğini iddia 
etti. Ayasofya Camii’nin ibadete tekrar 
açılışına özellikle gençlerin akın akın 
katıldığını söyleyerek gençlerle ilgili 
umuduna dair somut bir örnek verdi. 

Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş’ın hazırlayıp sunduğu “Kültür 
ve Edebiyatımızdan” programının konuğu Türk şiirinin 
büyük ustası Hilmi Yavuz’du. 

13 Aralık 1979’da vefat eden Behçet Necatigil bilindiği 
üzere şiirlerinde Divan şiiri ve tasavvufla bağlar kurarak 
geleneği modernite ile buluşturan usta bir şairdir. Ge-
rek şahsiyeti gerekse şiiriyle Türk şiirinde saygın bir yere 
sahip olan büyük şair, kendisi gibi şiirimize eğilen ve ka-
dim kültür ve edebiyatımızı yadsımayan şairlerin yetiş-
mesinde önemli rol oynamıştır. Onlardan biri ve belki de 
en önde geleni Hilmi Yavuz’dur. İstanbul Kabataş Lise-
si’nde Necatigil’in öğrencisi  olan Yavuz’un şiir sanatında 
hocasının oldukça önemli yeri vardır. Vefatının 40. yılın-
da Necatigil’in hayatını ve buna bağlı gelişme gösteren 
şiir sanatını ele aldığı “Behçet Hoca” adlı çalışması ile 
Hilmi Yavuz son dönem Türk edebiyatı alanında yapıl-
mış nitelikli eserlerden birini ortaya koydu. Programda 
Hilmi Yavuz’un “Behçet Hoca” kitabı çevresinde Evler şa-
iri Necatigil ve genel olarak Türk şiiri üzerinde duruldu.
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Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gür-
lek, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstan-
bul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın 
hazırlayıp sunduğu “Kültür Nöbeti” 
programına konuk oldu. 

7.11.2020 tarihinde Bıyıklı’nın yöneti-
mini üstlendiği program, “Dijital bir kü-
tüphane” sloganıyla 3 yıldır yayıncılığını 
sürdüren Mücerret youtube kanalında 
yayınlandı. Gürlek, yakın dönemlerde 
özellikle gençler arasında tarih ve ede-
biyata merakın arttığını gözlemlediğini 
belirterek, bu ilgi ve merakın daha fazla 
olmasını arzu ettiğini söyledi.

Osmanlı Türkçesi dersleri verdiğini 
ifade eden Gürlek, “Osmanlı Türkçesi 
bilen adamın edebiyatı kuvvetlidir. 
Şiir dünyası zengindir. Tarih bilgileri 
kuvvetlidir. Çünkü Osmanlı Türkçe-
si’nin dalları çok geniş, çınar ağacı gibi 
her tarafa yayılıyor.  Dolayısıyla genç-
lerin, dedelerinin lisanını muhakkak 
öğrenmeleri gerekiyor. Aksi takdirde 
Mehmet Akif’i, Fuzuli’yi, Elmalılı Ham-
di Yazır’ı anlamazlar. Osmanlı Türkçesi 
öğrenmek bir vecibedir.” dedi.

Fikri iktidar, fikri gelişmiş 
insanlarla kurulur
“Fikri iktidar, fikri gelişmiş insanlarla 
kurulur” Fikri iktidarın nasıl ve kimler 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi 
Hastanesinde bulunan; Farabi’nin ha-
yatı, eserleri, sözleri, düşünce dünyası 
ve  bilimsel çalışmalarının yer aldığı 
“Farabi Monografisi” TYB Trabzon Şu-
besi adına Prof. Dr. Ülkü Eliuz ve Tahir 
Orhan’ın da katkılarıyla güncellene-
rek, Şube Başkanı Kamuran Tuna ta-
rafından ilgili mekana monte edilmesi 
sağlandı. 

“Gençler arasında tarih ve 
edebiyat merakı arttı”

“Farabi Monografisi” Yenilendi

tarafından kurulabileceği konusuna 
da değinen Gürlek, şunları kaydetti: 
“Fikri iktidar, fikri gelişmiş insanlarla 
kurulur. Bütün mesele insandır. Rol 
model olacak insanların olmasıdır. 
Fikri iktidar olmanın en önemli şartı 
sadece öğretmenlik mesleğine mün-
hasır değildir, her teşekkülün başında 
olan insanları aynı minval üzere yetiş-
tirmektir.

Güzel insanların sayısını 
çoğaltmalıyız
Osmanlı’nın eserleriyle yaşadığını, 
İstanbul’da, Bursa’da ve birçok şehir-
de geçmişin izlerinin kültürel olarak 

görülebileceğine işaret eden Gürlek, 
şöyle konuştu: “İstanbul’da bir insan 
dikkatli gözlerle gezse, kitabeleri oku-
yarak, tarihi binaları seyrederek İstan-
bul’da dolaşsa üç beş ayda âlim olur.  
Tabii bunun için bir altyapı gerekiyor. 
Benim tarihe, tasavvufa ve İslam bü-
yüklerine olan muhabbetimin artma-
sında Münevver Ayaşlı Hanımefendi-
nin çok büyük bir payı vardır. ‘Gördük-
lerim, Bildiklerim, Duyduklarım’ adıyla 
yayımlanan bir hatıratı var, gençlere 
tavsiye ediyorum.  Medeniyetimizi, ta-
rihimizi öğrenmek isteyenler Münev-
ver Ayaşlı’yı okumalılar. Onun eserleri 
sadece bilgi vermiyor, ilgi de veriyor. 
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kahra-
manmaraş Şubesi, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile eği-
tim, bilim, kültür ve sanat alanlarını 
kapsayan işbirliği protokolü imzaladı. 

Sosyal ve kültürel içerikli seminer, 
konferans, panel, açık oturum, yarış-
ma, kurultay ve benzeri etkinliklerde 
işbirliğini amaçlayan protokol, KSÜ 
rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. 
Niyazi Can ve TYB Kahramanmaraş 
Şubesi Başkanı Fazlı Bayram tarafın-
dan imzalandı. İmza töreninde KSÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Timur, Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Selim Somuncu 
ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Öğr. Gör. Mehmet 
Yaşar, Enver Çapar ve Mehmet Akif 
Şen de hazır bulundu.

Edebiyat şehri olan Kahramanma-
raş’ın üniversitesi olarak kültür ve 
edebiyat alanlarında faaliyetleri 
önemsediklerini ve bu manada ül-
kemize önemli katkılar sunan TYB 
ile işbirliği yürütmekten duydukları 
memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. 
Dr. Niyazi Can, “Bu protokolle eğitim, 

Kahramanmaraş’ta
İş Birliği Protokolü İmzaladı

bilim, kültür ve sanat alanlarında bir-
çok faaliyete birlikte imza atacağız. 
Bu işbirliği Kahramanmaraş’ın kültür 
ve sanat şehri kimliğine önemli katkı 
sağlayacaktır.” dedi.

TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı 
Fazlı Bayram ise Rektör Can’a teşekkür 
ederek “Türkiye Yazarlar Birliği, 40 yılı 
aşkın mazisi ve alanında ortaya koy-
duğu hizmetlerle bir meslek kuruluşu 
olmaktan ziyade, bir kültür ve edebi-
yat ocağı hüviyetine sahiptir. Şehri-
miz ise “şiirin ve edebiyatın başkenti” 
hüviyetini taşımaktadır. Dolayısıyla 
bizler de şube olarak iki sorumluluğu 
birden omuzlarımızda hissediyoruz. 

