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

Ödül Verdiğimiz Eserler Edebiyatımızı Zenginleştiriyor
Türkiye Yazarlar Birliği
tarafından bu yıl 38’ncisi
verilen “Yılın Yazar, Fikir
Adamı ve Sanatçıları
Ödülleri” sahiplerini buldu.
27.04.2019 tarihinde Ankara’da
gerçekleşen törende bir konuşma yapan
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
“Bugünün kahramanlarını selamlamak
istiyorum. Burada bulunuş sebebimiz,
onların ortaya koyduğu eserlerdir ve
yaşları ne olursa olsun her eser büyük
emek mahsulü ve belki de nesillerin
mirasının zihinlerimizde yeni bir şekil
almasıdır. Bizden önce eser verenlerin

2018 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri törenle verildi.

bu dönemde yeniden bizim ağzımızdan
dilimizden konuşması ile bugünün
kahramanlarını hürmetle muhabbetle
selamlıyorum.” dedi.

Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı Yapıldı

Gençler “Dijitalleşme Gençlik ve Edebiyatı” Konuştu
“3.Türkiye Genç Yazarlar Kurultayı”
“Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme,
Gençlik ve Edebiyat” temasıyla Yalova’da
yapıldı.

3 Mayıs 2019 tarihinde Harb-İş Sosyal
Tesisleri’nde başlayan ve üç gün süren
kurultayı Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın desteklikleriyle
gerçekleştirdi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
ödül değerlendirme işi zor ve zahmetli
bir iş fakat yapılan bu işin zahmeti biz
Sayfa 2’de

Bakan Selçuk: Mehmet Âkif
İman ve Dava Adamıdır

Sayfa 7’de

Çokum: Roman kahramanlarımı
gerçek hayattan seçerim
Sayfa 9’da

“Yazarlık, Hayata Müdahale
Ettiğimiz Zevkli ve Renkli Bir
Uğraşıdır”
Sayfa 13’de
“Doğan, Batılılaşmayı soğukkanlı
bir üslupla tartışmaya devam
ediyor”
Sayfa 16’da

Sayfa 4’ de

“Samimiyet olmadan sanat
yapılmaz”

Sayfa 18’de
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de böylece sizlerle paylaşmış oluyoruz.
Şairlerimizin, hikâyecilerimizin, bilim
adamlarımızın ve sanatçılarımızın
çektikleri zahmetini biz de bu
değerlendirme sırasında çekiyoruz
adeta.”
Doğan, TYB’nin ödüllendirme geleneğini
1981’de başlattığını hatırlatarak,
“Türkiye’de yeni bir darbenin olduğu,
bir kesintinin yaşandığı yılda TYB bu
değerlendirmeyi yapmaya başlamıştır.
Diyebiliriz ki bu, kopuşa karşı bir
tedbirdir.” diye konuştu.
TYB’nin eser sahiplerini ödüllendirme
gereğinin önemine vurgu yapan Doğan
şunları söyledi:
“Türkiye’nin edebiyat, kültür ve sanat
hayatı 1980’lere kadar tek yönlü olarak
çizilmiştir. Bazı kişiler, bazı görüş
sahipleri ön plana çıkarılmış ve buna
karşılık onlarla eş değer hatta onlardan
daha önemli eserler ortaya koymuş
birçok değer ise görmezden gelinmiştir.
İçlerinde Necip Fazıl’dan, Sezai Karakoç’a
ve Cemil Meriç’e kadar çok sayıda
değerli isim vardır ki, bunlara ilk ödülü
TYB vermiştir. Bu kişilerin ödüle ihtiyacı
var mıdır? Aslında iki taraflı düşünmek
lazım. Böyle bir değerlendirme yaparak
onları topluma bir nevi yeniden
sunuyoruz.”
Müdahalelere rağmen edebiyatımız
ayakta duruyor
Doğan,””Türkiye değerlerine müdahale
edilmiş bir toplumdur. 20. yüzyılda

D. Mehmet Doğan,
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
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alfabesi değiştirilmiş ve dil devrimine
uğratılmış bir toplumdur. Bugün tüm
bu müdahalelere rağmen Türkiye’ de
edebiyatın güçlü bir şekilde ayakta
durduğunu görüyoruz ve bu çok
önemli bir durumdur. Bugün hâla çok
önemli şairlerimiz, hikâyecilerimiz, fikir
adamlarımız var bundan çok büyük
bir memnuniyet duyuyoruz. Her şeye
rağmen hâla büyük eserler ortaya
konuluyor. Ödül verdiğimiz eserler bizi
zenginleştiriyor.”
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan
da açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye
Yazarlar Birliği Ödülleri”nin yerel
yönetimlerle iş birliği ile kültür, fikir ve
sanatın tabana yayılmasını sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Kültür belediyeciliğinin görünür
olmasını diliyoruz
Kültür ve sanat alanında bir çok kurumun
üzerinde önemli bir mesuliyet olduğunu
ifade eden Arıcan, “Artık günümüzde
kültür belediyeciliğinin daha görünür,
daha etkin kılınmasını arzu ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.
TYB’nin faaliyetleriyle 40 yılı geride
bıraktığını hatırlatan Arıcan, “Bu kolay
bir süreç değil. TYB gibi bağımsız, sivil
ve kamu yararına faaliyet yürüten bir
kuruluşun, Türkiye gibi çok zor süreçleri
sürekli yaşayan bir ülkede ayakta kalarak
sürdürmek kolay değil.” diye konuştu.
Gençlere büyük önem veriyoruz
Arıcan, TYB’nin genç yazarlara da büyük
önem verdiğine değinerek, şunları
söyledi: “Gençlerimize güveniyoruz.
Zaman zaman gençlerimize yönelik
umutsuz değerlendirmeler yapıldığını
görüyoruz. Aslında bunlar doğru değil.
Gençlerimiz aslında zamanında bizim
de genç olduğumuz durumu yaşıyorlar.
Onlar sadece kendilerine güvenilmesini
istiyorlar. Onlara güvenip destek
olduğumuzda da çok güzel faaliyetler
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ortaya koyuyorlar. Önümüzdeki hafta
3’üncü genç yazarlar kurultayını
gerçekleştiriyoruz. Küçük bir eser de
olsa mutlaka yayımı olan gençlerimiz
arasından seçim yapıyoruz ama inanın
seçmekte zorlanıyoruz. Çok yetenekli ve
kabiliyetli gençlerimiz var. Önümüzdeki
dönemde bunu uluslararası düzeye
taşımak istiyoruz.”
Çok kıymetli eserler yayınlanıyor
Değerlendirmeler sonucunda en iyi
eserleri seçmeye çalıştıklarını belirten
Arıcan, her yıl çok kıymetli eserlerle
karşılaştıklarını ve karar vermekte
zorlandıklarını dile getirerek, “Bu, Türkiye
için çok sevindirici. Türkiye Yazarlar
Birliği, bu kıymetli eserler arasında daha
göze çarpanı, daha dikkat çekeni ve
mümkünse genç olanı, çok bilinmeyeni
kamuoyuna tanıtıyor. O eserleri bilinir
ve görünür kılmaya çalışıyoruz. Geriye
dönüp baktığınızda, ülkemizin çok
değerli hikayeci, romancı, şair ilk
ödüllerini buradan almıştır” şeklinde
konuştu.
Arıcan, değerlendirmeye alınabilmesi
için eserin, o yıl içinde yayınlanmış ve
ilk baskısı olması gerektiğini söyleyerek,
eserin edebi boyutunun mutlaka olması
gerektiğinin de altını çizdi.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2018 yılı
“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
ödüllerine layık görülen isimler şöyle:
Hikaye dalında “Düşünsene Hızır Bendim”

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Prof. Dr. Cengiz Anık

Ferhat Koç, Ömer Faruk Ergezen

kitabıyla Elif Genç, şiirde “Bir Japon
Nasıl Ölür?” kitabıyla Ali Ayçil, romanda
“Yakarım Gül Satanlar Bahçesini”
romanıyla Mahmut Coşkun, denemede
“Şairin Aynası” kitabıyla Mustafa Uçurum,
fikirde “Modern Düşüncenin Bunalımı ve
Doğu” eseriyle Cengiz Anık, araştırmada
“Bir Vatandan Bir Vatana” kitabıyla Ömer
Özcan, incelemede “Sürgün, İntihal
ve İntihar” kitabıyla Selçuk Karakılıç,

edebi tenkitte “Çağdaş Türk Şiirinde
Modernizmin Araştırmaları” kitabıyla
Mustafa Kurt.
Ayrıca, dilde “Kelime Dağarcığımızdan
Etimoloji Araştırmaları” kitabıyla
Osman Fikri Sertkaya, hatırada “Adını
Sonra Koyarız” kitabıyla Necdet Subaşı,
tercümede “T.S Eliot Bütün Şiirleri
(1909-1962) kitabıyla Samet Köse,
biyografide “Şerif Muhiddin Targan”
kitabıyla Bilen Işıktaş, çocuk yayınlarında
“Bilim Çocuk”, basın röportaj alanında Tuba
Kalkıç (Sabah Gazetesi), basın alanında
TRT World Cemal Kaşıkçı olayı haberleri,
dergi yayıncılığında “Mahalle Mektebi”,
halk kültüründe “Hazret-i Pir Şaban-ı
Veli” kitabıyla Mustafa Tatçı, elektronik
yayıncılıkta “fikriyat.com”, Türk müziğinde
“Aşk ve Teselli (Susmanın Müzikal Poetiği)”
ile Selçuk Küpçük, şehir kitaplarında “Sinop
Tarihi” ile İsmail Efe, televizyon belgeselde,

İbrahim Ulvi Yavuz. Mahmut Coşkun

Namibya Belgeseli, (TRT belgeseli),
sinemada, “Bırakma Beni” ile Aida
Begiç, televizyon kültür programında
Diyanet TV’deki “Yazar Kafa”, radyo
programında “Türkü Muhabbeti” (TRT1
Ankara), Salih Turhan-Abuzer Akbıyık,
kamu yayıncılığında Amasya Belediyesi
Yayınları, yayıncılık özel ödülü “Cümle
Yayınları”.

Yazarlar Birliği Yıllığı 2019 Çıktı
Dünü bugünle değerlendirip yarına
yönelik dersler çıkarmak isteyenler
için, bir önceki yılda yaşanan kültür
ve sanattaki gelişmelerin kayıt altına
alındığı ‘Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı
2019’ çıktı.
Toplumu ilgilendiren meselelerde tarihin
iyi anlaşılması ve yorumlanmasına
imkan sağlayacak; yıl içinde yaşanan
siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal
ve sosyal olayların yazılı kayıt altına
alınması toplumsal hafızanın korunması
anlamında büyük önem taşıyor.
Birlik adına Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan’ın yayınladığı, Türkiye’de yayını
devam eden ve tek yıllık olma özelliği
taşıyan “Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı”
bu amaca hizmet için 1984’den bu yana
yayın hayatını sürdürüyor.
İçerisinde bulunulan yılda meydana
gelen; toplumsal etkileri ve sonuçları
olan tüm bu meseleleri Türkiye Yazarlar
Birliği büyük bir hassasiyetle takip

ederek konunun uzmanlarının kaleminden
okuyucularına sunuyor.
Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları arasından
çıkan yıllığın 32. sayısında yer alan
değerlendirmeler ve yazarları ise şöyle
sıralanıyor:
Prof. Dr. Mustafa: Acar Türkiye ve Dünya
Ekonomisi 2018 Yılı Değerlendirmesi,
Yunus Şahbaz: Türkiye Siyaseti, 6
Nisan’dan 24 Nisan’a Yeni Politik Kültür,
Derin Muhasebe Sağduyulu Tercih ve
Yerel Seçimler, Adaylar ve İttifah Mesaisi,
Ahmet Varol: İslâm Dünyası, Yunus Emre
Altuntaş: Şiir, Necip Tosun: Öykü, İbrahim
Demirci: Dil, Hüseyin Akın: Deneme, İdris
Ekinci: Eleştiri, Münir Tirel: Müzik, Gülcan
Tezcan: Sinema, İbrahim Eryiğit, Mehmet
Kahraman, Şafak Çelik ve Yunus Emre
Altuntaş: Dergiler, Ümmühan Atak Doğan:
TV, Nesillerin Mirası, (Süleyman Uludağ’la
Bir Ömrün Muhasebesi), (Artvinli Ünlü
Tarihçi Mehmet Genç’le Söyleşi), Dr. Sıddık
Arslan: Türk Dünyası.
Bankkart_Kure_(16x24).
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424 sayfalık yıllığın sonunda; İbrahim
Ulvi Yavuz, “Olaylar ve İnsanlar” başlığı
altında yılın önemli olaylarını ve hayatını
kaybeden sanatçı, düşünür, siyaset, bilim
adamlarımızın kronolojisini çıkarmış.
İletişim: www.tyb.org.tr, tyb@tyb.org.tr/
(0312) 232 05 71 - 72
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Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı Yapıldı

Gençler “Dijitalleşme Gençlik ve Edebiyatı” Konuştu
“Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı”
“Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme,
Gençlik ve Edebiyat” temasıyla Yalova’da
yapıldı.
3 Mayıs 2019 tarihinde Harb-İş Sosyal
Tesisleri’nde başlayan ve üç gün süren
kurultayı Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle
gerçekleştirdi.
Türkiye’nin farklı illerinden 30 genç yazar,
günümüzün önemli yazar ve şairleri ile
TYB yöneticilerinin katıldığı programın
açılışında bir konuşma yapan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, “Birincisini
hayal ettiğimiz genç kazarlar kurultayının
bugün üçüncünü gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Edebiyatın farklı
alanlarında yazmaya hevesli, siz genç
arkadaşlarımızı, günümüzün önemli
yazarlarıyla buluşturmak, ortak meseleler
hakkında görüş alış verişinde bulunmak
için bir aradayız.” dedi.

Yazmak ben varım demektir
Herkesin konuştuğunu ama daha iyi
konuşan hatiplerin olduğunu, yazan ama
daha iyi yazan, kalıcı yazan yazarların
da olduğunu ifade eden Doğan
konuşmasında gençlere tavsiyelerde
bulunarak şunları söyledi: “Yazmak ben
varım demektir, bugünkü varlığımızın
geleceğe yansımasıdır. Mümkün
olduğunca okuyun ve bunu sürekli
yapın. Aynı zaman da günlük tutun.
Tutulan her günlük yazma alışkanlığını da
beraberinde getirir.”
Geçmişte genç yaşta önemli eserler
veren yayınlar olduğunu belirten Doğan,
Şeyh Galip’in Hüsnü Aşkı 25 yaşında
yazdığını, yine Necip Fazıl, Ömer Seyfettin
ve Nurettin Topçu’nun edebiyatımıza
genç yaşlarda eserler verdiğini belirtti.
Günümüzde sosyal medyanın insanları
bir yayın bombardımanı altında
tuttuğunu da ifade eden Doğan, “Bu çağ
zor bir çağ. İnsanın zihni yoğunlaşmasını

İbrahim Ulvi Yavuz, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hacı Mahmut Erdemir
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engelleyen bir zamanda yaşıyoruz.
Çok sayıda mesaj var. Sosyal medya
bir felaket haline geldi. İnsan zihninde
deprem etkisinden büyük bir etkisi var.
Gençlere sosyal medya konusunda daha
dikkatli olmalarını öneriyorum.” dedi.
Yazmak için iyi bir okur olmak gerekir
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa kazım
Arıcan da yaptığı konuşmada, “40 yıldır
devamlı ve sürekli düzenlediğimiz;
okur yazar buluşmaları, imza günleri,
konferanslar, kültür yayınları, paneller,
sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih,
kültür, edebiyat sohbetleri, kültür
kervanları, yılın yazar, fikir adamı ve
sanatçıları ödülleri, ulusal ve uluslar
arası kongrelerde geçmişten gelen
bir medeniyet birikimimizi geleceğe
taşımanın gayreti ve çabası içinde olduk.”
dedi.
İnsanlık tarihinin yazıyla başladığını, yazı
alanında başarılı olmak için insanın kendi
iç dünyasında bir yolculuğa çıkarması
gerektiğini belirten Arıcan sözlerini şöyle
sürdürdü: Geçmişte olduğu gibi bugün
de insanlar herhangi bir düşünceyi,
olayı, duygu ve hayalleri sözlü veya
yazılı olarak ifade ediyor. Bugünü yarına
taşımak isteyenler için kültür, sanat,
edebiyat ve güzel sanatlar kadar elbette
edebi metinlerin de büyük bir önemi
vardır. Edebiyat tarihimizde birçok kitap

yayımlandı fakat bugünlere çok azı kaldı,
şimdi yazarları bile hatırlanmıyor. Kalıcı
kitap yazmak, eserler vermek için önce
çok iyi bir okur olunması gerektiğini
ifade etmek istiyorum. Okuyan, araştıran,
estetik kurallara uyan, dile önem veren
ve milli meselelerde duyarlı olanlar her
zaman başarılı olacaklardır.”
Türkiye Yazarlar Birliği olarak, genç
yazarların okuyan, düşünen, kalıcı
eserler yazan, sorumluluk hisseden
aydınlar olmalarına katkıda bulunmak
gayesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Projelerince desteklenen “Genç
Yazarlar Kurultayı” nın bu sene üçüncüsü
yine Yalova’da düzenlediklerinin altını
çizen Başkan Arıcan, kurultayın başarılı
geçmesini diledi.
Programın açılışında TYB Ankara Şube
Başkanı Sait Uluçay ve kurultaya katılan
genç yazarlar adına Merve Karatepe de
birer konuşma yaptılar.
“Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme,
Gençlik ve Edebiyat” temasıyla başlayan
etkinliğin ilk konuşmacısı yazar, şair
Dr. İbrahim Demirci, “Edebiyat ve Dil
Dikkatleri” konulu ilk konuşmasında
edebiyat ve dil arasındaki ilişkiyi anlatan
bir konuşma yaptı.
Genç yazarlar oturumunu ilkini Fatih
Gökdağ yönetti. Bu bölümde konuşan
genç yazarlar günümüzde sosyal
medyanın etkisi, dijital yayının iyi ve
iyi olmayan yönlerini örnekler vererek
anlattılar.
Daha sonra, yazar şair Mustafa Özçelik