Bu doğrultuda şehrimizde bilimin 
öncüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi ile bu sorumluluğu pay-
laşmak, bizim için bir bahtiyarlık vesi-
lesidir.” şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında, ülkemizde kut-
lanmakta olan önemli gün ve hafta 
etkinlikleri içerisinde yer alan kültür, 
sanat, edebiyat konularının yanı sıra 
milletimizin güvenine mazhar olmuş, 
kültür ve sanat hayatımıza önemli 
katkı sağlamış, düşünce alanında ola-
ğanüstü gayret ve çalışmaları bulu-
nan şahsiyetlerin anılmalarına yönelik 
faaliyetler düzenlenecek.

“Protokol kapsamında, ülkemizde 
kutlanmakta olan önemli gün ve hafta 
etkinlikleri içerisinde yer alan kültür, sanat, 
edebiyat konularının yanı sıra milletimizin 
güvenine mazhar olmuş, kültür ve sanat 
hayatımıza önemli katkı sağlamış, düşünce 
alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları 
bulunan şahsiyetlerin anılmalarına yönelik 
faaliyetler düzenlenecek.”
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“Bir Şehre Şehrengiz Yazmak”

Fahri Tuna: Neşet Ertaş 
Türkülerimizin En Güçlü Temsilcisiydi

Şair-yazar Dr. Kamil Uğurlu TYB Konya 
Şubesi’nin düzenlediği söyleşi prog-
ramına konuk oldu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Kara-
tay Belediyelerinin katkılarıyla ger-
çekleştirilen  ve “Bir Şehre Şehrengiz 
Yazmak?” konulu programı Yazar Hü-
zeyme Yeşim Koçak yönetti. 

Kamil Uğurlu yaptığı konuşmada, Di-
van edebiyatının mesnevî tarzında 
yazılan bir ürünü olan Şehrengiz yaz-
manın 17.yüzyılda çok yaygın oldu-
ğunu ve sonraki yüzyıllarda tamamen 
unutulan bir akım olduğunu, fakat 
kendisinin bu dalda Konya, Karaman,  
Eskişehir, Maraş, Sakarya -Oş Şehren-
gizi olmak üzere Türk ve Dünya edebi-
yatına altı şehrengiz kitabı kazandır-
dığını söyledi.

TYB Sakarya Şubesi Kurucu Başkanı  
yazar Fahri Tuna, Yıldırım Belediyesi 
ev sahipliğinde yazar Şifanur Özçelik 
Şirin’in organize edip yönettiği ‘Ne-
şet Ertaş’tan Bir Anı Bir Türkü” adlı 
Bursa’daki programda Neşet Ertaş”ı 
anlattı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Saruhan 
ile ablası Kadriye Saruhan’ın çalıp söy-
lediği Neşet Ertaş türküleri katılımcı-
ları son derece mutlu ederken, Fahri 
Tuna da gerek birlikte yaşadıkları ge-
rekse sanatçı Bayram Bilge Tokel, öykü 
yazarı Hüseyin Su ve Kırşehir Valiliği 
Basın ve Halkla İliskiler Müdürü Os-
man Demir’in yaşadıkları Neşet Ertaş’ 
la ilgili anıları dinleyicilerle paylaştı.

Programda Tuna, “Neşet Ertaş’ın sağ-
lığında hayatını anlatan dört kitap 

Uğurlu; “Şehrengiz, mesnevî tarzın-
da bir şehrin güzellerini ve güzel-
liklerini anlatan bir yazım tarzıdır. 
Onun peşinden giden birçok Divan 
şairi şehrengizler yazmışlar.  İstanbul, 
Bursa, Edirne başta olmak üzere yani 
Osmanlı’nın eski payitahtları başta 
olmak üzere birçok şehir için yazılan 
bu şehrengizler bir ara bu moda du-
rumunu kaybetmiş, ondan sonra da 
kaybolmuştur. Biz, asırlar sonra bu 
şehrengiz meselesini gün ışığına çı-
karmaya karar verdik. Şehrengiz, bil-
diğiniz gibi Farsça bir kelimedir. Tam 
kelime manası şehri karıştıran olarak 
tercüme edilebilir ve bu şekilde açık-
lanabilir.  Bu karıştırma kaos anlamın-
da bir karıştırma değil. Bir arkeoloğun 
yaptığı karıştırma gibi, araştırma gibi 

anlaşılmalıdır. Dolayısıyla bu tipi takip 
edecek olan kişi, ilk önce bu şehirle 
alakalı ciddi bir bilgiye, bir altyapıya 
sahip olmalı; onun güzelliklerini ve 
onun gizli birtakım esrarını mutlaka 
keşfetmeye çalışmalı, ondan sonra 
böyle bir güzellemeye, şehrengiz yaz-
maya teşebbüs etmelidir.” dedi.

yayımlandı. Üstat hiçbirini okuyama-
dı. Neden mi? Okuma yazması yoktu. 
Daha doğrusu hiç okula gitmemişti. 
Sonradan ancak gazete manşetleri-
ni, sokak tabelalarını okuyabilecek 
kadar öğrenebilmişti. Kendi tabiriyle 
‘havalandırdım’ dediği, sözlerini ken-
di yazıp kendi çalıp söylediği 1000’in 
üzerinde türküsü var. Tek hece veya 

kafiye hatası bulamazsınız. Neşet Er-

taş ve onun gibiler, bizim irfan mede-

niyetimizin ordinaryüs profesörleridir. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin ta Türkistan 

şehrindeki ocağından Anadolu’ya 

getirdiğimiz Türkçe ve türkülerin, son 

elli yıldaki en güçlü temsilcisiydi koca 

usta.’ dedi.
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Giresun’da Kültür Akşamları
Büyük İlgi Görüyor

TYB Giresun Şubesinde 2021 yılı bo-
yunca her ay üç kez düzenlenecek 
olan “Kültür Akşamları” adlı progra-
mın birincisine “Şair, Yazar ve Eğitim-
ci İsmail Güçtaş” konuk olarak katıldı. 

5 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00’de 

bahsetti. Geldi, ayrıca gençlere şiirle 
ve hayatla ilgili önerilerde bulundu. 
Şiirlerinden bazı parçalar da okudu.

Kültür Akşamları programının üçün-
cüsüne “Şair, Yazar ve Eğitimci Ol-
gun Albayrak” katıldı. 19 Şubat 2021 
tarihinde saat 20.00’de Instagram 
üzerinden canlı yayımlanan ve yöne-
ticiliğini Şair Fazıl Özden’in yaptığı 
programda Albayrak, şiire ne zaman 
ve nasıl başladığından, kimlerden et-
kilendiğinden bahsetti. Şiir felsefesi 
hakkında açıklamalar yapan Albayrak, 
şiir kuramıyla ilgili önemli bilgiler de 
sundu. Şiirlerinden bazı parçalar da 
okuyan şair, geleceğe dair şiirle ilgili 
planlarından da bahsetti.

Instagram üzerinden canlı yayımla-
nan ve yöneticiliğini Şair, Yazar ve 
Eğitimci Hatice Satgun’un yaptığı 
programda Güçtaş, şiire ne zaman 
ve nasıl başladığından, kimlerden et-
kilendiğinden bahsetti. Şiir anlayışı 
hakkında bilgiler veren Güçtaş, şiirle-
rinden bazı parçalar da okudu.

Kültür Akşamları /Gençhane-Şiir adlı 
programa genç şair Muhammet Fur-
kan Geldi katıldı. 12 Şubat 2021 tari-
hinde saat 20.00’de Instagram üzerin-
den canlı yayımlanan ve yöneticiliğini 
Yahya Torun’un yaptığı programda 
Geldi, şiire ne zaman ve nasıl başla-
dığından, kimlerden etkilendiğinden 

 “Zalim Çin’e Kim Dur Diyecek”
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
Çin’in İstanbul Konsolosluğu önünde 
gerçekleşen Doğu Türkistanlı maz-
lumların eylemine destek verdi.