“Yazarın Sosyal Medya ile İmtihanı” konu
başlığında sosyal medyada edebiyat
alanında yaşanan gelişmeleri anlattı.
Genç yazarlar oturumunun ikinci
bölümünü ise Sait Uluçay yönettiği.
Konuşmacı gençler sosyal medya ile
edebiyat da meydana gelen gelişmeleri
anlattılar.
Günün son konuşmacısı TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
da “Dijital kültür ve eleştirel düşünce”
konusunda bir konuşma yaptı.
Arıcan, “Günümüzde insanlık büyük
bir dönüşüm yaşıyor. İçeriğini biz
üretmiyoruz. İlişkide olduğumuz yapıların
ürettiği bizim de çok yoğun kullandığımız
bilimsel bir süreç. Hayatımızın bir parçası
haline dijital ortamı yok sayamayız var
ve sürekli gelişiyor. Buna bir medeniyet
göstergesi diyemeyiz çünkü işin daha
başındayız.” diye konuştu.
Kurultayın ikinci gününde Prof. Dr.
Yılmaz Daşçıoğlu: “Sanallık ve Gerçekçilik

Bakımından Edebiyat” konulu bir
konuşma yaptı. Daşçıoğlu, genç
yazarların ilgiyle dinlediği konuşmasında,
edebiyatın tarihi gelişimini ve
günümüzde sosyal medyanın edebiyatla
olan ilişkisini anlattı.
4. Genç yazarlar oturumunu Mahmut
Erdemir yönetti. Dijitalleşmenin
hayatın her alanına nüfus ettiğini,
edebiyatımızı da etkisi altına aldığını
ifade eden Erdemir, “Kontrol ve denetimi
yapılamayan internet edebiyatı, nitelik
sorununu da beraberinde getirdi. Bana
göre sosyal medya Türkçe’nin katledildiği
bir ortama dönüştü.” ifadelerini kullandı.
Bu bölümün konuşmacıları genç yazarlar
da yazı hayatına nasıl başladıklarını
ve dijital yayınların edebiyatı nasıl
etkilediğini anlattılar.
Yükümü hafifleten öyküler yazdım
Öyküleri dışında deneme-düşünce
yazılarıyla da tanıdığımız Cihan Aktaş,
“Yükümü Hafifleten Öyküler” başlıklı
konuşmasında, yazarlığa nasıl başladığını
anlattı, öykülerinden örnekler verdi.
Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı uzun
süreli katkıları nedeniyle TYB’nin 2018
yılında üstün hizmet ödülü verdiği Prof.
Dr. Mustafa Kara’da kurultayda gençlerle
bir araya geldi. Tasavvuf tarihi profesörü
olan Kara, “Dijitallik Öncesi Yazarlık” konu
başlığında, kendisinin yazarlığa nasıl
başladığını, kimlerden nasıl etkilendiğini
anlattı.
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Kurultaya desten veren Gençlik ve Spor
Bakanlığına, etkinliğimize katkı ve katılım
sağlayan şair ve yazarlarımıza, üç gün
boyunca bizleri misafir eden Harb-İş
Sendikasına ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilik yıllarında, Nurettin Topçu’nun
“Hareket”, Sezai Karakoç’un “Diriliş” ve
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisini takip
ettiğini söyleyen Kara, yazı hayatına
girmesine neden olan kader, peder ve
fener’i de şöyle açıkladı: “ yola girmemiz
kader, bunda şüphe yok. İkincisi elbette
peder. Fener de İstanbul İmam Hatip
Okulu’nun olduğu yerdir. Burada güzel
insanlarla tanıştım.”
Günümüzün önemli yazar ve şairlerinin
genç yazarlarl buluştuğu kurultaya şair
Ali Ayçil de katılarak bir konuşma yaptı.
Sosyal medyada yayınlanan edebi
metinler üzerine bir değerlendirme yapan
Ayçil, “Editörün aracılığını devreden
çıkaran bir sistem; bu sebeple de ürünün
kontrolü, ürünün sahibi tarafından yapılıp
karar veriliyor. Oysa editör bir ihtiyaçtır.”
Günün son genç yazarlar oturumunu ise
Mustafa Özçelik yönetti. Genç yazarlar
okudukları kitaplarla, neden yazma
isteği duyduklarına ilişkin görüşlerini
paylaştılar.
Kurultayın üçüncü günü hikaye yazarı ve
eleştirmen Necip Tosun da bir konuşma
yaptı.
İnternette çok yoğun bir şekilde bilgi
kirliliği yaşandığını söyleyen Tosun,
Mevlâna, Necip Fazıl, Yunus Emre, Cahit
Zarifoğlu gibi önemli şahsiyetlere ait
olmayan sözlerin onlara aitmiş gibi sosyal

6

medyada yazılıp çizildiğini ifade etti.
Yaşanan bu gerçekler karşısında nitelikli
edebiyatçıların sosyal medyadan
çekildiğini, çekilmek zorunda kaldığını
ifade eden Tosun, “Günümüzde dijital bir
devrim yaşanıyor. Teknolojik yenilikler
hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunlar güzel
gelişmeler. Ancak, merhamet, adalet,
vicdan, özgürlük temalarının yer
aldığı edebiyat eserleri üzerinden öyle
fırtınalar estiriliyor ki, yapılan yorumlar
kırıcı, alaycı tavırlar eseri de gölgede
bırakıyor. Dolayısıyla, haftalar, aylar hatta
yılların emeği bir eser, bu işlerden hiç
anlamayan birileri tarafından acımasızca
eleştirilebiliyor.”
Necip Tosun’un konuşmasından sonra
üç gün süren kurultayın değerlendirme
toplantısı için genç yazarlar, yazar ve
şairler ile TYB yöneticileri bir araya geldi.
Kurultay başarılı geçti
Üç gün süren kurultayın oldukça
başarılı geçtiğini ifade eden TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
“ Dijitalleşmenin edebiyatımızı nasıl
etkilediğini hem günümüzün önemli
yazar ve şairlerinin tespitlerinden hem
de gençlerin bakış açısından dinledik.
Umuyorum ki, bu kurultay; edebiyatın
farklı alanlarında eserler veren değerli
gençlerimize yeni ufuklar açmıştır. Notlar
aldık, değerlendirmelerde bulunduk.
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Edebî metnin arka planında felsefi bir
düşünce olmalıdır
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
da yaptığı konuşmada, “Genç
yazarlar kurultayının üçüncüsünü
gerçekleştiriyoruz ama ben ilkinde
ve ikincisinde olduğu kadar şimdi de
heyecan duydum. Dijitalleşmenin
edebiyatımıza olan etkisini tüm yönleriyle
konuşma imkanımız oldu. Siz nasıl ki
geldiğiniz gibi gitmiyorsanız, biz de
geldiğimiz gibi gitmiyoruz, sizlerden
öğrendiğimiz konular oldu. Bu alandaki
meseleler konuşuldu, olaya farklı
yönlerden baktık.” diye konuştu.
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Doğan,
“Her edebî metnin arka planında felsefi
bir düşünce olmalıdır. Yazmak insanı
gençleştirir, yeniler, tazeler. Eserlerinizi
yazarken mutlaka acele etmeden, planlı
ve olayları ve kişileri ilişkilendirerek
kaleme alın. Diğer yandan, kelime
dağarcığımızı genişletmeye özen gösterin
ve mümkün olduğunca dijital ortamda
fazla zaman geçirmeyin.” dedi.
Genç yazarlar da sırasıyla söz alarak
kurultayla ilgili görüş, düşünce, dilek ve
taleplerini anlattılar.
Kurultayda olmaktan, deneyimli yazar ve
şairlerle meseleleri konuşmaktan büyük
bir mutluluk duyduklarını ifade eden
gençler, Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve
Gençlik Spor Bakanlığı’na verdikleri bu
fırsat için teşekkür ettiklerini söylediler.
Programın sonunda TYB yöneticileri,
yazar ve şairler gençlerle yemekte bir
araya geldi. Yemek sonrasında ise genç
yazarlara katılım belgeleri verildi.
Kurultayda genç yazarların eserlerinin
yer aldığı kitap ve dergilerden oluşan bir
de sergi açıldı.

Bakan Selçuk: Mehmet Âkif iman ve Dava Adamıdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

“İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet
Âkif Ersoy’u Anma Programı” Taceddin
Dergâhında gerçekleştirildi.
12.3.2019 tarihinde, Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB), Ankara Valiliği, Ankara Vakıflar
Bölge Müdürlüğü ve Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenen programın açılışı Mehter
takımının İstiklâl Marşı’nı seslendirmesi ve
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, bağımsızlık timsallerinden
biri olan İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin
seneyi devriyesini kutlamak, büyük şair
Mehmet Âkif Ersoy’u anmak amacıyla bir
araya geldik diye konuştu.
Selçuk: Mehmet Âkif asil bir vatan
evladı
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Milletini tanıyan, milletinin değerleriyle

bütünleşmiş, söylediklerini hakikaten
yaşayan, samimi, fedakar, ağlayan,
ağlatan, hisseden bir sanatçı olan Âkif,
ancak böyle bir şiiri yazabilirdi. Yaşadığı
devirde toplumu adım adım derinden
takip etmiş, milletin derdini, sevincini
ve felaketlerini en özlü ifadelerle ifade
ederek milletine kalemiyle, yaşamıyla
rehberlik eden, ‘zulmü alkışlayamam
zalimi asla sevemem’ diyen Mehmet Âkif,
esarete isyan eden, milletiyle ağlayan,
milletiyle gülen, iman, dava ve aksiyon
adamıdır. İstiklâl Marşı hem ilham verenin
azizliğinin hem de ilham alıp yazan
asil bir vatan evladının büyüklüğünün
gerçekliğidir.”
Programda konuşan Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun
da, Taceddin Dergahı’nda şair Mehmet
Âkif Ersoy’u anmayı çok değerli,
ruhaniyetli bulduğunu belirterek, “Burası
gerçekten şerefi ve ruhaniyetiyle ön
plana çıkan bir mekan. Bu mekanda Âkif’i
anmak, İstiklâl Marşı’nı yad etmek ve o
dönemleri tekrar hatırlamak çok doğru,
çok isabetli.” dedi.
Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak ise
yaptığı konuşmada, “İstiklâl Marşı,
milli marşımızdır. Milli Mücadele
yıllarında yazılmıştır ve kabul edilmiştir.
İstiklâl Marşımız, milli birlik ve
beraberliğin oluşmasına büyük katkılar
sağlamıştır.”diye konuştu.

Mehmet Âkif Araştırmaları Başkanı
D. Mehmet Doğan

çıkaracağız. Bayrağımızın hikâyesi uzun
uzun anlatılacak önemdedir. Bayrağımız
bizim milli sembolümüzdür. Ve biz
bu bayrağı yıllarca başımızda taşıdık.
Hilali bırakmadık. Yıldızı da ortasına
yerleştirdik. Bunlar derin anlamlar
taşır. Bu derin sembollerin uzun uzun
izahı yapılabilir. Fakat kısa izahı bile
anlamlıdır. Bugün Türkiye denildiğinde
Türk denildiğinde bayrağımızla anlaşılırız.
Dünyanın neresinde görünürse görünsün
bayrağımız Türkiye’ ye atıftır. Mehmet
Âkif’in yıllarca zihninde dönüp dolaşan
şiir bir vesileyle bu mütevazı evde o
zamanın zor şartlarında ortaya çıkmıştır.”
Doğan: Âkif Ankara’ya İslâm Şairi
olarak davet edildi
Mehmet Âkif’in Ankara’ya sadece İstiklâl
Marşı’nı yazmak için gelmiş olabileceğini
belirten D. Mehmet Doğan:

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan
ise tarihin kitaplardan okunduğunu,
tarih okumalarının ise mekanla birlikte
yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Bugün burada bulunduğumuz Tacettin
Dergahının önü bu küçük mütevazı
kerpiç Ankara evi milli bir servetin
doğuşuna şahitlik etmiştir. Milli servetler
rastgele ortaya çıkmaz. Zaman içinde
şartlar el verdiğince bu sembolleri ortaya

“Millî mücadeleye ilk davet edilen şairdir.
Bizzat Mustafa Kemal Paşanın isteği
üzerine vuku bulunmuştur. Mehmet Âkif
hemen kabul etmiş o zamanın şartlarında
14 gün bazı işgal bölgelerinden de
geçerek Ankara’ya ulaşmıştır. Bilindiği
üzere Millî mücadelede manevi cephesini
güçlendirerek Mehmet Âkif’in üzerine
yüklenen bir görev olmuştur. Mehmet
Âkif’in Ankara’ya gelişi bir nevi resmî
gazete olan Hakimiyet i Milli’ ye de
“İslam Şairi Âkif Bey” adlı başlık ile yer
verilmiştir. Mehmet Âkif Ankara’ya İslâm
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Şairi olarak davet edilmiştir. Gazetesini
burada çıkarmıştır. Milletvekili olmuştur.
Milletvekili olması onun siyasetçi olması
anlamına gelmiyor. Millet teşkil etmiştir.
İstiklâl Marşı yazılması teklifi önüne
gelmiştir. Bu teklif görünüşte Hamdullah
Suphi Bey tarafından yapılmıştır. Aslında,
Türkiye’nin büyük şairleri hayattadır.
Hamdullah Suphi, Mehmet Emin
Yurdakul’a yazdırmak isterdi çünkü; onu
milli şair olarak kabul etmiştir. Zafer
umudunun olmadığı günlerde bu
marşı yazabilecek, millete ümit ve iman
telkin edecek büyük bir şaire ihtiyaç
duyuluyordu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Haluk Dursun

12 Mart’ta da bugün ki gibi bir havada
İstiklal Marşı kabulü edildi. Mecliste
Mehmet Âkif gibi düşünmeyen karşı
olanlar çoğunluktaydı. Buna rağmen
İstiklâl Marşındaki kuvveti dini muktebaya
itiraz eden olmadı. Herkes ancak böyle
bir söz sembolün olabileceğini biliyordu.
Nitekim İstiklâl Marşı kabul edilmeden
askeri birliklerde söz olarak okundu.

İstiklâl Marşımızın her zaman milletimizin
üzerinde birliktelik oluşturduğu
bir mutabakat metni olduğunu ve
birlikteliğimizin, dayanışmamızın ve
birliğimizin adresi olduğunu ifade eden
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Askerleri heyecana getirdiği görüldü.
Erkanı Harbiye’de marşın karşılığını verdiği
anlaşıldı. Mehmet Âkif iki gün içinde de
yazıp veriyor. Benim kanaatim Mehmet
Âkif’in zihninde böyle bir şiir için hazırlık
zaten vardı. Bir şiir yazacak öyle ya da
böyle. İstiklâl Marşı yarışmasına denk
geliyor. Zihninde bunu taşıyordu. Milli şiiri
yazmaya başladığında her yerde aklında
bu var. Âkif marşı teslim ettikten sonra bu
bizim milli marşımız olmuştur.”
Arıcan: TYB, Doğan ve arkadaşları
olmasa Âkif’in şiiri sadece Milli Marş
olarak kalacaktı
Programda konuşan TYB Genel Başkanı
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, “12 Mart
İstiklâl Marşı günüdür. Bugün, İstiklâl
Marşının TBMM’de kabulünün 98. Yılı ve
yüzüncü yılına ramak kaldı. Türkiye Yazarlar
Birliği de 40 yıldır Mehmed Âkif’i anıyor.
Milletimizin millî mutabakat metni olan
İstiklâl Marşı’nın TBMM’de kabulünü 40
yıldır kutluyor. İstiklâl Marşı da Âkif de
hepimizindir.” diye konuştu.