Zindanlarında işkence gören yakın-
larıyla iletişim kuramayan  mazlum 
Doğu Türkistanlıların Çin Konsoloslu-
ğu önünde gerçekleştirdikleri eyleme 
destek vererek burada bir basın açık-
laması yapan Bıyıklı, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da maz-
lumların yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirtti.

Doğu Türkistan’da yaşam 
güvencesi yok
Konuşmasında, Doğu Türkistanlı sa-
yısız yazar, şair, sanatçı ve akademis-
yenin Çin Hükümetince haksız ve 
hukuksuz bir şekilde tutuklandığını 
ve işkencelere tabi tutulduklarını dile 
Mahmut Bıyıklı, “Bir ülkenin aydınla-
rını susturmak o ülkeye yapılacak en 

büyük soykırımdır. Bir an önce Uygur 
Türkü yazar ve şairler özgürlüğüne 
kavuşmalı Çin Hükümeti bu yanlışla-
rından vazgeçmelidir. Yine, dünyanın 
gözleri önünde insanlık dışı uygula-
malarını devam ettiren Çin baskıcı 
politikalarla, nüfus planlaması adı 
altındaki kısırlaştırma faaliyetleriyle, 
toplu idamlarıyla, eğitimi yasaklayan 
uygulamalarıyla, Uygur halkının dini-
ni yaşamasının önüne geçerek yeni 
nesillerin İslamlaşmasını önlemekle 
sistemli bir şekilde bölgenin demog-
rafik yapısını şekillendirmeye devam 
etmektedir. Bu apaçık şekilde soykı-
rımdır.” dedi.

Mazlumların bizden başka 
kimi var?
Binlerce kişinin Çin Hükümeti tara-
fından sudan sebeplerle tutuklanıp 
yerleri belli olmayan zindanlara gö-
türüldüklerini belirten Mahmut Bıyıklı 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buradan ülkemizi yöneten partilerimi-
zin kıymetli başkanlarına da seslenmek 
istiyorum. Doğu Türkistan muhalefet-
teyken sahip çıkılacak iktidara gelince 
görmezden gelinecek bir dava değildir. 
Buradaki mazlumların sizden başka 
kimsesi yok. Lütfen bu gariplere sahip 
çıkın. Bu mesele siyasi bir mesele olma-
nın çok ötesinde insani bir meseledir. 
Burada insanlık sınav vermektedir. Bü-
tün mazlumlara vatan olan aziz ülkemiz 
sadece Doğu Türkistanlılara mı sırtını 
dönmektedir. Bu insanlar soydaşımız, 
dinde dindaşımız değil midir?  Başka 
hangi ortak yanımız aranmaktadır.”
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“Bizim kültürümüzde, 
‘Aramakla bulunmaz ama 
bulanlar arayanlardır’ diye 
bir söz var. Sanal dünyadaki 
olumlu unsurlar da aramakla 
bulunmaz ama kuşku 
yok ki bulanlar da ancak 
arayanlardır. Eğer siz herhangi 
bir ön-hazırlığınız olmaksızın 
sanal dünyaya girer ve 
aranmaya başlarsanız -ki 
“aranmak”la “aramak” aynı 
şey değildir- kaybolursunuz.”

Nabi Avcı:  Enformatik 
Cehalet Büyük Tehlikedir
Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski 
bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şubesi’nin Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Me-
ram ve Karatay Belediyelerinin katkı-
larıyla düzenlediği söyleşi programı-
na konuk oldu.

TYB Konya Şubesi Başkan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Ahmet Akman’ın yöneti-
minde gerçekleştirilen konferansta 
“Enformatik Cehalet” adlı kitabının ilk 
baskısını 30 yıl önce yaptığını ifade 
eden Avcı,  “Bu konu etrafında bugü-
ne kadar pek çok konuşma, sohbet ve 
tartışma programları yaptık. Bu kita-
bın çıkış noktası, Rahmetli Hasan Ce-
lal Güzel’in Milli Eğitim Bakanlığı dö-
neminde, Avrupa Konseyi Eğitim Ba-
kanları Konferansı’na sunulmak üzere 
hazırladıkları “Enformasyon Teknolo-
jilerinin Eğitim Sistemlerine Etkileri” 
başlıklı Türkiye Millî Raporu’dur” dedi.

Gençler İnternetsiz Duramaz 
Oldu
Özel televizyon yayıncılığının olmadı-
ğı, internetin öncülü olan Arpanet’in 
Amerika’da sadece özel haberleşme 
amacıyla kullandığı dönemleri anla-
tan Avcı, “Biz böyle bir dönemi yaşa-
dık ama şimdiki nesil, elinde cep tele-
fonu olmadan, internete beş dakika 
bağlanmadan duramıyor.

Bir Cihazla Geleceği 
Göremeyiz
 Teknolojinin hızla gelişip değiştiğine 
vurgu yapan Avcı, “Fotoğraf, ses, gö-
rüntü, teleks, faks, telefon gibi birbi-
rinden bağımsız çalışan teknolojiler 
vardı. Ancak, bizi nasıl bir dünyanın 
beklediğini bu cihazların her birine 
tek tek bakarak anlayamayız. Gele-
ceği, bu cihazlara ayrı ayrı bakarak 
tahayyül etmek mümkün değil. Artık 
telefon, bilgisayar, fotoğraf makinesi, 
hesap makinesi ve daha birçok uy-
gulama, “telefon” denilen tek cihazda 
birleştirildi.  Otuz yıl önce yazdığımız 
kitapta da işte bu birleşik-bütünleşik 
ortamın bir gün oluşması halinde 
ortaya çıkması muhtemel sonuçlara 
işaret ediyoruz” diyerek konuşmasını 
sürdürdü.

Şifahî Kültürü Terk Edemeyiz
Şifahî kültürün yerini bugün 

hızla elektronik kültüre bı-

raktığını söyleyen Avcı, “Bizim kültü-
rümüzde, ‘Aramakla bulunmaz ama 
bulanlar arayanlardır’ diye bir söz var. 
Sanal dünyadaki olumlu unsurlar da 
aramakla bulunmaz ama kuşku yok ki 
bulanlar da ancak arayanlardır. Eğer 
siz herhangi bir ön-hazırlığınız olmak-
sızın sanal dünyaya girer ve aranmaya 
başlarsanız -ki “aranmak”la “aramak” 
aynı şey değildir- kaybolursunuz.  
Ancak bir ön-hazırlığınız varsa, neyi 
aradığınızı biliyorsanız, aradığınızı ne-
rede bulabileceğiniz konusunda ön 
bilginiz ve fikriniz varsa yolunuz salim 
olabilir. Deveyi merkep pazarında ara-
mayacaksın” dedi.

Dinlemek Önemli Bir 
Sanattır
İnsana makine ve bilgisayar türünden 
maddi donanımlar lâzım olduğu gibi, 
bir iç donanıma da ihtiyaç var, diyen 
Nabi Avcı, “Teknolojik donanımların 
yanı sıra, geleneksel yollarla ve şifahî 
kültürle de donanacaksınız. Büyükle-
rin, bilenlerin sohbetinde dinlemeyi 
öğreneceksiniz. Dinlemek mühim bir 
sanattır, bir eğitim işidir” dedi.
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Şube Başkanı Tuna
İş Birliği Protokolleri İmzaladı
Türkiye’nin dört bir yanında “İstiklâl 
Marşı Yılı’nı kutlamaya başlayan Tür-
kiye Yazarlar Birliği, şube ve temsil-
ciliklerinin bulunduğu illerde kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
ile protokol imzalıyor.