“Kamu yararına faaliyet yürüten bir STK
olarak TYB yıllardır hem İstiklâl Marşının
hem de Âkif’in resmi ve sivil kurum ve
kuruluşlarca müştereken kutlanması için
çabalayan öncü kuruluşlarımızdandır.
TYB olmasa; D. Mehmet Doğan ve
arkadaşları olmasa Âkif’in şiiri sadece
Milli Marş olarak kalacaktı. Devlet eliyle
resmen ve alenen düzenlenen böylesine
bir müsabaka nasıl olur da tarihin
tozlu rafları arasında kaybolup giderdi.
TYB tüm bunları Aziz Milletimiz adına
yapmıştır. İstiklâl Marşını da Âkif, milletine
adamıştır. Ne arkadaşlarına, ne evladına
ne yazılar yazdığı yapılara adamıştır. Bu
anlamda İstiklâl Marşı tüm milletimizindir
hatta tüm ümmetindir. Kimse ne Âkif’i
ne de İstiklâl arşını tekeline almaya
çalışmamalıdır. Ne adına olursa olsun
kim olarak olursa olsun Âkif de artık bu
millete mal olmuştur.”
Anma etkinliğinde konuşan Ankara
Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü
ise İstiklâl Marşı sözlerinin her zaman
içimizde muhteşem bir duygu ve heyecan
uyandırdığını belirtti.
Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma
Ersoy Argon da yaptığı konuşmada,
“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı
yazdıracak günler göstermesin.” diye
konuştu.
Etkinliğe eski TBMM Başkanı Bülent
Arınç, kamu kurumlarının yöneticileri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı.
Özel Çağrı Koleji öğrencilerinin İstiklâl
Marşı’nın dizelerini okuduğu programın
ardından MEB Bakanı Selçuk, Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk
Dursun ve beraberindeki heyet, Taceddin
Dergâhı’nda incelemelerde bulundu.
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Çokum: Roman kahramanlarımı
gerçek hayattan seçerim
Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB)
kuruluşunun 40. yılı kapsamında, sanat
ve düşünce alanının 40 önemli ismiyle
yapılan “40’lar Meclisi Edebiyat ve Hayat
Söyleşileri” devam ediyor.
Roman, öykü, şiir, deneme, radyo
programı ve senaryo gibi edebiyatın her
dalında ürünler veren Sevinç Çokum,
TYB’de gerçekleştirilen “40’lar Meclisi”nde
konuştu.
13.4.2019 tarihinde TYB Mehmed Akif
Divanı’ndaki etkinliği hikayeci-eleştirmen
Necip Tosun yönetti.
Günümüz Türk edebiyatının önemli kadın
yazarlarından olan Çokum söyleşide, yazı
hayatına lisede, öğrencilik yıllarında şiir
yazarak girdiğini söyledi.
İlk şiirlerini gönderdiği Behçet
Necatigil’den olumsuz bir mektup
aldığını ve bu eleştiriden sonra artık şiir
yazmayacağım diye bir karar aldığını
belirten Çokum, o tarihten sonra hikâye
yazmaya ağırlık verdiğini söyledi.
Üniversitedeki öğrencilik yıllarında
hikâyeler yazmaya başladığını ve ilk
eserinin 1972 yılında Hisar dergisinde
yayınlandığını ifade eden Çokum, “Hisar
dergisine her ay bir hikâye vererek
yazmaya devam ettim. Daha sonra Türk
Edebiyatı’nda da yazmaya başladım.
Aynı yıl hikâyelerim “Eğik Ağaçlar” adıyla
kitaplaştı. Daha sonraki yıllarda ise
romana yöneldim” dedi.

Hikâye anlık duyguların aktarımıdır
Necip Tosun’un, yazım açısından hikaye
ve roman arasındaki farkın ne olduğu
sorusuna ise Sevinç Çokum şöyle
cevaplandırdı:
“Bazı yazarlar hikâyeyle başlayıp romana
geçtikten sonra artık hikâye yazmıyorlar,
evet bu doğrudur. Bir çok yazar da
bu böyle olmuştur, Yazar, hikâyeyle
tanınmıştır. Fakat sonraları romanda
yoğunlaşıp hikâyeye dönmemiştir. Bunun
sebebini bu yazarların romanda kendilerini
bulmuş olmalarıdır diye düşünüyorum.
Hikâye, yoğunlaşan duyguların
anlatılmasına daha uygun. Hikâye ile
verdiklerinizi romanla veremezsiniz. Hem
hikâye anlık duyguların aktarımıdır. Roman
daha uzun bir zaman diliminde yazılır.
Roman daha özgürdür. Size her türlü
imkanı açar.”
Roman kahramanlarım gerçek hayattan
“Bizim Diyar”, “Hilâl Görününce”, “Ağustos
Başağı” başta olmak üzere eserlerinde

her zaman yaşamış kimselerin
anlattıklarından yola çıkarak roman
kahramanlarını oluşturduğunu belirten
Sevinç Çokum, “Abukizm” kitabı ile ilgili
de şunları söyledi:
“Abuk saçmalık demek. Bizde kullanılan
bir kelime, ben buna bir “-izm” getirerek
böyle bir felsefeymiş gibi ortaya attım.
Bu benim romanlarıma ironi, güldüren
taraflar veya trajikomik şeyler dediğimiz
unsurların girmesiyle başladı. Abukizm’de
başka doğrular da var demek istiyorum.
Yani Abukizm’i belli öğretilerin dışına
çıkarak, kalıp öğretilerin dışına çıkarak
dünyaya yeni bir insan gözüyle bakmak
şeklinde özetleyebilirim.”
1970-80 yılları arasında çatışma ve terör
olaylarının yoğun olduğu dönemde kadın
yazarların Türk öykücülüğüne iyi ürünler
verdiğini, önemli eserlerin yayınlandığını
belirten Çokum, ancak o günlerden
bugünlere çok azının yazı hayatını
sürdürdüğünü belirtti.
Söyleşide, günümüzde bizde ve dünyada
çok zengin edebiyat ürünlerinin olmasına
rağmen büyük ilgi görmediğini, sadece
özel olarak tanıtımı yapılan eserlere
okuyucunun dikkatinin çekildiğini
belirten Sevinç Çokum, önceki yıllarda
sayısı çok az olmasına rağmen dergilerin
her sayfasının büyük bir dikkatle
okunduğunu söyledi.
Programın sonunda TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan, yazar Sevinç Çokum’a
teşekkür ederek TYB yayınlarından hediye
etti. Daha sonra, TYB Genç Kahve’de
gençlerle bir araya gelen Çokum, burada
okuyucuları ile bir süre sohbet etti.
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Kayalı: Entelektüellerimiz
çok sık düşünce değiştiriyor
Tarih, siyaset bilimi alanındaki eserleri,
Kemal Tahir hakkında yazdığı makaleleri
ve konferansları ile tanınan Prof.
Dr. Kurtuluş Kayalı, Türkiye Yazarlar
Birliği’nde düzenlenen 40’lar Meclisi’
Edebiyat ve Hayat Söyleşileri’nin konuğu
oldu.
2 Mart 2019 tarihinde TYB Mehmet
Âkif Divanında gerçekleşen, edebiyat
severlerin ve Kayalı’nın okurlarının
büyük ilgi gösterdikleri söyleşiyi
eleştirmen ve hikâyeci Necip Tosun
yönetti.
Düşüncede gelenek yok
Edebiyat, sanat, kültür, sosyoloji,
tarih ve siyaset gibi alanlarda önemli
araştırmalar yapan Kayalı, Türkiye’nin
düşünce hayatı ve entelektüellerine
ilişkin şöyle konuştu:
“ Türkiye’de insanların, en öne çıkmış
meseleleri tartışırken bile, bırakın başka
düşünce odaklarını, kendi geçmiş yirmi
yıllık serüvenleriyle bir bağlantıları
yok. Keskin kopuşlar var. İnsanlar çok
kısa dönemde, çok yoğun bir biçimde
düşünce değiştiriyor. Son yıllarda bir
kısım entelektüeller açısından, sorun
sınıf meselesinden başka meselelere
kayıyor; bu onar yıllık aralıklarla oluyor.
Düşüncede gelenek olması, bunun bir
süreklilik içinde tartışılması lazım.”

1980 Sonrası İslamcılık
Düşüncesinin Yönelimlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Kayalı,
İslamcılık düşüncesinin gelişimini hem
siyasetle iç içe geçmiş şekilde hem de
siyasetten belirgin olarak ayrışmış halde
olarak tanımladı.
Edebiyat ve hayat söyleşinin sonunda,
TYB Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz
günün anısına Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı
’ya TYB yayınlarından hediye etti.

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

bağımsız olarak fikir üretebilen insanlar
olduğunun altını çizdi.
Kemal Tahir’in Türk aydınları içerisinde
farklı bir konuma sahip olduğunu,
yazdığı metinler de roman biçiminde
olsa bile Notlar’ına bakıldığı zaman
Türkiye’de sosyal gelişimi, Türkiye’nin
modernleşme serüvenini sosyologlar ve
tarihçiler ölçüsünde ciddi bir biçimde
değerlendirip, ele alıp yorumlamaya
çalıştığını belirten Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı,
“Bizim entelektüellerimiz arasında bu
coğrafyanın aydın tarihinin, entelektüel
tarihi içinde farklı olan, önemli, derinlikli
düşünceler ifade eden entelektüellerimiz
elbette var. Ancak Kemal Tahir, Türkiye
gerçeğini algılamak açısından genel

Türk düşünce hayatında önemli
etkileri olan kişileri ve olayları da
değerlendirdiği konuşmasında;
“Ne olursak olalım, nerede durursak
duralım fark etmez, biz Türkiye’nin
düşünce insanlarını kendimize göre
rötuşlayıp o biçime, o kalıba sokmaya
çalışıyoruz.” ifadelerini kullanan
Kurtuluş Kayalı, Türkiye’nin en ciddi
entelektüellerinin her dönemde o
dönemin değişik düşün odaklarından
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bir konumdadır.” diye konuştu.
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“ Türkiye’de entelektüeller
en öne çıkmış meseleleri
tartışırken bile, bırakın
başka düşünce odaklarını,
kendi geçmiş yirmi
yıllık serüvenleriyle bir
bağlantıları yok. Keskin
kopuşlar var. İnsanlar
çok kısa dönemde, çok
yoğun bir biçimde düşünce
değiştiriyorlar.”

Akademi yayın hayatına devam ediyor.
2000 yılının Eylül ayında başlayan Mesnevî
Okumaları, 18. yılında 10 Nisan 2017 günü
düzenlenen bir törenle tamamlanmıştı.
Vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek
üzerine Mesnevi okumaları yeniden
başladı. Mesnevi derslerini anlatan
hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

TYB Vakfı Umumi Toplantısı Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı 11. Umumi
Heyet Toplantısı 22 Mart 2019 tarihide
yapıldı. TYB binasında gerçekleşen
toplantıya vakıf mütevelli heyeti ve vakıf
üyeleri katıldı.

Oylamadan sonra bir konuşma yapan Vakıf
Başkanı D. Mehmet Doğan, vakfın 1991
tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği Derneğine
yardımcı ve destek olması gayesi ile
kurulduğunu söyledi.

Olağan genel kurulun divan başkanlığını
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yönetti,
Mustafa Ekici’de üye olarak görev yaptı.

Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar
yaptığını ifade eden Doğan, “2018 yılında
Türkiye Yazarlar Birliği 40.kuruluş yılını
kutladı. Kutlama faaliyetlerinin içinde yer
alarak tüm etkinliklere katkı sağladık. İlk
sayısı ocak 2010’da çıkan ve dört ayda
bir yayımladığımız hakemli dergi TYB

Gündem gereği faaliyet raporunu
Mahmut Erdemir, mali raporu da Mustafa
Ekici okudu. Raporlar ayrı ayrı oylandı ve
oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulun sonunda dilek ve
temenniler bölümünde konuşan Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan’da yaptıkları
faaliyetlerde Türkiye Yazarlar Birliği
Vakfı’ndan büyük destek gördüklerini
ifade ederek vakıf başkanı D. Mehmet
Doğan ve mütevelli heyete teşekkür etti.
Toplantıya, Vakıf Başkanı D. Mehmet
Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan, vakıf 2. Başkanı İbrahim Ulvi
Yavuz, Murakabe üyeleri Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu ve Hüseyin Albayrak,
mütevelli heyetinden Muhsin Mete,
Mahmut Erdemir, üyelerden Ferhat Koç,
Nazif Öztürk, Vedat Güneş, Mehmet Emin
Genç katıldı.

Başkan Arıcan: Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz
Filistinli yazar Meha Bostancı, Türkiye
Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan’ı ziyaret etti.
TYB’de gerçekleşen ziyarette bir konuşma
yapan Bostancı, ülkesinde uzun yıllar
Adalet Bakanlığında görev yaptığını şimdi
ise Türkiye’de yaşadığını belirtti.

TYB Genel Başkanı Arıcan’da ziyaretten
duyduğu memnuniyetini belirterek, “
Filistin davası, hepimizin ortak davasıdır.
Bu davaya sonuna kadar sahip çıkmaya
devam edeceğiz. Sizi burada görmekten

de memnun oldum. Kitabınız hayırlı
olsun. Birliğimize bağlı şube ve
temsilciliklerin bulunduğu illerde kişisel
gelişim seminerleri verme talebiniz bizleri
de sevindirdi.” dedi.

Türkiye’yi ve insanlarını çok sevdiğini
söyleyen Bostancı, “Bir Umut Işığı” adıyla
yayınladığı kişisel gelişim kitabı hakkında
da bilgiler verdi.
Bostancı, “Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Filistin davasına ve
Filistin halkına her zaman yakın olmuş,
meselelerimiz ilgilenmiş, bizleri yalnız
bırakmamıştır. Kitabımı da, büyük Türk
Milletine ve hayatta bana en büyük örnek
ve lider olan sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a armağan
ediyorum.” diye konuştu.
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Herkes Yunus’un Manevi
Dünyasına Bir Yolculuk Yapmalı
üzerine mesnevi okumalarının yeniden
başlattıklarını ifade eden Arıcan, “Yunus
Emre,700 yıldan beri dilden dile dolaşan
sözleri, şiirleri ve eserleri ile Türkiye ve
tüm dünya insanlarına sevgi, kardeşlik
ve hoşgörüyü halâ anlatmaya devam
ediyor. Bizler, gönülleri fethetmiş Yunus’u
anlamak için çaba göstermeliyiz.” diye
konuştu.