TYB Trabzon Şube Başkanı Kamuran 
Tuna, Trabzon’da Mehmet Âkif ve İs-
tiklal Marşı ile ilgili gerçekleştirilecek 
faaliyet için Trabzon Üniversitesi, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi, İl Kültür 
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve 
Memur-Sen İl Temsilciliği ile protokol 
imzaladı.

Başkan Tuna yaptığı açıklamada; Trab-

zon Üniversitesi adına, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adına, 
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 
İl Kültür Müdürlüğü adına İl Müdürü 
Mustafa ASAN,  İl Emniyet Müdürlü-
ğü adına İl Emniyet Müdürü Metin 
ALPER ve Memur Sen adına İl Tem-
silcisi Mehmet Kara ile panel, söyle-

28 Şubat’ın Mağdurları Şanlıurfa’da Konuştu
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şu-
besinde, 28 Şubat 1997’de gerçekle-
şen “post-modern darbe ”sinin kişi ve 
toplum üzerinde yol açtığı tahribat 
konuşuldu. 

28 Şubat 2021 tarihinde; Zoom üze-
rinden yapılan ve gazeteci yazar Meh-
met Guli Aslan’ın yönettiği program-
da; Türkiye tarihine kara bir leke ola-
rak geçen dönemim mağdurları; Eği-
timci yazar Mehmet Sarmış,  eğitimci 
Şükran Taşdelen  ve eğitimci Mehmet 
Halit Bayındır yaşadıkları dramları an-
lattılar.

Programda eğitimci Mehmet Sarmış, 
o dönemde okul müdürü olduğunu 
okula gelen müfettişler özellikle ba-
şörtülü öğretmenler hakkımda tuta-
nak tutarak işlem yapmaları için çok 
baskı gördüğünü belirtti. Sarmış, o 
dönemde bu hukuksuz uygulamaları 
yerine getirmediği için okul müdür-
lüğü görevinden alınarak bir başka 

okula bir öğretmen olarak sürgün 
edildiğini belirtti.

Eğitimci Şükran Taşdelen ise 28 Şubat 
sürecinde en çok mağdur olan kişiler-
den biri olduğunu belirterek,  başörtü-
sü taktığı için görevinden ihraç edildi-
ğini belirterek ihraç gerekçesi ise okul 
ve eğitim disiplini bozmak olarak gös-
terildiğini belirtti. Disiplini bozmak-
tan ihraç edilmesi kendisi için çok acı 
olduğunu belirterek halan mağduri-
yetlerinin devam ettiğini belirtti.

Eyyübiye’de bir okulda müdür oldu-
ğunu belirten konuklardan Mehmet 
Halit Bayındır’da aynı konulardan bas-
kı gördüğünü, özellikle başörtülü öğ-
retmenler hakkında işlem yapılmasını 
isteyen müfettişlere nasıl direndiğini 
anlattı. Bayındır o dönemde kendisi-
ni görevden alınmasına sebep olan 
kişi sonraki yıllarda dindarlığı ile ön 
plana çıkan kişi olduğunu belirterek 

bu durumun kendisini daha da üz-
düğünü söyledi.

Programda konuşan AK Parti Şanlıur-
fa il başkanı Abdurrahman Kırıkçı da 
28 Şubat döneminde kamuda görev 
almak için girdiği sınavda başarılı rağ-
men imam Hatip mezunu olması ne-
deniyle kamu görevine atanmasının 
yapılmadığını belirtti.

Programın sonunda bir konuşma ya-
pan Şube Başkanı Doç. Dr. Mahmut 
Kaya, 28 Şubat sürecinde yaşadık-
larını anlatan mağdurlara ve zoom 
üzerinden söyleşiye katılan konuklara 
teşekkür etti.

şi, yarışma, şiir dinletisi vb etkinlikler 

düzenlenmek için iş birliği protokol-

lerini imzaladık. Bu kurumlarla istişa-

rede bulunarak, yıl sonu kadar devam 

eden etkinlikleri planlayıp gerçekleş-

tireceğiz. Vatan şairimiz Mehmet Âkif 

ve İstiklal Marşımızın adına yakışır faa-

liyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.
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Kırlangıç: Gazneli Mahmut
İlme ve Sanata Büyük Önem Verdi
TYB eski Genel Başkanı, şair-yazar, 
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Konya’da 
Gazneli Mahmut’u anlattı.

Gazneli Mahmut’la ilgili, edebiyat ve 
tasavvufla bağlantısı üzerinden gerek 
şahsiyeti gerekse dönemindeki çokça 
kültürel faaliyetlerin olduğunu masal-
lar, hikâyeler, destanlar ve romanlar 
üretildiğini ifade ederek konuşmasına 
başlayan Kırlangıç, bu çalışmalarda 
tarihin başlangıç noktasına işaret edil-
mesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Güç Oldu
Buhara’da miladî 971 yılında dünyaya 
geldiğini, babasının Memlüklülerde 
komutanlık yapan Sebük Tigin oldu-
ğunu ve devrini düşündüğümüzde 
çok güçlü bir devletin kurucusu olan 
Gazneli Mahmut’un hem tarihimizde 
hem de İslâm coğrafyasında büyük 
önem taşıdığını ifade eden Kırlan-
gıç; “Memlüklülere Türkçeleştirilmiş 
şekliyle Kölemen deniyor. Abbasi dö-
neminde askeri personel yönünden 
etkileri artan bir Türk unsur olarak gö-
rüyoruz. Gazneli Mahmut’un babası 
Sebük Tigin’de Samanlı hanedanında 
askerî idarî anlamda önemli görevler 
yapan bir komutandır. Sebük Tigin 
devrinde Gazne merkezli oluşan bu 
yeni gücün Mahmut’un Emir olma-
sıyla devlet haline gelip bölgesel güç 
olmaktan küresel güç olmaya doğru 
evrilip içinde doğduğu Samanlı sal-
tanat coğrafyasında tek iktidar haline 
gelmeye başladı. Mahmut’un babası 
Türklerden olup annesi ise Fars ha-
nedanına mensup bir prensestir. Bu 
açıdan Gaznelilerin İranla da bir bağı 
olduğunu görürüz. Mahmut gençlik 
yıllarından itibaren babasının devlet 
idaresine verdiği görevlerde çalışma-

ya başlamış ve özellikle savaşçılığıyla 
öne çıkmıştır. Samanlı yönetiminin 
emri altında da büyük görevler üst-
lenmiş, sonunda da Horasan yöresi-
nin yöneticisi haline gelmiştir.” dedi.

Hindistan Fatihi Sultan 
Mahmut
Miladi 1000 yılında Halife’nin, Gazneli 
Mahmut’a ‘Yeminuddevle ve Eminul-
mille’ lakaplarını verdiğini ve Horasan 
bölgesinde yeni bir dönemin başla-
dığını; Saffariler, Samanlılar ve Buğ-
yeoğulları’nın İran asıllı, bir bakıma 
da Fars kökenli hanedan olduklarını, 
Türklerin İran’da, özellikle Horasan 
bölgesinde Mahmut devrinde hâkim 
olup siyasi iktidarı ele geçirdiğini, se-
fer ve zaferler sayesinde Mahmut’un 
Hindistan Fatihi olarak anıldığını ve 
sultan nâmıyla anılan ilk emir oldu-
ğunu anlatan Kırlangıç; “Mahmut Hin-
distan’a yaptığı 17 önemli seferle bu 
büyük coğrafyanın İslâmlaşma süre-
cini başlattı. O dönemde Hindistan’da 
önemli bir İslâm nüfusu oluşmuş 
hatta küçük beylikler kurulmuştur. 
Hindistan fatihliği konusunda ileri sü-
rülen farklı görüşler şahsiyetini önem-
sizleştirme amaçlı da olabilir. Bunu 
göz ardı etmemek lâzım. Hindistan’ın 
zenginliklerini sömürmek için bu se-
ferleri yaptığını iddia edenler olmuş-
tur ama Mahmut’un cihattan başka 
bir maksat taşımadığını, yaygın olan 
şirkle, putperestlikle mücadele ama-
cıyla bu seferleri yaptığını savunanlar 
da vardır.” dedi.

Hindistan tapınaklarında ele geçirilen 
altın putların darphanede eritilerek 
paraya dönüştürüldüğü ve hazinenin 
bu sayede dolup taştığını, zenginliğin 
imar, ilim merkezlerinin geliştirilmesi 
kültür ve sanatın ihya edilmesi, araş-

tırmacıların, âlim ve şairlerin destek-
lenmesi, himaye edilmesi için kulla-
nıldığını, Sultan Mahmut’un güçlü bir 
devlet ve devlet teşkilatı kurduğunu 
ve Samanlı devletinden devraldığı mi-
rası iyi yönetip oradaki devlet adam-
larının tecrübesinden yararlandığını, 
1030 yılında da henüz 59 yaşınday-
ken vefat ettiğini söyleyen Kırlangıç; 
“Gazne şehrini ihya edip kültür ilim 
sanat açısından büyük merkezler olan 
Nişabur, Semerkant, Belh Buhara gibi 
şehirlerle yarışır hale getirdi. Yörenin 
âlimlerini, şairlerini Gazne’ye davet 
etti. Dini kesimleri özellikle himaye et-
miş, desteklemiş, imkân bakımından 
daha iyi duruma getirmiştir. Halkın 
dini yaşayışındaki hususları da önem-
seyip fakihler görevlendirmiştir. O 
dönemde Alevî tabiriyle anılan Hz. Ali 
soyundan gelen Ehli Beyt mensupla-
rını el üstünde tutmuştur. Alevî tabiri 
o dönemde Seyyid ve Şerif olan kişiler 
için kullanılırdı. Hz. Hüseyin soyundan 
gelenlere Seyyid, Hz. Hasan soyundan 
olanlara da Şerif denirdi. Ehli Sünnete 
aykırı kabul edilen eğilimlere ve gayri 
Müslimlere hoşgörülü değildi. Adalet-
te son derece hassastı.”dedi.
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Konya’da Kudüs Şairi
Nuri Pakdil konuşuldu

“Ortak Bir Hayal Kurmak”

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk-
lu, Meram ve Karatay Belediyelerinin 
katkıları ile aralıksız her hafta izleyici-
leri ile buluşturmaya devam ediyor.

Yazar Vural Kaya’nın yönettiği; prog-
ramda Yazarlar Necip Evlice ve Âtıf 
Bedir, “Vefatının 1.Yılında Nuri Pakdil”i 
konuştular.

Edebiyatımızın müstesna ismi, eserle-
riyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi 
merhum Nuri Pakdil’in dünya görüşü, 
düşünce biçimi, yaşamı, mücadele et-
tiği dava anlayışı, edebiyat, sanat ve 
estetik görüşlerinin ele alındığı prog-
ram oldukça ilgi gördü.

 Yazar Necip Evlice, Nuri Pakdil’in kişi-

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü, 

gazeteci, yazar Kemal Öztürk Türkiye 

Yazarlar Birliği (TYB) Sakarya Şube-

si’nde düzenlenen söyleşiye katılarak 

önemli açıklamalarda bulundu.

25.09. 2020 tarihinde Sait Tanış Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleşen ve Şube 

sel yaşamı, hatıraları ve Nuri Pakdil ile 
olan yayın ilişkilerini anlattı.

Nuri Pakdil’in, edebiyat hayatı boyun-
ca “Büyük Doğu” ve “Diriliş” dergile-
riyle de güçlü bağlar kurduğunu, bu 
dergilerin çevresinde ayrıca çok sayı-
da yeni şair ve yazar yetiştiğini ifade 
eden Evlice, Pakdil’in Diriliş dergisinin 
yayına ara verdiği ve bir daha bası-
lıp basılmayacağının belli olmadığı 
dönemde, Türk edebiyatında “Yedi 
Güzel Adam” olarak bilinen ekipten 
Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve 
Akif İnan ile “Edebiyat Dergisi”ni ya-
yınlamaya başladığını söyledi.

Yazar Âtıf Bedir de Nuri Pakdil’in dü-
şüncesi, edebiyat ve estetik yönlerini 
bütün detaylarıyla izleyicilerle pay-

laştı. Nuri Pakdil’den geriye kaleme 
aldığı 42 eser bıraktığına vurgu yapan 
Bedir, Türk edebiyatının “Kudüs Şairi” 
olarak tanımladığı usta yazar ve şai-
ri, Kudüs için hissettiği yürek sızısını, 
“Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kala-
nı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi 
Kudüs vardır” ifadeleriyle kaleme dök-
tüğünün altını çizdi.

Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Sağlam’ın yönettiği 
programda konuşan 
Öztürk, yeni çıkan ‘Or-
tak Bir Hayal Kurmak’ 
isimli kitabını tanıtarak  
Anadolu Ajansı Genel 
Müdürlüğü döneminde 
arkadaşlarıyla birlikte 
başardığı değişim ve 
gelişimin hikâyesini an-
lattı.

Devraldığı günlerde 
dünyada bilinmeyen, okunmayan 
doksan yıllık kurumu, yaklaşık üç 
senelik süreçte  dünyanın ilk 8 ajan-
sı arasına nasıl soktuklarını, bunu 
yaparken yaşadıkları zorlukları ve 
engellemeleri de belirten Öztürk, 
‘Türkiye dışında tek ülkede bürosu 

olmayan, Türkçe dışında hiçbir dilde 
haber yayını yapmayan kurumu, Ana-
dolu’nun kavruk yüzlü çocuklarıyla 
ortak bir hayal kurarak, ekipçe gece 
gündüz çalışarak, 75 ülkede bürosu, 
400 ilde temsilciliği bulunan, 8 dilde 
haber yayını yapan, 125 ülkenin abo-
ne olduğu bir ajans hâline sokmayı 
başardık. Bu kitabımda bu hayalin hi-
kayesini anlattım. Üstelik hata ve ku-
surlarımı da yazmaktan çekinmedim’ 
diye konuştu.

Söyleşinin ardından izleyicilerin soru-
larını cevaplayan yazar Öztürk, daha 
sonra okurlarına kitaplarını imzaladı. 
Covit19 Salgını nedeniyle izleyicilerin 
sosyal mesafe kurallarına oldukça ria-
yet ettiği söyleşi bitiminde Kemal Öz-
türk, ilk orta ve liseyi okuduğu Adapa-
zarı’ndaki dostlarıyla hasret giderdi.
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Nazım Elmas: Asım Mehmet Akif’in 
İdeal Neslidir

M.Akif İnan Vefatının 20.Yılında Anıldı

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Öğretim Görevlisi, aynı zamanda 
“TYB Giresun Şubesi” başkanı Prof. 
Dr. Nazım Elmas, TYB Giresun Şubesi 
tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü-
nün 100. senesi münasebetiyle bir yıl 

TYB Konya Şubesinin hazırladığı, “Ve-
fatının 20. Yılında M. Akif İnan’ı an(la)
mak” programına Duran Çetin’in yö-
netiminde yazarlar Faruk Uysal, Meh-
met Kurtoğlu ve Yusuf Turan Günay-
dın katıldı. Programda, M. Akif İnan’ın 
sendikacılığının yanında dava adamlı-
ğı ve Türk kültür ve edebiyatına katkı-
ları da dile getirildi.