Hakikati anlamaya çalışın
Gönül gözüyle görmek için benlik
duygusunun bir kenara bırakılması
gerektiğini belirten Tatçı, “İnsan-ı Kamil
olabilmek için bir silsileden gelen bir
Kamil tarafından eğitilmek gerekir.
Tevhid de her şeyin kaynağıdır. Tevhid
ile bir süre sonra tüm organlar dil olur”
dedi.
Tatcı, Türk milletinin yüzyıllar
içinde yetiştirmiş olduğu en büyük

Programın devamında, Mustafa Tatcı,
Türk Tasavvuf Şiiri’nin öncü isimlerinden
Mustafa Tatcı
biri olan Yunus Emre’nin hayatı, düşünce
Klasik Türk edebiyatı ve tasavvuf
dünyası ve kaleme aldığı eserleri hakkında
edebiyatı alanında yayınlanmış bir çok
açıklamalarda bulundu.
eseri bulunan ve Yunus Emre üzerine
Yunus Emre’nin mısralarında Allah aşkı,
yaptığı önemli araştırmaları ile tanınan
Peygamber sevdası ve İnsan-ı Kamil’i
yazar Mustafa Tatcı, Türkiye Yazarlar
işlediğini belirten Tatcı,” Onun kadar,
Birliği tarafından düzenlenen programa kendisinden sonrakiler üzerinde etkisini
katılarak Yunus Emre’yi anlattı.
sürdüren şair, dünya edebiyatında da
6.3.2019 tarihinde TYB Mehmet Âkif
yoktur. Yunus Emre’nin özellikle Türkçe’yi
Divanında gerçekleştirilen “Yunus
kullanmadaki ustalığı ve en çetin konuları
Emre Okumaları” etkinliğinin açılış
bile kolayca dile getirmesi bugünkü şairler Mustafa Tatcı, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Arıcan’a
konuşmasını Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan için bile ufuk şahsiyet olarak yaşaması
Hazret-i Pir Şaban-ı Veli kitabını hediye etti.
gerçekleştirdi.
sonucunu doğurmuştur.” diye konuştu.
TYB’de Mesnevi okumalarının on
Yunus Emre’yi anlatan 3 tane menakıb
şahsiyetlerden birisi olan Yunus
sekiz yıl aralıksız sürdürdükten sonra
eser olduğunu ifade eden Tatcı, bunların
Emre’nin, İslam’ın getirdiği irfan nûru ve
yapılan kapanış programından sonra
‘”Vilayetname, Tezkire ve Vakıat” isimli
Türk milletinin asırlar içinde geliştirdiği
vatandaşlar gelen yoğun talepler
eserler olduğunu söyledi.
millî kültür unsurlarıyla aydınlanan bir
mutasavvıf şair olduğunun altını çizdi.
Konuşmasında gençlere de mesajlar
veren Mustafa Tatcı, “Hakikati anlamaya
çalışın. Yunus Emre’yi yüzeysel olarak
Eyüp Beyhan, İbrahim Ulvi Yavuz
değil derinlemesine tanıyın. Okuyun,
araştırın; O’nun manevi dünyasına bir
yolculuk yapın. Hatta, Yunus’u okumayın
Yunus olun.” diye konuştu.
Araştırmacı yazar Mustafa Tatcı,
programdan sonra TYB Genç Kahve’de
okurları ve etkinliğe katılan gençlerle bir
süre sohbet etti.
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“Yazarlık, Hayata Müdahale Ettiğimiz Zevkli ve Renkli Bir Uğraşıdır”
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)’nin D. Mehmet
Doğan öncülüğünde yıllardır sürdürdüğü
Yazar Okulu’nun 23.dönemi, hikâyeci ve
eleştirmen Necip Tosun’un verdiği kapanış
dersiyle sona erdi.
16 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayan
Yazar Okulu, D. Mehmet Doğan Yazı Atölyesi
10. haftasında hikayeci ve eleştirmen Necip
Tosun’un kapanış dersi ile tamamlandı.
Kapanış dersinin ardından kursiyerlere
katılım beratları düzenlenen bir törenle
dağıtıldı.
Necip Tosun kapanış dersinde Yazar Okulu
öğrencilerine, kendi yazarlık serüvenini
anlattı, önemli tavsiyelerde bulundu.
Yazarlık yolculuklarında kelime hazinesinin
zengin olmasının en önemli unsur
olduğunu vurgulayan Tosun, bu konuda
şu bilgileri verdi: ’18 yaşında Ankara’ya
geldiğimde Cahit Zarifoğlu, ‘Sözlük
al masanda dursun, her gün rastgele
seçtiğin kelimelere çalış, günlük hayatta
bunları kullanmaya çalış. İlk başta aklıma
yatmamıştı, sözcüklere çalışmak, sözlük
okumak. Bu görüşmeden dört beş yıl sonra
ben öykü yazmaya başladım. Bazı duyguları
tam anlamıyla ifade edemiyordum. İşte o
zaman Cahit Zarifoğlu’nu anladım ve Ona
hak verdim. İnsanın duygu ve düşüncelerini
ifade edebilmesi için kelimelere ihtiyacı var.
Yani yazarlığın ilk şartı kelime hazinesidir.
Aynı zamanda ikili ilişkileri, anlaşmaları
da zora sokan kelime hazinesi eksikliğidir.
Sözlükler ve büyük yazarların eserleriyle
kelime hazinemizi zenginleştiririz. Ben de
ilk kez duyduğum ya da hoşuma giden
kelimeleri bir kenara not alırım. Bizim
edebiyatımızdaki temel eksiklik sözcük
bilgisi, az sözcük kullanılması. Son dönem
yazarlarına baktığımız zaman 2000-3000

öncelikle her türün öncülerini tanımalı ve
okumalı. Örneğin, hikaye türünü ele alalım,
ülkemizde ve dünyada bu işi en iyi kimler
yapmış, bir liste çerçevesinde yol takip
edilmeli ve bunlar okunmalı. 30 kötü roman
okumaktansa, 2-3 iyi roman okumak daha
çok katkı sağlar. İşte burada listeler devreye
girer.’ dedi.
Yazarlığın yaşı yoktur
Necip Tosun

kelime ile yazıyorlar. Fakat bir Fuzuli aşağı
yukarı 30-40 bin, Halit Ziya Uşaklıgil 20 bin
civarında kelimeyle hayat verirdi eserlerine.’
Günlük tutun
‘Yazarlık yolunda ikinci tavsiyem günlük
tutmanız, yazmayı her gün devam
ettirmeniz, alışkanlık haline getirmeniz”
diyen Necip Tosun, kendisinin de 30 yıldır
her gün günlük tuttuğunu, büyük yazarların
çoğunun günlüklerden edebiyata geçtiğini
ve yazmanın aynı zamanda bir yüzleşme
olduğunu belirtti.

‘Yazarlığın yaşı olmadığını vurgulayan
Tosun; ‘ Örneğin, Tolstoy büyük eserlerini
ellisinden sonra, Diriliş’i 70 yaşında
yazmıştır. Şiir genç, roman daha bir olgunluk
işi görülebilir ama Fazıl Hüsnü Dağlarca
90 yaşında güzel şiirler yazdı. Adalet
Ağaoğlu daha üç ay önce 90 yaşında çok
güzel bir öykü kitabı yayınladı. Tabi bunun
tersi durumlar da var, bir Ömer Seyfettin
çok genç yaşta, 36 yaşında vefat etmiş,
ama bu türün önemli örneklerini ortaya
koyabilmiştir.

‘ Yazarlığa karar verdiğimizde normal bir
okur olmaktan çıkmalıyız. Okuduklarımız,
yazarlığımıza katkıda bulunacak,
Yazarlık yolunda edebiyat mahfillerine,
geliştirecek kitaplar olmalı. Öyle kitaplar
mecralarına da değinen Necip Tosun; ‘
vardır ki, sadece yazarlar için yazılmıştır’
Edebiyat fakülteleri yazarlık yolunda maalesef diyen Necip Tosun bu yazarlara örnek olarak
direkt katkılar sunmuyor. Dergiler de yazar
Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf gibi
yetiştirme noktasında sınırlı imkanlara
isimleri örnek verdi, kendisinin de özellikle
sahip. Yazarlık kurslarını, atölyelerini çok
Mansfield’i çok sevdiğini ve beğenerek
önemsiyorum. Tabi ki buralar da yazar
okuduğunu ifade etti.
yetiştiren okullar değil. Yazar olmak için
Necip Tosun ilgiyle takip edilen
ısrar ve adanmışlık şarttır. Yazar okulları,
konuşmasını, ‘ Yazarlık serüveni çok zevkli
yazma serüveninde mesafeyi kısaltma
ve renkli bir yolculuktur. İsmet Özel, yediği
fonksiyonunda olmalı.’ dedi.
bir tokatın etkisiyle insanlarla, bürokrasiyle,
Yazar adayının yazma serüvenini besleyecek toplumla sorunlarının intikamını şiirle
eserlerden oluşan okuma listelerinin de
almıştır. Yani yazarlık öfkemizi de alan,
önemine dikkat çeken Tosun; ‘ Bir yazar adayı, hayata müdahale ettiğimiz bir uğraşıdır.
Rahatsız olduğumuz, hayata müdahale
etmek için yazarız.’ sözleriyle bitirdi.
Soru cevap bölümünde Necip Tosun,
kendisine sorulan sorulara verdiği
cevaplarda özet olarak tek bir eserle yazarın
değerlendirilemeyeceğini, eleştiri yazarken
kırıcı olmanın ve yazarın heyecanını
yitirmesine sebebiyet vermenin hata
olduğunu, kendisinin edebiyata adadığı
yaşamında birçok cazip teklifi reddettiğini,
belli bir program dahilinde okumalar
gerçekleştirdiğini söyledi.
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1. İstanbul Öykü Festivalinde konuşan Cihan Aktaş:

‘Genç yazarlar cesur olmalıdır’

Mahmut Bıyıklı, Cihan Aktaş

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Kültür Daire Başkanlığı işbirliği ile
İstanbul Öykü Festivali düzenlendi.
Edebiyat severleri bol öykülü bir
yolculuğa çıkaran festival, 15 - 16
Mart 2019 tarihlerinde Kızlarağası
Medresesi’nde gerçekleşti. Edebiyatın
önemli türlerinden ve kültürümüzün
vazgeçilmez bir parçası olan öykü,
Türkiye’de ilk defa bir festivale konu
oldu.
Açılış programında konuşan İstanbul
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “İnşallah
gelenekselleşecek ve sonraki yıllarda
sınırları aşarak, içeriğini zenginleştirerek
devam edecek. Edebiyat ve öykü

İstanbul’a yakışıyor. İstanbul’un kadim
hikayesini öykü festivaliyle keşfetmiş
olacağız. Sadece geçmişin güzel
İstanbul’unu değil, geleceğin ideal
İstanbul’unu da bu öykü festivaliyle yazar
ve sanatçılarımızla kurmuş olacağız. Ayrıca
bugünün İstanbul’unu öykücülerimiz
kayda geçirmiş, yazmış ve geleceğe taşımış
olacaklar.” dedi.

Okuyucuyu sıkmaya tekrarlara boğmaya
hakkımız yok. Ancak sadece hoşça zaman
geçirmek için de okunmamalıdır. Bir
eksiğin varlığının bilinciyle, o eksiği başka
bir açıdan görmek ve göstermek için yol
alıyor edebiyat. Çünkü yılgınlığa kapılma
lüksümüz yok. Bildiklerimiz itibarıyla
doğru anlamaya, hatırlamaya, iyiliğe
çağırmaya ve rıza arayışına yükümlüyüz.”

Onur Konuğu Cihan Aktaş
Onur konuğu yazar Cihan Aktaş, öykünün
selam kelimesi gibi bir araya getiren yol
açıcı, konuşmaya ve dinlemeye çağıran bir
kelime olduğunu söyledi.
Sanat, edebiyat ve siyasetin hayattan
eksilen selamın peşinde olduğunu ifade
eden Aktaş, “Edebiyat, bana göre hayatın
ağır dersleri üzerine düşünüp direnme
sebeplerini açmanın atölyesi. Öykü ise
bu atölyenin en faal masalarından birini
oluşturuyor. Kimimiz öykü diyoruz kimimiz
hikâye diyoruz ama çoğu zaman aynı
metni kastediyoruz.” diye konuştu.
Başörtülü bir kadın olarak yıllarca yazma
hakkını korumaya, her yönden gelen itiraz
ve ön yargıları yazarak aşmaya çalıştığını
dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:
“Genç yazarlar cesur olmalı, hakkı verilerek
oluşan eser eleştirinin ilerisindedir. Metin
kutsal değildir ve edebiyat alanında en adil
fikir veya eleştiri zamanın jürisine aittir.

Yazdığı Gibi Yaşar
“Mustafa Kutlu Oturumu” ile başlayan
festivalin ikinci gününde söyleşi, gazeteci
yazar Bünyamin Yılmaz yönetiminde
gerçekleşti. Hikâyeci yazar Mukadder
Gemici ve Salih Zengin’in konuşmacı
olduğu oturumda Mustafa Kutlu’nun
hikâyeciliği ve edebiyatımızdaki öncü
rolü konuşuldu.
“Mustafa Kutlu, yerli dille akıntının tersine
giden bir yazar olarak ilk hikâyelerinden
itibaren sosyal ve kültürel konuları mesele
etmiştir.” diyen Mukadder Gemici, Kutlu
hikâyesinin kuramları aşan bir yerlilik
barındırdığına dikkat çekti. Kutlu’nun
yazdığı gibi yaşayan yaşadığı gibi yazan
bir usta olduğunu vurgulayan Salih
Zengin, “Mustafa Kutlu’nun zihnindeki
düzen, berraklık ve akıcılık herhangi bir
düzeltmeye ihtiyaç duymadan kâğıda ve
hikâyelerine yansır.” dedi.
Öykü mü Hikâye mi?
Günün ikinci oturumu Salih Uçak
yönetiminde ve hikâyeci yazar
Köksal Alver ile Şaban Sağlık’ın
konuşmacılığında gerçekleşti. “Her hikâye
öyküdür ama her öykü hikâye değildir.”
diyen Köksal Alver, öykü ve hikâye
tanımlamasının modernitede karşılık
bulan bir mesele olduğunu belirtti.
Somut ayrımlarla öykü ve hikâye farkını
ortaya koyan Şaban Sağlık, “Medeniyet
bazında öykü ve hikâye ayrımına göre;
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Osmanlı’nın hikâyesi, Cumhuriyet’in
öyküsü vardır.” görüşünü paylaştı.
Ne Değil Nasıl…
“Öykü Yazmak” başlıklı oturumda
konuşan yazar Güray Süngü, yazma
işinin sıradanlıktan uzak bir iş olduğunu
vurgulayarak sıradan düşüncenin ötesine
geçtiğine işaret etti ve “Öykünün en
kritik tarafı; ne yazacağınız değil, nasıl
yazacağınızdır.” dedi.
Mutlak Surette Yeni
“Rasim Özdenören Öykücülüğü” başlıklı
oturumda konuşan Abdullah Harmancı,
Özdenören’in hayran olunacak bir yenilik
fikri taşıdığını ifade etti. Hayatı boyunca
zamanı yakalayan bir dil taşıdığına dikkat
çeken Harmancı, “Rasim Özdenören,
kendini mutlak surette yenileyen bir dile
ve anlayışa sahip.” dedi.
Hikâyeyle Çözüm Arayışı
Elif Sönmezışık’ın yönettiği, “Hikâye
Toplum” başlıklı oturumda konuşan Dr.
Bekir Hergüner, 2000 sonrası hikâyesine
dair tespitlerde bulundu. Bu dönemde
modernitenin sorunlarıyla iç içe geçen
bir hikâyenin varlığına dikkat çeken
Hergüner, “Mekân olarak kentleri mesken
tuttuk, kalabalıklar içindeyiz, her türlü
iletişim aracına sahibiz fakat mekânsızlık,
kalabalık içinde yalnızlık ve iletişimsizlik
yaşıyoruz.” dedi.
Her Yol Öykücünün Yolu Değil
Tiyatro sanatçısı Birol Cürgül’ün usta
hikâyeci Mustafa Kutlu’nun “Vatan”
isimli yazısını seslendirmesiyle devam
eden festival, “Dergilerde Öykü ve Öykü
Dergileri” oturumuyla son buldu. Hikâyeci
yazar Hüseyin Ahmet Çelik ve Naime
Erkovan’ın konuşmacı olduğu oturumda
Çelik, “Öyküye yeni başlayanların,
dergilerdeki metinleri örnek kabul etmesi
bu bakımdan risk taşır ve vasatın devam
etmesine yol açar.” diyerek dergilerin
eğitici yönüne dikkat çekerek öykücünün
bu süreçte doğru ilerleyişlerle yol kat

edebileceğini dile getirdi.
Öykücüye yolculuğu boyunca eşlik
eden dergilerin ve öykücünün mahiyeti
üzerinde duran Naime Erkovan, “Herkesin
yürüdüğü yoldan gitmek bir öykücü için
akıllıca bir karar değildir. Öykücü, yolcu
olduğunu kabul ettiyse yanına hayati
olan malzemeleri almalıdır.” dedi.
1. İstanbul Öykü Festivali’nin Onur
Konuğu Cihan Aktaş için düzenlenen özel
oturum İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı’nın konuşmasıyla başladı. Oturum,
günümüzün başarılı kalemlerinin ve usta
hikâyecilerinin, Cihan Aktaş hakkındaki
katkı konuşmalarıyla devam etti.
Necip Tosun, “Cihan Aktaş’ın tematik
bakışı bir bakışa sığdıralamayacak kadar
geniş, fakat ince... Çehovvari ayrıntılarla
büyük dünyalar kuran bir sanatçı.”
derken; Abdullah Harmancı, “Bence Türk
öyküsünde, ‘Cihan Aktaş öyküsü’ diye bir
model var. Cihan Aktaş öykülerinde İslami
hassasiyetleri olan, entelektüel bir kadın
tipi çizer.” dedi.
Cihan Aktaş’ın sorunlara duyarlı bir
yazar olduğunu belirten Recep Seyhan,
“Cihan Aktaş, zor zamanları anlatmayı
başarmış nadir yazarlardan biridir.” dedi.
Selvigül Kandoğmuş Şahin, Cihan Aktaş
için kaleme aldığı portre yazısını okudu
ve Yakup Keskin, Cihan Aktaş’ın ‘Üç
İhtilal Çocuğu’ kitabından bir öyküsünü
seslendirdi.