Programı yöneten Duran Çetin, Meh-
met Akif İnan ile tanışmasını anlattı. 
Sendikacılığına ve dava adamlığına 
vurgu yaptı.

İlk sözü Mehmet Akif İnan’ın hemşeh-
risi Mehmet Kurtoğlu aldı. Mehmet 
Akif İnan’ın yetiştiği ortamı, Urfa’dan 
Maraş’a geçişini orada öğrenciliği es-

boyunca her ayın son haftası düzen-
lenmesine karar verilen programların 
birincisine konuşmacı olarak katıldı. 

28 Ocak 2021 tarihinde saat 20.00’de 
Instagram üzerinden canlı yayımla-
nan ve yöneticiliğini Giresun Üniversi-
tesi Öğretim Görevlisi Sabit Bayram’ın 
yaptığı programda Elmas, Akif’in nasıl 
bir gençlik tasavvurunda bulunduğu 
üzerine açıklamalarda bulundu. 

Mehmet Akif Ersoy’un Gençliğe 
Bakışı başlıklı programda “Nasıl bir 
gençlik, hangi Asım?” gibi sorula-
ra cevaplar veren Elmas, Mehmet 
Akif’in sanatını milletin geleceğine 
adayan bir sanatçı olduğundan, her 
kesimden ve her meslekten birçok 
insanın eserlerinde yer aldığından ve 
özellikle gençler üzerinde durduğun-
dan bahsetti. Mehmet Akif’in sembol 
genç olarak düşündüğü Asım’dan Sa-

fahat’ta ayrıntılı şekilde durduğunu 
söyledi. Milli ve dini değerlere önem 
veren Asım’ın bu toprağın değerleriy-
le bütünleşen, milletin mayası, mille-
tin kendisi olan örnek bir genç oldu-
ğuna işaret etti. 

nasındaki edebi çalışmalarını, 
Ankara’daki hayatını ve etki-
leşimlerini, irtibatta olduğu 
arkadaşlarını anlatan Kurtoğ-
lu, Akif İnan’ın Urfa ile birlikte 
anıldığını da dile getirdi. Urfa 
şiirinde gençlere öncülük et-
tiğini ve gelenek ile modern 
şiiri birleştirdiğini ifade etti.

Faruk Uysal ise konuşmasında, Meh-
met Akif İnan’ın şiirlerindeki derinlik 
ve tema meselesine vurgu yaparak, 
Ahmet Haşim ve Necip Fazıl’dan farklı 
yönleriyle etkilendiğini dile getirdi. 
Hicret ve Tenha Sözler kitabındaki 
şiirlerin özelliklerini etkileyici bir şe-
kilde sundu.

Konuşmacılardan Yusuf Turan Günay-
dın ise Mehmet Akif İnan’ın vefatın-
dan sonraki adına hazırlanan kitap-
larının yayınlanma aşamalarını ve bu 
hususta yaptığı çalışmaları anlattı. 
İki cilt halinde yayınlanan Portreler 
kitabının içerik ve yayın serencamını 
paylaştı. Memur-Sen sendikasının ki-
taplar üzerindeki istek ve çalışmalara 
katkısını dile getirdi.
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“Selçuklu Minyatürleri Üzerinden 
Bir Medeniyet Okuması”

Beşir Ayvazoğlu Tevfik Fikret’i Anlattı

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesin-
de, “Selçuklu Minyatürleri Üzerinden 
Bir Medeniyet Okuması?” konulu söy-
leşi yapıldı.

Mustafa Güden’in düzenlediği ve Eği-
timci Araştırmacı Yazar Zekeriya Şim-
şir katıldığı program büyük ilgi gördü.

Minyatür’ün kelime anlamı itibariyle 
küçük, ufak tefek anlamına gelmekle 
birlikte ıstılahta el yazması kitaplara 
gayet itinalı bir şekilde yapılan re-
simlerin minyatür olarak tanımlana-
bildiğini ifade eden Zekeriya Şimşir,  
Kitap Sanatları’nın önemli bir şubesi 
olan bu resim tarzına Türklerin Nakış, 
sanatçısına da Nakkâş dediklerini; ya-
pılan işe Tasvir, yapana da Musavvir 
denildiğini söyledi.

Araştırmacı, yazar Beşir Ayvazoğlu, 
Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş’ın hazırlayıp 
sunduğu “Kültür ve Edebiyatımızdan” 
adlı söyleşiye katılarak Türk edebiyatı-
nın önemli ismi Tevfik Fikret hakkında 
önemli açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2020 tarihinde TYB’nin you-
tube hesabından canlı olarak yayınla-
nan programda Servet-i Fünun şairi 
Tevfik Fikret konuşuldu. Beşir Ayva-
zoğlu’nun Ekim 2019 yılında yayımla-

Selçuklu minyatürlerinin Doğu mil-
letlerine has özellikler gösteren ayrı 
bir resim tarzı olduğuna dikkat çeken 
Şimşir; “Bu minyatürlerde perspektif, 
derinlik, yakınlık ve uzaklık, renklerin 
tonlanması gibi hususlar olmaz.

Minyatürlerde dönemin kültürünü 
sanatını görebiliriz. Tarih belgeleri 
içerisinde tek görsel kaynaktır. Yazı-
lı belgelerde görmediğimiz birçok 
detayı minyatürlerde fark ederiz. 
Selçuklu minyatürlerinin detaylarına 
inilerek Selçuklu medeniyetinin um-
deleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz.  
Selçukluların ilim hayatı, inanç yapı-
ları tıp ve eczacılıktaki uygulamaları, 
sosyal yaşamı, sultanların imajı, savaş-
ların, eğlencelerin nasıl yapıldığı, tek-
nolojide geldikleri seviye gibi birçok 
hususiyeti bu minyatürler üzerinden 

okuyabiliriz. Yazma eserlerdeki me-
tinde yer alan edebiyat ve sözlü ge-
lenekler ahlâk ve erdem gibi değerler 
hikâyeler şeklinde sunularak resim-
lendirilerek muşahhaslaştırılmıştır.” 
dedi.

dığı “Fikret” adlı kitabından hareketle 
19 yüzyıl Türkiye’sinin edebiyatı ve 
kültür atmosferi üzerinde duruldu.

 Bir devrin önemli şair figürü olan Tev-
fik Fikret hakkında bugüne değin pek 
çok kitap yazılmıştır. Bunların bazıla-
rında Ayvazoğlu’nun, eserin önsözün-
de belirttiği üzere hagiografi tarzında 
kaleme alınmış, onu bir aziz gibi kut-
sanmış; bir diğer kısmındaysa kimi 
manzumelerinden ve tavırlarından 
ötürü yerilmiştir. Birçok eserde ve ya-
zıda sanatkâr Fikret ihmal edilmiştir.

 19 Ağustos 1915’te ölen Sis şairinin 
ardından pek çok yazı ve kitap yayım-
lanmış, hakkında harf inkılabı sonrası 
çalışmalar yapılmıştır. Onların ilk ikisi-
ne Mehmet Kaplan ve Kenan Akyüz 

imza atmışlardır. Kaplan’ın eseri ha-
len ders kitabı olarak okutulmaktadır. 
Tevfik Fikret üzerine birçok çalışma 
yapılmış olmasına rağmen Ayvazoğ-
lu’nun “Fikret”ini okuduktan sonra 
böyle bir eserin gerekliği ve önemi 
daha da iyi anlaşılmaktadır. Edebiyat-ı 
Cedide şairinin ölümünün ardından 
yazılan hemen bütün yazılanları ince-
leyen ve onları analiz ederek eserinde 
değerlendiren Beşir Ayvazoğlu nite-
likli bir eser ortaya koymuştur. Nite-
kim eserin özgünlüğüne ve kapsamı-
na eşlik eden akıcı üslubu ödüle layık 
görüldü: 2020 Sedat Simavi Edebiyat 
Dalında ödülü kazandı. Bu ödülün 
“Kültür ve Edebiyatımızdan” progra-
mından bir gün sonra ilan edilişi güzel 
bir rastlantı oldu.
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“ Karantina Günlükleriyle  Tecrübeyi 
Geleceğe Taşımak İstedik”

Şehir Okumaları Devam Ediyor

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekrete-
ri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muham-
met Enes Kala, kitap olarak yayınlan-
dığında büyük ilgi gören “Üstatlar ve 
Karantina Günlükleri” söyleşileri hak-
kında bilgi verdi.