Kendine ayrılan oturumun sonunda
teşekkür konuşması yapan ve
mutluluğunu dile getiren Cihan Aktaş,
“Edebiyat tanıtır, kaynaştırır, önyargıları
ortadan kaldırır.” dedi ve yazmaya adım
attığı ilk günden bu yana karşı karşıya
kaldığı bütün önyargılı tutumlara rağmen
güzel tanışıklıklardan ve dostluklardan
nasiplendiğini dile getirdi. Usta hikâyeci
Cihan Aktaş, katılımcılar için TYB İstanbul
hediyesi kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla
sohbet etti.
Güzel Paylaşımlara Vesile
Festivalin kapanışında konuşan
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı,
farklı fikirlerden yola çıkarak ortaya
konabilecek organizasyonların edebiyat
ve kültür ortamının bereketlendireceğine
inandığını ve 1. İstanbul Öykü
Festivali’nin bu inançtan doğan bir
etkinlik olduğunu belirtti.
Kapanışta bir konuşma yapan şair ve
yazar Ali Ural, festivalin uluslararası alana
taşınması gerektiğini dile getirdi. Güray
Süngü, Abdullah Harmancı ve Yunus
Emre Özsaray festivalin TYB İstanbul
Şubesine çok yakıştığını belirterek emeği
geçenlere teşekkür etti.
Yahya Kemal’in vefatının 60. Yılı anısına
hazırlanan kitap, festival boyunca her
oturumun sonunda bütün katılımcılara
hediye edildi.

Mahmut Bıyıklı, A. Ali Ural, Necip Tosun
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“Doğan, Batılılaşmayı soğukkanlı
bir üslupla tartışmaya devam ediyor”

Osman Özbahçe

Günümüzün önemli şair ve eleştirmeni
Osman Özbahçe, Server Vakfında
düzenlenen söyleşiye katılarak; Türk
kültür ve düşünce hayatının önemli
simalarından D. Mehmet Doğan için
hazırladığı armağan kitabını anlattı.
Değerlerimizin kıymetini bilmiyoruz
27.04.2019 tarihinde gerçekleşen
ve Mehmet Ali Bulut’un düzenlediği
söyleşiye ‘Bizler kendi kıymetlerimize
karşı biraz yabanız, onların değerlerinin
farkında değiliz’ sözleriyle başlayan
Osman Özbahçe; ‘ Sezai Karakoç bugün
halen hayatta, şu anda buradan çıkıp
on tane edebiyat dergisi alsak Sezai
Karakoç’la ilgili yazı göremeyiz. Ama
başka bir ülkede olsa, Sezai Karakoç
dergisi çıkarılır, enstitü kurulurdu. Böyle
büyük değerlerimiz tuhaf bir şekilde
yalnızlığa itilmiş durumda’ dedi.
Daha sonra sözü D. Mehmet Doğan’a
getiren Özbahçe; ‘ D. Mehmet Doğan
aynı zamanda mesai arkadaşım. 10
yıldır Türkiye Yazarlar Birliği’nde birlikte
çalışıyoruz. Mütevazı, hoşsohbet bir
insandır. Çok çalışır, bir gün bakarsınız
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Ankara’dadır, diğer gün Türkiye’nin diğer
bir ucundadır. Yazarlık süreci büyük
bir başarı hikayesidir, takdir etmek
gerekir diye düşündük. Beşeri yönlerini
de ele alarak bir ufuk açalım istedik.
Sonuç itibarıyla güzel bir kitap ortaya
koyduğumuzu düşünüyorum.” diye
konuştu.

alındığı zor bir dönemde Batılılaşmaya
karşı çıkmak cesaret ister. Halkın
duygularına da tercüman oldu ki bu
kitap baskı üstüne baskı yaptı. Bizde fikir
kitaplarının çok sattığı pek görülmez, bu
noktada da ayrı bir yeri vardır.’

Piyasada pek çok armağan kitabı
bulunduğunu, bunların tamamına
yakınının sipariş usulü yazılarla
pek de sistemli olmayan bir şekilde
hazırlandığını belirten Osman Özbahçe;
‘ Bu armağan kitapların hiçbiri aklıma
yatmadı. Ben böyle bir yöntem yerine
Mehmet abinin kitaplarından hareketle
düşünce dünyasını ve yazarlık sürecini
bölümlere ayırdım. Yazmasını istediğim
kişilere belli bir çerçeve belirledim.
Okunabilir bir kitap olmasını istedim,
dengeli şekilde görsel malzemelerle
destekledim. Fakat her şeye rağmen
eksikler kaldı. Mesela TYB’deki rolünü
tam olarak anlatamadık, kültür adamlığı
vasfını da tam anlamıyla ortaya
koyamadık.” ifadelerini kullandı.

D. Mehmet Doğan’ın sözlüğünün ve
sözlük çalışmalarının önemini de şu
sözlerle aktardı Özbahçe; ‘Büyük Türkçe
Sözlük, onun yaptığı en büyük iştir,
neden? Siz yeni bir devlet olarak alfabeyi
değiştiriyorsunuz, belli kelimeleri atıp
yerine hangi kelimelerin kullanılacağını
dayatmışsınız. D. Mehmet Doğan’a kadar
onların Dil Kurumu Sözlüğünün karşısına
çıkacak sözlük yoktu. Zaten daha sonra
onlar da Mehmet abinin sözlüğünü
benimsiyorlar. Devletin bir komisyona
yaptıracağı işi tek başına yapıyor. Bu
çok büyük bir iş, büyük bir hizmettir.
Dünyada alfabesi kökten değişen tek
milletiz. Bir günde hafızanız sıfırlanıyor.
Mehmet Bey, bu durumu kültürel
soykırım olarak adlandırıyor.’

Batılılaşmaya karşı çıkma cesaretini
gösterdi

Osman Özbahçe, D. Mehmet Doğan’ın
İstiklal Marşı şairimize de yoğun bir
mesai harcadığını ve onu ‘ camideki şair’
olarak tanımladığını belirtti.

D. Mehmet Doğan’ın otuz civarında
kitabının olduğunu, bütün eserlerinin
ana fikrinde batılılaşma sorununa işaret
ettiğinin altını çizen Özbahçe sözlerini
şöyle sürdürdü; Teşhis, tespit ve çözüm
önerileri ile birlikte cesur bir dili vardır
bu minvaldeki yazılarında. Batılılaşmayı
soğukkanlı bir üslupta tartışmıştır. Bu
konuyu taraf olarak, damardan ve bizden
biri olarak tartışmıştır. Bir söyleşide
kendisine elini taşın altına koyduğu
söylendiğinde ‘Hayır başımı koydum.’
demiştir. İlk kitabı ‘Batılılaşma İhaneti’dir,
1975’te çıkar. Batılılaşmanın örnek
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Devletin komisyonlara yaptıracağı
sözlüğü tek başına yazdı

Özbahçe: “ Dünyada
alfabesi kökten değişen
tek milletiz. Bir günde
hafızanız sıfırlanıyor.
Mehmet Bey, bu durumu
kültürel soykırım olarak
adlandırıyor.”

Gençliğimde karşılaşmak
istediğim kitabı yazdım

Necip Tosun

Hikayeci eleştirmen Necip Tosun, Genç
Kahve’de düzenlenen “Okur-Yazar
Buluşması” programına konuşmacı
olarak katıldı.
17.4.2019 tarihindeki söyleşiye Türkiye
Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan ve yönetim kurulu
üyeleri de katıldı.
Gençlerin büyük ilgi gösterdi
etkinlikte İbrahim Uzun’un sorularını
cevaplandıran yazar Necip Tosun
edebiyatın insanların ufkunu açtığını ve
ruh dünyasını aydınlattığını söyledi.
Edebiyatın hukuk, felsefe ve bilim gibi
diğer disiplinlerle de ilişki içerisinde
olduğunu, edebi eserlerin insanlığa
yönetim anlamında da büyük katkılar
sunduğunu belirten Necip Tosun,
“Edebiyat herkese bir şey söyler, hukuka,
bürokrasiye, bilime bir şeyler söyler,
bir yol gösterir, bir teklifte bulunur.
Çünkü edebiyat insanlığın tıkandığı
yerlerde söz alıp romanlarıyla şiirleriyle
hikayeleriyle insanlığa katkıda bulunur.”
şeklinde konuştu.
On beşinci kitabı olarak yayınlanan
“Edebiyat Atlası” eseri hakkında da

“Kırk Yılın Hikâyesi”
kitap olarak yayınladı

bilgiler veren Tosun, “ Kırklı yaşlarda
Modern Öykü Kuramı ve Doğu’nun
Hikâye Kuramı kitabımı yazdığımda
şunu fark etmiştim. Ahmet Hamdi
Tanpınar, Sezai Karakoç, Nurettin
Topçu, Cemil Meriç, Necip Fazıl, İsmet
Özel, Orhan Pamuk, Oğuz Atay yirmili
yaşların ortasında benim kırklı yaşlarda
“okuma” anlamında geldiğim yere
gelmişlerdi. Aramızda 15 yıllık bir fark
vardı ve bu yazarlıkta, okurlukta çok
önemli bir ön seziş, birikim demekti. Bu
tecrübeyi aktarmak gerekiyordu. Tekrar
okumalar dışında otuzların başında
Doğu ve Batı’nın temel metin okumaları
tamamlanmalıydı. Peki ama hangi
kitaplar? Nasıl bir yazarlık ve okurluk
serüveni? Edebiyat Atlası’nda tam da
bunları yazdım.” dedi.
Necip Tosun sözlerini şöyle sürdürdü:
Edebiyat hayatıma yeni başladığımda,
okuma ve yazma tecrübelerini aktaran,
okuma listeleri bulunan kitaplar
arıyordum. Bir edebiyat okuru neler
okumalı? Aslında genç bir yazara yol
gösterecek kılavuz kitap arıyordum yıllar
önce. Bu kitap biraz da o arayışımın
ürünüdür. Genç edebiyatçılara ve
okurlara bir kılavuz kitap hazırlayayım
dedim. Önce başlıkları belirledim. Sonra
yazdım. Zamanımı da aldı açıkçası.
Dört-beş yılı buldu. Önereceğim
kitaplarla ilgili seçmeler, elemeler yaptım.
Bir anlamda gençliğimde karşılaşmak
istediğim kitabı yazdım.”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun
40. Yılı dolayısıyla Kahramanmaraş’ta
düzenlenen TYB’nin 40. Yılında “Kırk
Yılın Hikayesi” sempozyumu kitap olarak
yayınladı.
20-21 Ekim 2018 tarihlerinde Necip Fazıl
Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşen
programda günümüzün önemli hikayecileri
bildiriler sunanken, edebiyat severler de
büyük ilgi göstermişti.
TYB Yayınları Toplantı Metinleri dizisinden
yayınlanan eser, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Erkoç’un sunuş yazısı ile başlıyor.
Sempozyumun açılışında yapılan
konuşmaların yer aldığı bölümde ise; TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı
Bayram ve Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı Cevdet Kabakcı’nın etkinliğe dair
değerlendirmeleri bulunuyor.
Eser beş bölümden oluşuyor.
Kitabın dikkat çeken beşinci bölümünde
günümüzün önemli yazarlarının kısa
hikayeleri bulunuyor. Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan’ın yayımladığı, Tuğba Gönülal’ın
yayına hazırladığı 108 sayfalık kitabın
sonunda, iki gün süren sempozyumdan
fotoğraflar da yer alıyor.

Programın sonunda TYB Genel Başkanı
Arıcan, Necip Tosun’a TYB yayınlarından
hediye etti. Genç Kahve’de söyleşiye
katılanlarla bir süre sohbet eden yazar
Tosun, daha sonra okurları için kitaplarını
imzaladı.
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“Samimiyet olmadan sanat yapılmaz”
Küçük, İsmet Özel’in öncü kimliği
üzerinde dururken, belirleyici
ve değişmez tavrını ve direnişini
koruduğunu ifade etti. Şair Tuba Kaplan
ise, Özel’in gençlere ulaşabilen ve bunu
devam ettiren tutumuna dikkat çekerek,
“İsmet Özel’in neye karşılık geldiğini,
Türkiye’nin durumundan ve tarihsel
sürecinden anlamak mümkün. Zaman
onu haklı çıkardı.” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul
Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilen “Yedi Tepe Yedi Mekan
Genç Edebiyat Festivali”nde, “Gençlik
ve Edebiyat” ve “Genç Yazara Öğütler”
oturumları, edebiyatseverlerden yoğun
ilgi gördü.
12-13 Nisan 2019 tarihlerinde TYB
İstanbul Şubesinin Kızlarağası
Medresesi’ndeki yerinde gerçekleşen
ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği
Yeditepe Yedi Mekan Genç Edebiyat
Festivali’nin üçüncüsü farklı sivil gençlik
örgütlerinin, gençlik dergilerinin ve
öğrenci kulüplerinin katılımıyla yapıldı.
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Festivalin
gençlerin edebiyatla buluşturulması,
edebiyatçılarla tanıştırılması anlamında
önemli bir vazife gördüğünü belirterek
dördüncüsünü dünyanın dört bir
yanından davet edecekleri genç
edebiyatçılarla farklı mekânlarda
yapacaklarını ve festivale uluslararası bir
hüviyet kazandıracaklarını belirtti.
Festivali’nin açılış programında Serhat
Koca ve Can İriş, izleyicilere kısa bir
dinleti sundu.
Festivalin açılış konuşmasını yapan
yazar Mustafa Özel ise insanların sosyal
bilimle uğraşmasına rağmen roman
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okumadığına dikkati çekerek, “Kurmaca
dediğimiz şeyi bütün sosyal bilimcilerin
iyi bilmesi lazım. Hakikate yaklaşabilmek
için bu disiplinleri birbirine yakınlaştırmak
gereklidir.” ifadelerini kullandı.
“Gençlik ve Edebiyat” başlıklı bir konuşma
yapan Gökdemir İhsan, gençlerin
edebiyata yönelimini sağlayacak en
önemli meselenin eğitim olduğunu
ifade ederek eğitimdeki olumsuzlukların
ya da başarılı yaklaşımların, gençlerin
edebî algısını olumlu ve olumsuz açıdan
şekillendirdiğini kaydetti.
“Genç Yazara Öğütler” başlıklı bir
konuşma yapan şair ve yazar Ali Ural
da, Yapmacıklığın şiirin düşmanı
olduğunu ve samimiyet olmadan sanat
yapılamayacağını kaydetti. Gençlere
yazma konusunda yol açıcı maddeleri
sıralayarak sabır ve yatkınlığın yazma
hevesini besleyen en önemli unsurlar
olduğuna dikkat çeken Ural, “Okumak bir
yazarı besleyen öncelikli iştir.” dedi.
Günün son oturumunda konuşan
Ali Ural’ın son çıkan kitabı ‘Ay Tiradı’
gençlere hediye edildi ve bir imza etkinliği
gerçekleşti.
Festivalin ikinci günü “Daima Genç Bir
Şair: İsmet Özel” programıyla başladı.
Konuşmacılardan şair ve yazar Raşit
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Ayvazoğlu: Bir yazar okuyarak yolunu
bulabilir
Usta kalemlerimizden Beşir Ayvazoğlu
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı
yönetimindeki söyleşide “Edebiyatçıların
Gençlik Yılları” başlıklı bir konuşma
yaparak dinleyenleri Ahmed Haşim’den
Yahya Kemal’e, Tevfik Fikret’ten
Şeyh Galib’e uzanan bir yolculuğa
çıkardı. Birçok şair ve yazarımızın genç
yaşlardaki ölümüne dikkat çeken
Ayvazoğlu, hâlâ bugünün edebiyatını
etkileyen ve hazine eserler bırakan
edebiyatçıların bu eserleri çok erken
yaşta ortaya koyduklarını ifade etti.
Bıyıklı’nın sorusu üzerine kendi yazma
yolculuğuna da değinen Ayvazoğlu,
ilkokulun ilk yılından itibaren kitaplarla
iç içe olduğunu ifade ederek gençlere
bir yazarın okuyarak yolunu bulabileceği
ve yazdıklarını beğenmeyerek
kalemlerini olgunlaştırabilecekleri

Şair yazar Ali Ural

tavsiyesinde bulundu.
Program sonunda Beşir Ayvazoğlu’nun
kitapları gençlere hediye edildi ve bir
imza etkinliği gerçekleşti.
Şiirle Berabere
“Berabere” bölümünün konuğu ise
Mustafa Akar’dı. Muzaffer Serkan Aydın
ve Recep Terler yönetiminde gerçekleşen
söyleşide şiir üzerinde duruldu. Akar, şiire
başlamasını, okumalarını ve şiire bakışını
ifade ettiği konuşmasında “Şiir yazmak
büyük bir nimettir.” dedi.
Edebiyat Gösteren mi Anlatan mı?
Yeni çıkan öykü kitabıyla okuyucusunu
selamlayan Kadir Daniş, ‘Seçelerin Ölümü’
isimli kitabını anlattı. “Kitabına Göre
Konuşalım” bölümünde yer alan söyleşiyi
Mahmut Coşkun yönetti. Coşkun’un
soruları eşliğinde edebiyatın gündelik
hayatla ilişkisi ve teorisi hakkında
değerlendirmelerde bulunan Daniş,

“Edebiyatın gösteren mi yoksa anlatan
mı olduğu noktasında ikisinin de dengeli
varlığından yanayım.” diyerek bugünki
okumaların geliştirici yönleri hakkında
yorumlarda bulundu.
Dergilerle Ufuk Kazanıyoruz
3. Yedi Tepe Yedi Mekân Genç
Edebiyat Festivali’nin dergi konuğu
Feriştah söyleşisi, TYB İstanbul Şube
Başkanı Mahmut Bıyıklı, dergi yayın

yönetmeni Ömer Faruk Bilmiş ve dergi
yayın danışmanı Yusuf Samet Çakır’ın
konuşmalarıyla başladı. Mahmut Yusuf
Adıbelli yönetiminde gerçekleşen
programda Ayşe Gül Koçak, Sena Nur
Kaya ve Ünzile Albayrak konuşmacı
olarak yer aldı. Derginin ortaya çıkış
sürecini ve hedeflerini anlatan gençler,
dergilerin kültür hayatını bütünleştiren
bir yönü olduğunu ve kendilerine ufuk
kazandırdığını belirtti.

Kutadgu Bilig’de Türk İslâm düşüncesini buluruz
Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Funda Toprak, TYB Konya Şubesi
ve Selçuklu Belediyesi tarafından birlikte
düzenlenen programa katılarak “Yusuf
Has Hacip ve Kutadgu Bilig” konulu bir
konferans verdi.
13.4.2019 tarihinde Kılıçaslan konferans
salonunda konuşan Toprak, “Aradaki
yüzyılları kaldırdığınızda Kutadgu
Bilig’de bugünü bulursunuz. Bu sebeple
Kutadgu Bilig’in her ortamda anlatılması
tanıtılması gerekir. Bu eseri, kendimiz için
bir başucu kitabı, bir rehber olarak almalı
sadeleştirilmiş çevirilerini her yaştan
okuyucuyla buluşturmalıyız.”dedi
Prof. Dr. Funda Toprak; “Kutadgu Bilig
yöneticilere bir rehber olsun; onlar,
yönetim işini adalet, doğruluk, cesaret
ve bilgiyle yapsınlar diye yazılmış bir
siyasetnamedir. Hem bu dünya hem de
Âhiret için yazılmış bir nasihat kitabıdır.
Bu sebeple Türk-İslâm düşüncesinin
dünyada bir hükümdarın önderliğinde

nasıl gerçekleşebileceğinin ipuçlarını da
bize veren eşsiz bir eserdir.”dedi.
Yusuf Has Hacip’in bir hayat felsefesi
kurucusu olduğuna dikkat çeken
Toprak; “Yusuf Has Hacip’in kurduğu
bu hayat felsefesinin temelinde İslâm,
Kur’ân-ı Kerim ve eski Türk inanç
sitemine bağlı devlet anlayışının
terkibini bulmak mümkündür. Yusuf
Has Hacip, dört alegorik kahraman
üzerinden düşüncelerini okuyucusuyla
paylaşmaktadır. Bu dört kahraman, dört
kavramı temsil eder. Kahramanların adları
da yine başka hiçbir eserde görülmeyen
bir şekilde Yusuf Has Hacip tarafından
türetilmiş adlardır.”dedi.

Toprak; “Aradaki yüzyılları kaldırdığınızda
Kutadgu Bilig’de bugünü bulursunuz.
Bu sebeple Kutadgu Bilig’in her ortamda
anlatılması tanıtılması gerekir. Bu eseri,
kendimiz için bir başucu kitabı, bir rehber
olarak almalı sadeleştirilmiş çevirilerini
her yaştan okuyucuyla buluşturmalıyız.
Böylesine bir eseri bize bırakan büyük
alim ve şair Yusuf Has Hacib’i de bir kez
daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”diye
konuştu.
Program sonunda prof. Dr. Funda
Toprak’a günün hâtırasına Katılım
Belgesini eşi Prof. Dr. Mehmet Faruk
Toprak ve Yazar Melahat Ürkmez
tarafından takdim edildi.
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Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Yapacağız

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi
10.04.2019 tarihinde makamında ziyaret
etti.
Belediye Başkanı Köse’yi tebrik eden
Başkan Arıcan, ziyaretle ilgili yaptığı
açıklama; “Murat Köse’yi daha önce
birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal ve
kültürel faaliyetlerden tanıyoruz. Kendisi
samimi, dürüst, emin, adaletli ve Mamak
sevdalısıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da halkın içinde, yılmadan,
yorulmadan hizmet için koşan koşturan
bir başkan göreceğiz.” dedi.

TYB’nin 40 yıldır yurt içinde ve yurt dışında
gerçekleştirdiği kültür, sanat, edebiyat
etkinliklerinin içinde; şehir kültürü, şehir
tarihi ve medeniyet - şehir konularına
büyük bir önem verdiğini, bu konularda,
sempozyumlar, paneller düzenleyerek,
eserler yayınladığını belirten Arıcan,
Mamak Belediyesi ile bu alanlarda iş birliği
içinde önemli faaliyetlerin düzenleyebilecekleri konusunda görüş alış verişinde
bulunduklarını belirtti.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise
yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara

en iyi hizmeti götürmek amacıyla
çalışmalara başladıklarını ifade eden
Köse, “Verdiğimiz sözlerin arkasındayız.
Mamak’da yaşayan tüm kardeşlerimin
hayatlarını kolaylaştıracak, onların mutlu
huzurlu bir yaşam sürmelerine vesile
olacak projeleri hayata geçireceğiz.
Ayrıca, şehir ve kültür kavramlarının
anlam ve önemlerine yakışan erkinlikleri
düzenlemek için de hazırlıklara başladık.
Mamak kültürün ve sanatın merkezi
olacak. Bugün ziyaretimize gelen TYB
Şeref Başkanı değerli kültür insan D.
Mehmet Doğan’a, Genel Başkan Prof.
Dr. Kazım Arıcan ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkür ediyorum” dedi
Ziyaretin sonunda D. Mehmet Doğan,
Yazar Yayınlarından çıkan “Ömrüm
Ankara” kitabını imzalayarak Başkan
Köse’ye hediye etti.
Ziyarete, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, Genel Başkan Prof. Dr. Kazım
Arıcan, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim
Ulvi Yavuz, Mali Sekreter Fatih Gökdağ,
danışman Ferhat Koç, Yönetim Kurulu
Üyesi Mahmut Erdemir, Ankara Şube
Başkanı Mehmet Sait Uluçay ve İdari İşler
Müdürü Mustafa Ekici katıldı.

TYB’den Başkan Ayhan Yılmaz’a tebrik ziyareti
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
beraberindeki heyetle birlikte Pursaklar
Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ı
makamında ziyaret etti.
11.4.2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette
konuşan Arıcan, Yılmaz’ı yeni görevi
nedeniyle tebrik etti.
Pursaklar’ın başkentin en gözde
ilçelerinden biri olduğunu, her geçen
gün gelişip değiştiğini ifade eden Arıcan,
yeni dönemde kültür ve sanat hayatında
da önemli gelişmelerin olacağına
inanıyorum diye konuştu.
Başkan Ayhan Yılmaz da yaptığı
konuşmada, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesindeki
hizmetlerinin yanı sıra Ankara Milletvekili
olarak da görev yaptığını belirten
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Yılmaz, sorunları ve çözüm önerilerini
bildiğini, bölgenin daha da kalkınması
ve güzelleşmesi için ciddi projelere imza
atacaklarını belirtti.
Konuşmalardan sonra TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, Yazar Yayınlarından
çıkan “Ömrüm Ankara” kitabını imzalayarak
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Başkan Yılmaz’a hediye etti.
Ziyarete, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, Genel Başkan Prof. Dr. Kazım
Arıcan, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi
Yavuz, Genel Sekreter Muhammet Enes
Kala, danışman Ferhat Koç ve İdari İşler
Müdürü Mustafa Ekici katıldı.

TYB İş Birliği Protokolleri İmzaladı
Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü (HBÖGM) ile iş birliği
protokolleri imzalandı.
Protokoller, “Sosyal kültürel etkinlikler,
dil kursları, gençlere okuma sevgisinin
ve alışkanlığının kazandırılması ve çeşitli
kurslar düzenlenmesini” içeriyor.
8.3.2019 tarihinde, HBÖGM makam
odasındaki imza töreninde bir konuşma
yapan Musa Kazım Arıcan, TYB’nin büyük
şehirlerde kurulu 15 şubesi, şair, yazar,
ilim ve fikir adamlarından oluşan 2.500
üyesiyle alanında temsil gücü yüksek bir
kuruluş olduğunu söyledi.
Türkiye’ye 40 yıldır kültür, sanat, edebiyat
ve düşünce alanında hizmet ettiklerini
belirten Arıcan, “dilimizi, kültürümüzü,

sanatımızı, edebiyatımızı “yerli ve milli”
bir anlayışla daha da ileriye taşımak
için kamu kurumları, yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve
meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz.”
diye konuştu.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül de
yaptığı konuşmada, eğitim süreciyle
kazanılan becerilerin hem bireyin hayat
kalitesini artırdığını hem de toplumun
refahını ve demokratik gelişimine katkıda
bulunduğunu ifade etti.
Bakanlık olarak bu tür iş birliklerini
önemsediklerini belirten Gül sözlerini
şöyle sürdürdü: “Eğitim politikasındaki
önceliğimiz; tüm öğrencilerimizin
sorumluluk sahibi, problem çözme ve
karar verme becerileri gelişmiş, ülkesi ve
milleti için fedakârlıkla çalışan bireyler
olarak yetişmelerini sağlamaktır. TYB
ile yaptığımız bu protokolün eğitimin
niteliğinin arttırılmasına katkılar
yapacağına inanıyorum.”

“Tarih ve Toplum” kitabının 5.Baskısı Çıktı
Yazar, mütefekkir D. Mehmet Doğan’ın
ilk baskısı 1977 yılında yapılan “Tarih
ve Toplum Türkiye’de Toprak Meselesi
ve Toplum Yapımızın Tarihi Oluşumu”
isimli kitabının 5. Baskısı çıktı.
Dil, kültür, edebiyat, sanat, deneme,
şehir, fikir, dış politika konuları başta
olmak üzere pek çok edebi türde ve
konuda yazılar yazan Doğan, eserlerinde
sorunları gündeme getirmekle kalmayıp
çözüm önerilerini de sunuyor.
Doğan, işte bu eserinde de; “Toprak
işleyenin, su kullananın” sloganıyla

iktidar olmuş Bülent Ecevit’in, “Benim de
ömrüm yetmedi. Dilerim siz bu kaderi
değiştirebilirsiniz” diyerek itirafta ve
vasiyette bulunduğu, daha önceki ve
sonraki hükümetlerin de kalıcı çözüm
önerileri getiremediği toprak reformunu
tüm gerçekliği ile kaleme almış.
Yazar Yayınları D. Mehmet Doğan
Külliyatı serisinden çıkan “Tarih ve
Toplum” ; İslâm ve eski Türk devletleri
uygulamalarından günümüze kadar olan
süreci kapsıyor.
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Erzurum’da Gençler,
Şairleriyle Buluşuyor
Erzurum Şubesi tarafından Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen
“Gençler Şairleriyle Buluşuyor” projesi
3.İlçe olan Oltu ile devam etti.
28.3.2019 tarihindeki programın birinci
bölümü Oltu Hükümet Konağı’ndaki
konferans Salonu’nda yapıldı. Burada
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
öğrencilere seslendi ve yazma ile ilgili
soruları cevaplandırdı.
Daha sonra Atatürk Üniversitesi Oltu
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Yer Bilimleri Fakültesi, Oltu Meslek
Yüksekokulu ve ortaöğretim
öğrencilerinin de katıldığı program, saygı
duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile
başladı.
Şiirlerin temasına uygun görüntüler ve
fon müziği eşliğinde okunan şiirlerle
programa devam edildi.
Şiir ve edebiyatsever katılımcılar için
unutulmaz bir şölen havasında devam
eden program sonunda, Erzurum Şubesi
Başkanı M. Hanefi İspirli, Kaymakam
Şenol Turan’a programa katkılarından
dolayı plaket takdim etti. Kaymakam
Turan’da edebiyata ve sanata katkı
sağlayan çalışmaları için Başkan İspirli’ye
plaket takdim ederek çalışmalarında
başarılar diledi.
M.Hanefi İspirli ve Talat Ülker’in kendi
şiirlerini seslendirdikleri programa
ilçe daire müdürleri de katıldı. Proje
kapsamında öğrenci ve gençlere kitap,
üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı baskılı
bloknot ve kalem dağıtıldı.

İstanbul Şubesi

Büyükçınar, doğruları söyler
tercihlere saygı gösterirdi
07.04.2019 tarihinde İstanbul Şubesi
tarafından düzenlenen “İrfan Öncüleri”
programında, Ahmet Muhtar Büyükçınar
konuşuldu.
Yakın tarihin arif şahsiyetlerinin
konuşulduğu “İrfan Öncüleri”
programında Ahmet Muhtar
Büyükçınar’a özel bir toplantı gerçekleşti.
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın
yönettiği programda Prof. Dr. Mustafa
Uzun ve Prof. Dr. Cihan Okuyucu birer
konuşma yaptı.
İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı, İrfan dünyamızın müstesna
şahsiyetlerinden olan Ahmet Muhtar
Büyükçınar’ın az bilinen insan
hazinemizden olduğunu kaydederek
şunları söyledi:
“Dünya seçilmiş ve adanmış birkaç iyi
adamın omuzlarında dönmektedir dense
mübalağa edilmiş olmaz. Ahmet Muhtar
Büyükçınar, bu topraklarda parmakla
sayılan ilim adamlarından biriydi.
İstanbul şubesi olarak; CHP zihniyetinin
topraklarımızda yaptığı tahribatı
ömürleriyle tamir etmeye çalışan manevi
önderlerimizi hatırlamaya hatırlatmaya
devam ediyoruz.”
Bize Mücadele İmkânı Verdi

Erzurum Şubesi
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Prof. Dr. Mustafa Uzun, Büyükçınar’ın
çıtayı yüksekte tutan ve proje üreten
bir hoca olduğunu kaydederek zorlukla

Mayıs-Haziran 2019

başlayan hayatında önemli dönüm
noktaları bulunduğunu dile getirerek
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ahmet Muhtar
Büyükçınar, imam hatip okulundayken
hocamız olmuştu. Boğaziçi’nde
düzenlediği eğitim kamplarında Arapçayı
çok hızlı öğrenme imkânı bulduk. O
dönemde imam hatipliler Ankara ilahiyat
fakültesine girebiliyordu. Bizi üniversiteye
gitmek üzere teşvik etti. Bize mücadele
imkânı verdi ve bu sayede önümüze
konan engelleri aştık. Divan İlmî
Araştırmalar Müessesi adıyla bir kuruluşta
görev yaptık. Hocamızın önderliğinde
buradan tercüme eserler neşrettik.
Müteşebbis bir şahsiyetti.”
Akla, İradeye ve Vicdana İnanırdı
Prof. Dr. Cihan Okuyucu da, Büyükçınar’ın
hayattayken hatıralarına önem verdiğini
ve dile getirdikçe o anları âdeta yeniden
yaşadığını kaydetti ve şunları söyledi:
“ Öğrenme öğretme sürecinde tasavvuf
arayışları vardı. Maraşlı Vehbi Efendi’yle
karşılaştıktan sonra bu arayışı sona
erdi. Gençlik yıllarında ilim uğruna bir
süre mahkûm edildi. Askerlik esnasında
hayatın zorluklarına karşı kendini
hazırlamak adına yemek aralıklarını
uzatarak perhiz uygulamıştı. Bu aralıklar
kırk saate kadar ulaşmıştı. Doğruları
söyler, ancak tercihlere saygı gösterirdi.
Hurafelere itibar etmezdi. Akla, iradeye ve
vicdana inanırdı.”