Eserin TYB ile Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın ortak projesi sonucunda 
ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Kala, 
“Dünyayı etkisi altına alan ve etkisini 
hâlâ sürdüren salgın sürecinde haya-
tını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına 
ithaf ettiğimiz proje sonucunda, bu-
günlere ilişkin canlı bir hafıza olacak 
video mülakatlar yapıldı ve konuşma-
lar kitap haline getirildi.” dedi. 

Projenin koordinatörlüğünü kitabın 
da editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. 
Kala, Türkiye’nin kültür, sanat ve fikir 
alanlarında tanınan isimleriyle çevrim 
içi düzenlenen söyleşilerin yüksek li-

Türkiye Yazarlar Birliği’nin salgın dö-
neminde başlattığı ve çevrim içi ola-
rak sürdürdüğü “şehir okumaları” de-
vam ediyor.

Mehmet Önder Karakaş ve Selman 
Çevik’in birlikte  hazırlayıp sundukları 
söyleşilerde; Şehirlerin tarihi, sosyal, 
ekonomik ve kültürel değerleri ve de-
ğişimleri konuşuluyor.

sans ve doktora öğrencileri tarafından 
gerçekleştirildiği söyledi.

Tarihte insanların hayatlarını derin-
den sarsan birçok olayın bulunduğu-
nu; savaşların, kıtlıkların, hastalıkların, 
afetlerin insan hayatında derin izler 
bıraktığını ifade eden Kala, 2020’ye 
en büyük izi küresel bir salgın olan 
Kovid-19’un bıraktığını ve bu süreçte 
tüm insanlığın yorulduğunu belirtti.

“Üstatlar ve Karantina Günlükleri” 
projesi kapsamında; Duygu ve dü-
şüncelerini paylaşan üstatlar:  “Ahmet 
İnam, Ahmet Özhan, Ahmet Taba-
koğlu, Alev Alatlı, Amir Ateş, Atasoy 
Müftüoğlu, Atilla Dorsay, Ayla Ağa-
begüm, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, 
Beşir Ayvazoğlu, Betül Mardin, Çetin 
Baydar, D. Mehmet Doğan, Devrim 
Erbil, Doğan Cüceloğu, Ediz Hun, 
Fahri Aral, Fatma Çiçek Derman, Halil 
Berktay, Hasan Tahsin Feyizli, Hilmi 

Yavuz, Hülya Koçyiğit, Ionna Kuçu-
radi, Işıl Yücesoy, İbrahim Ulvi Yavuz, 
İhsan Süreyya Sırma, İsmail Erunsal, 
Kenan Gürsoy, M. Sabri Koz, Mehmet 
Ali Kılıçbay, Mehmet Bayrakdar, Meh-
met Genç, Mehmet Özbek, Mehmet 
S. Aydın, Mehmet S. Hatiboğlu, Metin 
Önal Mengüşoğlu, Murtaza Korlaelçi, 
Mustafa Kara, Mustafa Kutlu, Nazif Öz-
türk, Nurhan Atasoy, Osman Akkuşak, 
Rasim Özdenören, Saadettin Ökten, 
Saim Sakaoğlu, Sinan Genim, Şeyma 
Güngör, Teoman Duralı, Ümit Meriç 
ve Yavuz Bülent Bakiler”

Şimdiye kadar gerçekleştirilen  Şehir 
okumalarındaki şehirler ve konuşma-
cıları ise şöyle sıralandı: Konya: Ahmet 
Köseoğlu, Malazgirt: Doç. Dr. Mus-
tafa Alican, Edirne: Doç. Dr. Mustafa 
Hatipler, Bursa: Prof. Dr. Bilal Kemikli, 
İstanbul: Mehmet Dilbaz, İstanbul: 
Öğr. Gör. Sefa Özkaya, Ankara: D. 
Mehmet Doğan, Erzurum: Prof. Dr. H. 
Ömer Özden, Kayseri: Dursun Çiçek, 
Şanlıurfa: Mehmet Kurtoğlu, Tokat: 
Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Van: Prof. Dr. 
Hasan Çiçek, Malatya: Cumali Ünaldı 
Hasannebioğlu, Kıbrıs: Doç. Dr. İsmail 
Şahin, Yozgat: Mustafa Çiftci, Muğla: 
M. Ali Köseoğlu, Adapazarı: Fahri Tu-
na, Üsküp: Leyla Şerif Emin, Mardin: 
Dr. Öğr. Üyesi Fasih Dinç, Diyarbakır: 

Mehmet Ali Abakay, Şırnak: Doç. Dr. 
İbrahim Baz, Erzincan: Halil İbrahim 
Özdemir, Giresun: Mehmet Fatsa, Saf-
ranbolu: Mustafa Şehirli, Iğdır: İlteriş 
Kağan Taşkınsu, Rize: Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman, Kastamonu: Prof. Dr. Cevdet 
Yakupoğlu, Saraybosna: Doç. Dr. Mus-
tafa Hatipler, Gaziantep: Yaşar Atılgan. 
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Kamuran Tuna:
Sağlık Çalışanlarımızın Yanındayız

“Şiirimiz Ne Durumda”

Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube-
si tarafından, 19 Ocak 2021 tarihinde 
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Koordi-
natörlüğü ve Merkez İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü yetkililerinin nezaretinde, 
Pandemi/Filyasyon ekibine yönelik 
gerçekleştirilen ziyarette öğle yemeği 
ikramında bulunuldu.

Kamuran Tuna başkanlığında yürü-
tülen programda, yönetim kurulu ve 
üyelerden Mümin Sağlam, Neslihan 
Eyüboğlu, Tahir Orhan ve aynı za-
manda Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
görev yapan üye Bahriye Kefelioğlu 
Bektaş’ta hazır bulundu.

Başkan Kamuran TUNA ve beraberin-
deki heyet, “Trabzon Ortahisar Mer-
kez İlçe Sağlık Müdürü, Bünyamin 
Gürsoy” ve “Fatih Sağlıklı Hayat Mer-
kezi” Sorumlu Hekimi Abdullah Güleç 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesin-
de şair-yazar Vural Kaya’nın yönettiği; 
programa katılan Eleştirmen-Şairler 
Hakan Şarkdemir ve Hayriye Ünal, 
“Şiirimiz Ne Durumda?” konusunda 
değerlendirmelerde bulundular.

 Şiirimizde modernleşme olgusu üze-
rinden başlayan programda, modern 
şiirden söz etmek için modernlik 
kavramı üzerinde durmak gerektiğini 

tarafından karşılandı.

Pandemik koşullar dikkate alınarak 
oluşturulan kısa değerlendirme bağ-
lamında, Sağlık Müdürlüğü yetkilile-
rince yapılan açıklamada, milletçe bir-
lik, beraberlik ve dayanışma ruhuna 
en çok ihtiyaç duyulan böylesi bir dö-
nemden geçerken, TYB Trabzon Şube 
Yönetiminin, bu ince ve nazik davra-
nışları birçok takdirin üzerindedir. Bu 
anlamda,  Türkiye Yazarlar Birliğinin 
Trabzon Yönetimi başta olmak üzere, 
takdire şayan duyarlılıklarından ötürü 
tüm üyelerine ayrı, ayrı şükranlarımızı 
sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.  