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde
Çok önemli eserlerimiz var
“30 Mart Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla
Konya Şubesi’nde “Dünden Bugüne
Konya Kütüphaneleri ve Kütüphaneciler”
programı düzenlendi.
30.03.2019 tarihinde, Kılınçarslan
Konferans Salonundaki söyleşide konuşan
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Müdürü Bekir Şahin önemli açıklamalarda
bulundu.

Hülasâtü’l- Beyan Tefsiri yine Konya’da
yazılmıştır.”
Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesi’nin
20 Temmuz 1984 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca hizmete açıldığını ifade
eden Bekir Şahin, “İstanbul Süleymaniye
Kütüphanesinden sonra en büyük yazma
eserler koleksiyonuna sahip bir kütüphane
Konya’dadır” dedi.

Bekir Şahin kütüphanelerin dünden
Şahin şöyle sözlerine devam etti: “Konya
bugüne kültürlerin aktarılmasında,
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinin bir
medeniyetlerin inşasında büyük bir öneme özelliği de ülkemizin değişik yerlerinden
haiz olduğunu söyledi.
Şahin “ Bir kültür başkenti olan Konya’da
çok sayıda yazma eserler telif edilmiştir.
Hz. Mevlana’nın Mesnevisi, Divan-ı Kebiri
başta olmak üzere bütün eserleri Konya’da
telif edilmiştir. Risaletü’l-Envar’ı yine
Konya’da yazılmış, Sadreddin Konevi, Ebu
Said Muhammed Hâdimî gibi pek çok âlim
eserlerinin çoğunluğunu bu coğrafyada
kaleme almıştır. Mehmet Vehbi Efendi’nin

birçok kitabı bünyesinde barındırmakta
olup, birçok il ve ilçeden kitapların devri
sürmektedir. Halen Bölge Müdürlüğü
bünyesinde satın alma yoluyla elde
edilen kitaplarla birlikte 150 koleksiyon
bulunmaktadır.”
Program konuşmacı Bekir Şahin’e Konya
Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu
ve Dr. Hasan Özönder tarafından TYB
Konya Şubesi adına plaket takdimi ile son
buldu.

Konya Şubesi

Şairler Meclisi Toplandı
Ankara Şubesinin her ay düzenlediği Şairler Meclisinin Mart ayı
programı, İsmet Bora Binatlı, Vedat Fidanboy ve Vedat Güneş’in
katılımıyla gerçekleşti.
23.03.2019 tarihindeki programda konuşmacılar , şiir
serüvenlerini, şiir anlayışlarını, şiirin dünü ve bugünü üzerinde
değerlendirmelerde bulunarak, şiirlerini seslendirdiler.
İlk sözü alan İsmet Bora Binatlı, Şuara suresinin 224. ve 226.
ayetlerini okuduğunda bir anlık şiir yazmaktan vazgeçmeyi
düşündüğünü, akabindeki “ancak inanıp güvenen ve iyi işler
yapanlar, Allah’ı sıklıkla ananlar, haksızlığa uğrayınca misliyle
Ankara Şubesi
öç alanlar böyle değildir. Haksızlık edenler de yakında nereye
varacaklarını göreceklerdir.” ayetle İslam’a ve ahlaka aykırı şiir söylemeyen şairlerin istisna tutulmasını görmekle şiir yazmaya
devam ettiğini söyledi.
Vedat Fidanboy da yaptığı konuşmada, Varlık ve Hisar üniversitesinde okuduğunu, şiir yazmanın ciddi bir iş olduğunu, şiir ile
şarkı sözlerinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, şiire adeta âşık olduğunu belirterek, şiirlerinin birçoğu büyük ve tanınmış
bestekarlar tarafından bestelendiğini belirterek, şiir kalıpları hakkında değerlendirmeler yaptı.
Şair Vedat Güneş de yaptığı konuşmada, ciddi eleştirmenlere ihtiyaç duyulduğunu, şiir okuyucusunun günden güne azaldığını,
yayınevlerinin şiir kitaplarına mesafeli durdukları, ancak dergiler sayesinde şiirin yaşatıldığı ve geliştirildiğine vurguladı.
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Doğan: Başımız sıkıştığında yönümüzü
hep edebiyata dönüyoruz

D. Mehmet Dağan

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan ‘7 Güzel Adam Edebiyat
Müzesi’ açılış programına katıldı.
Programda sırası ile Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Erkoç, Cumhur İttifakı
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hayrettin Güngör, Türkiye Yazarlar
Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil,
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Milletvekili Mahir Ünalbirer konuşma
yaptılar.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
yaptığı konuşmada edebiyatın bizi her
daim bir araya getirdiğini vurguladı.
Doğan “Burada çok güzel bir başlangıç

için toplanmış bulunuyoruz, bugün bizi
edebiyat bir araya getirdi. Şimdi maddi
olarak bir araya getirdi ama manevi
olarak edebiyat bizi her zaman bir
araya getiriyor. Başımız sıkıştığında hep
yönümüzü edebiyata dönüyoruz, büyük
şairlerimizi, yazarlarımızı hatırlıyoruz.
Ve onların bize miras bıraktıklarını, hâlâ
da sürmekte olan edebiyatın gücünü
derinden hissediyoruz. Eğer bugün
büyük bir millet olarak varlığımızı
sürdürebiliyorsak, bu, maddiyattan
çok manevi gücümüze bağlıdır. Ve
edebiyatın bu manevi güçte önemli bir
yeri vardır. Eğer o büyük edebiyatımız
olmasaydı bu kadar badireler atlatıp bu
günlere ulaşamazdık.” dedi.
Kahramanmaraş’ta edebiyat iklimi,
birlik ruhu içerisinde
“Geçmiş büyük yazarlarımızın ve
halen yaşayan değerli yazarlarımızın
bize kazandırdıkları büyük eserler; o
büyük eserlerin meydana getirdiği
manevi dünya bizi ayakta tutuyor.”
diyen D. Mehmet Doğan “Bugün bir
edebiyat müzesi açılması, bunun
Kahramanmaraş’ta yapılması gerçekten
çok önemlidir. Son dönem edebiyatımıza
eserleriyle adeta altın harflerle yazılmış
olan büyük yazarlarımız, Maraş’tan
çıkmış yazarlarımız, meydana getirdikleri

Kahramanmaraş Şubesi

o birlik ruhuyla Kahramanmaraş’ın
edebiyat camiasında tanınmasına vesile
oldular. Ülkemizin her yerinden şairler
yazarlar çıkıyor ama böyle dayanışma
içinde bir arada bulunan şair ve yazarları
Kahramanmaraş’ta görüyoruz. Onlara
bir kez daha huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.
Sık sık çeşitli vesilelerle Kahramanmaraş’a
gelip gittiğini ifade eden D. Mehmet
Doğan, Ankaralı olmasına rağmen
kendisini adeta bir Kahramanmaraşlı gibi
hissettiğini de sözlerine ekledi. Doğan,
“Hayatlarının büyük kısmı Ankara’da
geçen Maraşlı yazarları biz Ankaralı
yapamadık ama onlar bizi Maraşlı
yaptılar. Hatta başkanımız ismimizin
başına Kahramanmaraş’ta yaygın bir isim
olan ‘Durdu’yu ekledi. D. Mehmet Doğan
burada ‘Durdu Mehmet Doğan oldu’
dedi.
Programda yaptığı açılış konuşmasında
göreve geldiğinden bu yana 5 yıllık süre
zarfında Kahramanmaraş’ta kültür, sanat
ve edebiyat adına gerçekleştirdikleri tüm
etkinliklerde Türkiye Yazarlar Birliği’nden
her daim istifade ettiklerini belirten
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, D. Mehmet
Doğan’ın şahsında tüm Türkiye Yazarlar
Birliği mensuplarına teşekkürlerini ifade
etti.
Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı
Bayram da, Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un
görev süresi içerisinde kültür, sanat ve
edebiyat alanında önemli işlere imza
attığını, şehrin kültür envanterine
kıymetli eserler kazandırdığını belirterek
bundan sonraki dönemde bayrağı
devralanların Fatih Bey’in emeklerinin
üzerine artı değer katacaklarına
inandıklarını söyledi.
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Gönenli Mehmed Efendi Ömrünü İslâm’a adadı
İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen “İrfan
Öncüleri” programında, Gönenli Mehmed
Efendi konuşuldu.
24.03.2019 tarihinde düzenlenen “İrfan
Öncüleri” programında, İstanbul’un
nadide simalarından Gönenli Mehmed
Efendi yad edildi. İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı yönetiminde gerçekleşen
etkinlikte, Mustafa Özdamar, Recep
İstanbul Şubesi
Akakuş ve Emrullah Hatipoğlu konuşmacı
olarak yer aldı.
kanaatim, yaşayan Kur’an özelliğine sahip
bir insandı. Her şeye, uygun olması şartıyla
İrfanımıza benzersiz katkılarıyla ve
olumlu bakardı. Ümitsizliğe katiyen yer
hayırlarıyla tanınan Gönenli Mehmed
vermezdi.”
Efendi’nin örnek alınacak çok yönü
olduğunu ifade eden Mahmut Bıyıklı,
Doğduğu günden başlayarak Gönenli
bugün Gönenli ve onun gibi daha
Mehmed Efendi’nin hayatına dair kapsamlı
nicelerini ortaya koyduğu biyografik
bilgiler aktaran Recep Akakuş da, “1933
eserlerle bugüne taşıyan konuşmacılara
yılında o devrin devlet görevlisinin
teşekkür etti.
camiye ayakkabısı ve köpeğiyle girmeye
Gönenli Mehmed Efendi’nin meselelere
kalkmasına engel olduğu için Konya’ya
daima müspet yönüyle yaklaştığını
sürgüne gönderildi. 1937 yılına kadar
anlatan Mustafa Özdamar, hatıralarını
kaldığı Konya’da, ‘İstanbullu Hafız’ olarak
nakletti ve şunları kaydetti: “Gönenli
benimsendi ve sahiplenildi. Sonra Gönen’e
Mehmed Efendi, bilen biliyor ki açısı çok
dönmeyip İstanbul’a geldi ve yetiştirmek
geniş, rahmet saçan bir zattı. Yaşayan
için seçtiği talebeleri himayesine aldı. Sırf
Kur’an olmakla Kur’an’ı yaşamaya
Kur’an-ı Kerim dersi verebilmek için günde
çalışmak arasında çok fark vardır. Şahsi

on’a yakın camiye gider ve görevini ifa
ederdi.”dedi.
Emrullah Hatipoğlu Gönenli Mehmed
Efendi’nin talebe yetiştirme konusundaki
titizliğine değindiği konuşmasından
şunları söyledi: “Sanki böyle bir şart
varmış da o şartı yerine getiriyormuş
gibi camileri dolaşır, talebe okuturdu.
Öyle olurdu ki bunun için günde
yedi-sekiz saatlik yolu göze alırdı.
Âdeta İstanbul’da okuyacak talebenin
sığınaydı. Daima Allah’a güvenir ve
talebeye dağıttığı yardımlar kendisi
hiçbir çaba sarf etmeden bir şekilde ona
ulaşırdı. Samimiyetini keşfettiği talebeyi
himayesine alırdı.”

Şanlıurfa’da şehitler dualarla anıldı
Şanlıurfa şubesinde 04.03.2019 tarihinde
şehitleri anma programı düzenlendi.
Şanlıurfa Milletvekili M. Ali Cevheri’nin de
katıldığı etkinlikte, Şubat ayında şehit
olan İskilipli Atıf Hoca, Hasan El-Benna,
Malcolm X, Metin Yüksel, Suriye’deki
Hama, Yahudilerin el-Halil, Ermenilerin
Hocalı katliamları ve en son Mısır’da
idam edilen dokuz genç anıldı, ruhlarına
Fatiha’lar okundu.
Daha sonra katılımcılar, Mehmet Akif
Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine”, Erdem
Bayazıt’ın “Savaş Risalesi”, Mehmet Akif
İnan’ın “Mescidi Aksa”, Bülent Sönmez’in
“Ortadoğu’ya Mektuplar-Azize 1-2”

Ferman Karaçam’ın “Seni de Vururlar
Ey Acı”, Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu”
şiirlerini seslendirdiler.
Programa katılan Filistin Yazarlar Birliği
Başkanı Ramazan Ömer ise “Türkiye’ye
Teşekkürler” şiirini okundu.
Şair Yazar Eyyüp Azlal, Mehmet Akif
Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri
okudu, ayrıca Şair Erdem Beyazıt’ın Savaş
Risalesi şiirinin hikâyesini
Etkinlikte, Cuma Ağaç ise gecede
“Merhum Erbakan” adlı bir sunum yaptı.
Gazelhan Musa Kaldı ve Udi Mustafa Böke
öncülüğünde başta Çanakkale Türküsü,

Yemen Türküsü ve Urfa Kurtuluş Türküsü
olmak üzere kahramanlık türküleri
söylendi. Ayrıca şairler kendi şiirlerini
seslendirdiler.
Şanlıurfa Şubesi
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Trabzon Şubesi Büro Açılışı Yapıldı
Trabzon Şubesinin hizmet vereceği büro
törenle hizmete girdi.
25.03.2019 tarihinde gerçekleşen açılışa,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları,
Ortahisar Belediye Başkanlığı yetkilileri,
sivil toplum kuruluşlarının başkan ve
yöneticileri, üyeler ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

ilimiz ’de açılışı da yıllar önceki ilklerden
biridir. Başarı azmiyle dolu arkadaşlarımla
bayrak yarışı olarak telakki ettiğimiz süreci
yürütmenin gayretindeyiz. Elbette ki,
kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun
oluşması bağlamında mekânsal kazanımlar
önemlidir.” dedi.
Trabzon Şubesi

Meydan İskenderpaşa Mahallesindeki
açılışta bir konuşma yapan şube başkanı
Kamuran Tuna, “Öncelikle TYB Şubesini
ilimize kazandırarak, bayrağın bizlere kadar
ulaşmasını sağlayan İbrahim Sağlam başta
olmak üzere tüm kurucu iradeye teşekkür
ediyorum. On altı yıllık mazisi ile şubenin,

Konuşmasında kültür-sanat ve
edebiyatın önemine vurgu yapan
başkan Tuna sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplumların ayrışmaya, kutuplaşmaya
değil, kültür-sanat faaliyetlerinin
ışığı altında daha çok bütünleşmeye,
kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Bizler, yarım
asra yakın tarihi geçmişi ile köklü bir
yazar kuruluşu misyonuna sahip Türkiye
Yazarlar Birliği’nin Trabzon şube yönetimi
olarak, özlenen sericin gelişmesinde
özelde ilimiz genelde ülkemiz adına
her türlü pozitif katkıyı sunmaya daima
hazırız.”

Kültürel Alana Sinemanın Büyük Etkisi Var
Kısa film, belgesel ve önemli senaryo
çalışmaları bulunan Abdülhamit Güler,
Konya Şubesinde konferans verdi.
18.03.2019 tarihinde gerçekleşen program
konuşan Güler, sanat, sadece insanı hedef
alır. Kitleler, sanat için daha çok insandan
başka bir şey değildir. Ve topluluk, sanat
için, yine sadece insandır. Ve sinema; bir
ruh halinin, hâl üzere durumundan ruh
üzere konumuna değin gelişiminin aracı ve
amacıdır” dedi.
Abdülhamit Güler konuşmasında şu
görüşlere yer verdi: “Sinema için iki
türlü film yapılır. Birincisi ticarî filmler,
ikincisi festival filmleridir. Ticari filmler
komedi, korku ve dram gibi filmlerdir ve
para kazanma amaçlıdır. Festival filmleri
ise sanatsal filmlerdir. Sanatsal filmler,
ülkemizde çok fazla izlenmemesine rağmen
yurtdışında çok izlenen, birçok ülkeye ihraç
edilen ve diğer ülkelerde ülkemizle ilgili

olumlu imaj bırakan filmlerdir.
Güler, ticarî filmlerin insanda hiçbir iz
bırakmadığını, izlenirken biraz güldürür
biraz korkutur o kadar. İzlendikten sonra
hiçbir etkisi kalmaz. Sanatsal filmler ise
izlendikten sonra insanda bıraktığı etkisi
nedeniyle uzun süre konuşulmaya devam
edilir.
Türkiye sinemasının Hollywood sineması ile
yarışamayacağını belirten Güler; “Hollywood
bir film için ortalama 150 milyon dolar para
harcamaktadır. Biz ise en iyi bir film için en
fazla 25 milyon TL. harcayabildik” dedi.
Sinema salonlarının ülkemizde bir
grubun elinde olduğunu, iyi bir film
yapsanız bile bu filmin gösterilecek
salon bulamayabileceğini belirten Güler,
sinemanın kültürel alanda çok büyük bir
etkisi olduğunu, bu konuda İran’ın iyi
bir konumda olduğunu, İran filmlerinin
dünyada büyük etki bıraktığını ülkemizde
de böyle etki bırakan filmlerin yapılmasına
ve izleyicilerin de bu tür filmleri izlemeye
ağırlık vermesine ihtiyaç olduğunu sözlerine
ekledi.
Konuşmasının sonunda Abdülhamit Güler’e,
TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri
Erten ve Eğitimci Yazar, TV programcısı
Salih Sedat Ersöz tarafından Katılım Belgesi
takdim edildi.