Aynı şekilde, TYB Trabzon şube başka-
nı Kamuran Tuna tarafından yapılan 
açıklamada ise, “Türkiye’nin en köklü 
ve mazisi en derin, Kamu yararı sta-
tüsüne haiz bir yazar kuruluşu olarak, 

her şart ve koşulda devletimizin, mil-
letimizin yanında olmayı şiar edinmiş 
bir camia olduklarını vurguladı. Bu 
kapsamda gerek moral, motivasyon, 
gerekse toplumsal bir farkındalık 
oluşturma anlamında, arzulanması 
halinde farklı tarih ve etkinliklerle 
sağlıkçılarımızın yanında olmaya her 
zaman hazırız” sözlerinin altını çizdi. 
Konuşmasının devamını, “beyaz kep 
ve önlüklü Melekler olarak tanımladı-
ğım sağlık personelimize daima min-
nettarız” ifadeleriyle tamamladı.

vurgulayarak söze başlayan Eleştir-
men-Şair Hakan Şarkdemir, şiirimiz-
deki ilk modernlik hareketinin Tanzi-
mat dönemi edebiyatı ile başladığını 
belirtti. Tanzimat dönemi ile birlikte 
şiirimizin fars etkisinden kurtularak 
Türkçeleşmeye başladığını, şiirimiz-
de modernizmin Türkçeye daha fazla 
yer açtığını ifade etti. Modern Türk 
Şiirine bir çerçeve çizerek Türk şiirinin 
modernizm ile buluşmasındaki döne-
meçlerinden bahsetti.

Şiirimizde modernlik algısı, modern 
eğilimler ve şiirimizin modernizm 
ile olan münasebetinden bahseden 
Eleştirmen-Şair Hayriye Ünal ise şiiri; 
etik, lirik ve dramatik olarak tasnif et-
menin eleştirmenler ve şiire yeni baş-

layanlar açısından faydalı olduğunu, 
ancak bunun detayları kaçırmamıza 
neden olacağını söyledi. Günümüz şi-
irinin bu ayrımlarla ölçülemeyeceğini 
belirterek modernizmi deneyimleyen 
şairlerin beslenme kaynakları ile et-
kilenme alanlarından ve Türk şiirinin 
modernizm ile olan tecrübelerinden 
bahsetti. Bilginin (logos) modern Türk 
şiirinin önümüzdeki süreçte önemli 
unsuru haline geleceğini düşündüğü-
nü belirtti.

Modern Türk Şiirinin ele alındığı prog-
ram izleyiciler tarafından yoğun ilgi 
gördü. Programı yöneten Vural Kaya, 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
adına katılımcılara ve izleyicilere te-
şekkür etti.
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“İstiklâl Marşı Yılını Coşku ve 
Heyecanla Kutlamaya Başladık”
Türkiye’nin dört bir yanında “İstiklâl 
Marşı Yılı’nı kutlamaya başlayan Tür-
kiye Yazarlar Birliği, şube bakanları ve 
temsilcileriyle durum değerlendirme-
si toplantısı yaptı.

20.02.2021 tarihinde sosyal medya 
üzerinden yapılan toplantıda konu-
şan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, Mehmet Âkif Ersoy ve 
eseri İstiklal marşını anlamak ve an-
latmak için devletimiz tarafından ilan 
edilen “İstiklal Marşı Yılı’nın büyük bir 
fırsat olduğunu söyledi.

İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönem 
ve öneminin hatırlanması amacıyla; 
2021 yılı içinde kutlanacak “İstiklal 
Marşı Yılı” ile ilgili valiliklere, belediye 
başkanlarına ve üniversite rektörle-
rine işbirliği teklifiyle mektuplar yaz-
dıklarını belirten Genel Başkan Arıcan 
MEMUR-SEN Konfederasyonu ile de 
protokol imzaladıklarını ifade etti.

“Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız 
görüşmeler sonucunda; bakanlık tüm 
il ve ilçe milli eğitim müdürlerine “İs-
tiklal Marşı Yılı” ile ilgili; panel, söyleşi, 
yarışma, şiir dinletisi vb etkinlikler dü-
zenlenmeleri için genelge gönderdi” 
diye konuşan Başkan Arıcan, şube baş-
kanları ve temsilcilere şunları söyledi:

“Bir çok ilimizde de coşku, heyecan ve 
gururla kutlamalar başladı. Daha ge-
niş kutlamaların gerçekleşmesi için, 

İlinizde bulunan tüm kamu kurumla-
rını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, 
yerel basını, sivil toplum ve meslek 
kuruluşlarını ziyaret ederek “İstiklal 
Marşı Yılı”nı ortak iş birliği içinde kut-
layalım teklifinizi iletin. Âkif hepimizin 
değeri, İstiklal marşı hepimizin üzerin-
de ittifak ettiği marşımız dolayısıyla, 
gerçekleştireceğimiz ortak faaliyetler 
millet olarak ihtiyacımız olan birlik 
beraberliğimize de vesile olacak.”

Konuşmasında, Mehmet Âkif Araştır-
maları Merkezi Başkanı D. Mehmet 
Doğan ile birlikte Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’u ziyaret ettiklerini de belirten 
Genel Başkan Arıcan, Meclis Başkanı-
mız Mustafa Şentop Türkiye Yazarlar 
Birliği’ni ve faaliyetlerini takip ettiğini, 
Mehmet Âkif Ersoy’un hatırlanma-
sı, eserlerinin tanıtılması için gayret 
gösteren TYB’ne takdirlerini ifade etti. 
Ayrıca, salgının seyrine göre zamanı 
oldukça ülke genelinde yapılacak “İs-
tiklal Marşı Yılı” etkinliklerine katılaca-
ğını ifade etti.” dedi.

Toplantıda söz alan şube başkanları 
ve temsilciler ise yaptıkları konuşma-
larda, şehirlerinde İstiklal Marşı’nın 
anlamı ve bizlere ne tür mesajlar ver-
diğine dair  konferans, yarışma, sergi, 
söyleşi ve sempozyumlar düzenleme-
ye başladıklarını ifade ettiler.

Toplantıya, TYB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan, Genel Başkan 
Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz, Ge-
nel Sekreter Doç. Muhammed Enes 
Kala,  Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Erdemir,  İdari İşler Müdürü Mustafa 
Ekici, Ankara Şube Başkanı Mehmet 
Sait Uluçay, Erzincan Şube Başkanı 
Halil İbrahim Özdemir, Gaziantep Şu-
be Başkanı Mustafa Yıldız, Giresun Şu-
be Başkanı Nazım Elmas, İstanbul Şu-
be Başkanı Mahmut Bıyıklı, İzmir Şube 
Başkanı Abbas Levent Ertekin, Kahra-
manmaraş Şube Başkanı  Fazlı Bay-
ram, Konya Şube Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu, Sakarya Şube Başkanı Hasan 
Salih Sağlam, Şanlıurfa Şube Başkanı  
Mahmut Kaya, Trabzon Şube Başkanı  
Kamuran Tuna, Kahramanmaraş Şu-
besi Başkan Vekili Enver Çapar, Malat-
ya Temsilcisi Adil Akkoyunlu, Batman 
Temsilcisi Şemsettin Dursun, Siirt 
Temsilcisi İzzettin İçin, Kırşehir Temsil-
cisi Maksut Yiğitbaş, Elazığ Temsilcisi 
Nazım Payam, Mardin Temsilcisi Ömer 
Bozkurt katıldı.
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