Konya Şubesi
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Kültür Sanat Bir
Şehir İçin Önemlidir
Şair, yazar Mehmet Kurtoğlu Ankara
Şubesinin düzenlediği “Bir Yazar- Bir Kitap”
programına konuşmacı olarak katıldı.
06.04.2019 tarihinde dernek toplantı
odasında gerçekleşen ve Şube Başkanı
Mehmet Sait Uluçay’ın yönettiği programa
edebiyat severler ve TYB üyeleri büyük ilgi
gösterdi.
Kurtoğlu konuşmasında şehir, kent ve köy
ayrımı, şehir ve insan ilişkileri, şehirlerin
gelişmesinde sanat ve edebiyatın rolü
üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
Türk ve batı edebiyatında roman ve şehir,
şiir ve şehir konusunu işleyen yazar ve
şairlerin eserlerinden de örnekler veren
Mehmet Kurtoğlu, “bir şehir için yollar,
köprüler, park ve bahçeler ne kadar
önemliyse o şehir için kültür, sanat,
edebiyat da önemlidir. Medeniyetler bu
değerler üzerinden yükselir” dedi.

“Oksijenin % 70’ ini
yosunlar üretiyor”
Erzincan Şubesinin düzenlediği söyleşi
programında konuşan Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Pabuçcu
“Soluduğumuz oksijenin yaklaşık yüzde
yetmişi yosunlar tarafından üretiliyor” dedi.
14.04.2019 tarihinde, Erzincan Belediyesi
Millet Kütüphanesinde gerçekleşen
etkinlikte sağlık konusunda önemli
açıklamalar yapan Prof. Dr. Köksal Pabuçcu
“Su Yosunları, diğer adı ile “Alglerin“,
yeryüzünde ilk ortaya çıkan canlılar
olarak kabul edildiğini söyledi. 1990’lı
yılların sonunda Avustralya kıyılarında

Erzincan Şubesi

bulunan stromatolit denilen fosillerdeki
alglerin günümüzden 3.8 milyar yıl
öncesine ait olduğu tespit edildi. Bu alglerin
günümüzdekilerle aynı benzerlikte olduğu ve
hiçbir değişim geçirmediği anlaşıldı ve evrim
görüşünün yeniden sorgulanması gerektiğini
ortaya koydu.” dedi.
Yaklaşık 25 yıldır bu organizmalar üzerinde
inceleme yaptığını ve 12 yıldır TÜBİTAK

desteğiyle kurduğu laboratuvarda,
bu gözle görülemeyecek kadar küçük
organizmaların farmakolojik özelliklerini
incelediğini ifade eden Pabuçcu, Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık
fakültesinde Türkiye’de ilk kez akuatik
farmakognozi bölümünü kurmak için Tokat
Gaziosmanpaşa üniversitesinden Erzincan’a
geldiğini söyledi.

Tavırlar değer amaçlı olmalıdır
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkeri, İzmir
Şubesinde düzenlenen “Kültür Sohbetleri”
programına konuşmacı olarak katılarak
“Siyaset ve Ahlak” başlığı altında bir söyleşi
yaptı.
Türkeri yaptığı konuşmada, Modern
döneme kadar gerek Aristoteles gerekse
Farabi düşüncesinde ve dini anlayışlarda
erdem temeline dayalı bir hayata bakış söz
konusu iken bu durum modern dönemde
tersine çevrilmiştir. Siyaset, ticaret vb.
gibi tecrübe alanlarında bu alanların
kendine özgü kuralları olduğu düşüncesi
ahlaksal ilke ve değerleri dışlamış; daha

doğru ifadeyle pozitif ilke ve değerleri bir
kenara itmeyi haklı görmeye yöneltmiştir.
Yaklaşık son otuz yıldır siyaset gibi tecrübe
alanlarında ve çeşitli mesleklerde yalancılık,
adam kayırma, sahtekârlık, yolsuzluk vb. gibi
negatif unsurları temizlemek için meslek
etikleri revaç bulmaya başlamıştır.” dedi
Siyaset etiğinde ahlaki değerleri dikkate
alma, erdem hassasiyetini gözetme
vurguları yapılmaya başlandığını ifade
eden Prof. Dr. Mehmet Türkeri, “Adalet,
hakkaniyet, dürüstlük, güvenirlilik, liyakat
gibi erdem ve değerlerin esas olması
gerektiği kanaati, siyasetçiler de dâhil
herkes tarafından gerekli görülmektedir. Ne

İzmir Şubesi

var ki buradaki sorun, karşıdan beklediğimiz
bu değerleri ve erdemleri kendimizin
bizzat davranış ilkesi olarak hayata geçirme
çabasını ortaya koymuyor olmamızdır.” diye
konuştu.

‘Sünnet Kuran’ın yaşayan şeklidir’
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Dölek, Erzincan
şubesinin 08.03.2019 tarihinde düzenlediği Cuma Sohbetlerine konuşmacı olarak katıldı.
Erzincan Belediyesi Millet Kütüphanesindeki programda konuşan Dölek, “Sünnetin
Önemi”ni anlattı.
Dölek konuşmasında; “Sünnet sağlıktır, temizliktir, nezaket ve nezahettir. Sünnet
sevgidir ve sevmektir. Sünnet Rahmettir merhamettir, fıtrata uygun harekettir, ittihat ve
ittifaktır.
Sünnet yardımlaşma, dayanışma emniyet
ve güven demektir. Sünnet dürüstlüktür. Sünnet
Peygamberce yaşamaktır. Sünnet hayattır ve hayatın kendisidir. Hayattaki huzur ve
mutluluğun kaynağıdır. Sünnet medeniyet, eğitim ve ilimdir. Sünnet güzel ahlak ve
edeptir. Sünnet Kur’an’ın yaşayan örneğidir” şeklinde konuştu.
Erzincan Şubesi
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Edebiyatçılar okurlarıyla “Yakın Gelecek”te buluştu

İstanbul Şubesi

İstanbul Şubesi’nin edebiyat dünyasının
nabzını tutan söyleşilerinden olan ve
Şafak Çelik sunumuyla gerçekleşen
“Yakın Gelecek” programına iki şair
konuk oldu. Meryem Kılıç ve Suavi
Kemal Yazgıç’ı bir araya getiren
söyleşide, şiir, zaman, birey ve gündelik
hayat ilişkisine değinildi.
Nesnelerle Hafıza Paylaşımı Yapıyoruz
Teknoloji sayesinde her şeye ve özellikle

bilgiye çok hızlı ulaştığımızı söyleyen
Suavi Kemal Yazgıç, bilginin arka planına
dair derinlemesine düşünme mesaimiz
olmadığına ve bunun bir konfor olarak
algılandığına dikkat çekti. Eşya ile hafıza
paylaşımı yaptığımızı vurgulayan Yazgıç,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yazmaktan çok okumayı seven
biriyim ve yazarken de ister istemez
okuduklarıma dair atıfta bulunuyorum.

Anneannem Safahat okurdu.
Okuyamayacak kadar yaşlandığında ona
yüksek sesle okuyordum. Şiirin kulak
verilmesi gereken bir şey olduğunu bana
Safahat’ı yüksek sesle okumayı öğretti.
Şiir yalnızca şiirle ilgili değildir. İçerdiği
her şeyle ilgilidir. Tanıdıkça kendimi şiir
üzerinden daha doğru ifade edebildim.”
Kendi şiir serüveninden söz eden ve
Kafes Kesiği isimli şiir kitabından mısralar
seslendiren Meryem Kılıç, şunları söyledi:
“Yazma serüveninin en temel
nedenlerinden biri olan bitene duyulan
rahatsızlık. Bu da arayışı gerektiriyor.
Arayış ve yürüyüş halinde olmak
yazma işini karşılıyor. Aranan hikmet
oluyor. Feraset sahibi olmak ve
basiretin açılması, bu süreçte meydana
gelebilecek bir şey. Arama ihtiyacıyla
perdeleri aralamak mümkün. Ben de bu
arayışı form olarak şiirle ifade ediyorum.”

Medeniyetler değerler üzerinden yükselir
Konya Şubesi ve Selçuklu Belediyesi
tarafından her hafta düzenlenen
söyleşiler büyük ilgi görmeye devam
ediyor.
06.04.2019 tarihinde, Konya Şubesi
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet
Çaycı’nın organizasyonunu yaptığı
programda, Medeniyet Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özer;
Kılıçarslan Konferans Salonunda
“Balkanlarda Osmanlı İzleri” konulu bir
konferans verdi.
Balkanların sözlük anlamı, coğrafi
özellikleri ve Osmanlı için buraların
ne anlama geldiğine dair önemli
açıklamalar yapan Özer, “ Osmanlı
Balkan yerine genellikle Rumeli tabirini
kullanmıştır. Osmanlının Rumeli’ye ayak
basması Orhan Gazinin oğlu Süleyman
Gazi tarafından gerçekleştirilmiştir.
İlk ayak basılan veya feth edilen
yer Çimpe Kalesidir. Osmanlı daha
önce Anadolu’da olduğu gibi yine
dervişler öncülüğünde bu bölgeye
yerleşmeye başlamıştır. Bu yerleşim
sırasında Anadolu’dan Türk unsurlar
yeni feth edilen yerlere göç ettirilerek
bu bölgenin Türkleştirilmesi için ciddi
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faaliyetler yapıldı.” diye konuştu.
Yerleşime açılan bu yerlerin Türkİslam mimari özelliği çerçevesinde
oluşturulduğunu ve bölgeye önce bir
mescit daha sonra da yerleşim yerinin
büyüklüğüne göre tekke veya külliyelerin
kurulduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa
Özer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halk da bu eserlerin çevresine inşa edilen
evlere yerleşmiştir. Yani yeni kurulan her
yerleşim yerinin ortasında- merkezinde
bir mescit, onun yanında pazarı ve tekkesi
ile bir külliye ve çevresinde ahalinin
bulunduğu bir Türk-İslam şehri. Rumeli’ye
ilk ayak bastığımız 1354 yılından
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çekildiğimiz 1914 yılına kadar geçen
sürede Balkan Ülkeleri tabir ettiğimiz
11 ülkede yaklaşık 15 bin 737 adet eser
bırakmışız.”
Programın sonunda konuşmacı Prof. Dr.
Mustafa Özer’e günün anısına emekli
Sanat Tarihi Hocası Prof. Dr. Haşim
Karpuz bir plâket takdim ederken
Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve
Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet
Köseoğlu ve TYB Konya Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Hayri Erten tarafından Meram
Belediyesi tarafından yayınlanan 3 Ciltlik
“Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram”
kitabı takdim edildi.

Şair Ali Sali:
Rol Modelim
Gemuhluoğlu’dur
Ankara Şubesi tarafından düzenlenen
“Bir Yazar Bir Kitap” söyleşi programının
13.4.2019 tarihindeki konuğu şair-yazar
Ali Sali oldu.
Şairliğe ve yazarlığa başlama öyküsünü
anlatan Ali Sali, yeni çıkan Fatma
Begüm’ün Saba Defteri şiir kitabı ile
Re Mektupları şiir kitabının hikayesini
yaşanmış örneklerle okuyucularıyla
paylaştı.

Şair-Yazar Ali Sali, kendisini yazmaya
iten sebebin ‘insanlık halleri’ olduğunu
söyledi. İlk yazmaya Şakir Kurtulmuş,
Ramazan Dikmen ve Mehmet Ocaktan’ın
teşvikleriyle başladığını söyleyen Ali
Sali, örnek aldığı şahsiyetin ise Fethi
Gemuhlioğlu olduğunu söyledi.
Gemuhluoğlu’nu bire bir tanımadığını
ancak elinden tuttuğu kişilerin
anlattıklarıyla sevdiğini anlatan Sali,
bunların başında Hüseyin Sak, Nabi
Avcı ve Ersin Gürdoğan’ın geldiğini
bildirdi. Fethi Gemuhluoğlu’nun Arapgir
isimli yerel bir gazetede Afirika’yı ve
ümmetin meselelerini yazdığını anlatan
Sali, “Gemuhluoğlu insanları kalbinden

yakalayan insandır. ” dedi.
Söyleyişi de şair-yazar Ali Sali, Re
Mektupları ve Fatma Begüm’ün Saba
Defteri kitabından şiirler okudu.

Ankara Şubesi

Erzurum Şubesinde 15. yıl coşkusu
yaptırılan plaketler takdim edildi ve TYB
rozetleri takıldı.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucusu
ve şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın
mesajının okunmasının ardından
kuruluşundan bugüne kadar ki 15 yılın
anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Erzurum Şubesi

2004 yılında Prof. Dr. Rıdvan Canım ve 7
arkadaşının bir araya gelmesiyle kurulan
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum
Şubesi, kuruluşunun 15. yıl dönümünü
kutladı.
Şube, 15 yılda, birbirinden farklı
etkinliklere ev sahipliği yaptı ve
Erzurum’da kültür, sanat-edebiyat
alanında birçok faaliyet yürüttü.
Bu faaliyetlerle Erzurum’un kültür ve
sanat hayatında özel bir yer edinen
Erzurum Şubesi, kuruluşunun 15.
Yıl dönümünü, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,
Aziziye Belediye Başkanı M.Cevdet
Orhan, UzundereBelediye Başkanı

M. Halis Özsoy’un da katılımıyla, STK
Başkanları, dernek üyeleri, eşleri,
gençlik ve kadın birimleri ile birlikte
tarihi Müceldili konağında düzenlenen
programla kutladı.
Derneğin kuruluşunda yer alan ve ilk
15 üyeden oluşan isimlere 15.yıl için

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı
konuşma ile derneğin 15 yılda
yaptıklarını anlattı.
İspirli, “Bugüne kadar destek ve
dualarıyla yanımızda olan bütün
üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
Aynı şekilde her türlü etkinlikte
yanımızda olan kamu kurum ve
kuruluşlarının değerli yöneticilerine,
STK’lerimizin kıymetli başkanlarına
ve gönül dostlarımıza da kalbi
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye
Başkanı M.Cevdet Orhan da yaptıkları
konuşmalarda Türkiye Yazarlar Birliği’nin
Genel Merkezi’nin 40 yıldır, Erzurum
Şubesi’nin de 15.yıldır kültür, sanat
ve edebiyat alanlarında yaptıklarını
yakından takip ettiklerini dile getirdiler.
Kutlama programı müzik dinletisi ile
sona erdi.
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“Hayat dil ile bütünleşir”
Günümüz edebiyatçılarının
gözünden öznel ve nesnel edebiyat
değerlendirmelerine kapı aralayan “Yakın
Gelecek” programının ilki 25.03.2018
tarihinde TYB İstanbul Şubesi’nde yapıldı.
Şafak Çelik yönetimindeki söyleşiye
katılan şairler Ali Seyyah ve Adem Yazıcı,
yakın geçmiş ve günümüz şiirinden
yola çıkarak şiire bakışlarını aktardılar
ve şiir istikametinin geleceğine dair
değerlendirmelerde bulundular.
Okuma konusuna değinen Ali Seyyah,
okumanın yalnızca kitap okumaktan
ibaret olmadığını, hayatı, insanları ve
olayları değerlendirmenin de bir okuma
sonucu olduğunu belirterek şunları
söyledi:
“Şiir, insanı hayatın başka bir yerinde
konumlandırıyor. Bizi oyalayan
şeylerden arındığımız zaman esas
noktaya yöneliyoruz. İman ettiğimiz

esaslar üzerine yoğunlaştığımız zaman,
okumalarınız ve yazma biçiminiz o alana
yöneliyor ve orada kıymetleniyor.”
1980’lerin güçlü şiirinin ve dönemi temsil
eden güçlü isimlerin 2010’lardan sonra
değişime uğradığını anlatan Adem Yazıcı,
kendi şiirinin de bundan etkilendiğini ifade
etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şiirlerimde, şiirimi oluşturan kaynakları

da hissettirmek istedim. İçine
bulunduğumuz hayatın, içine
doğduğumuz dil ile bütünleştiğine
inananlardanım. Yunus Emre’nin, onun
yolculuğundan haberi olmayanların
bile evine girebiliyor olması bu yüzden.
Türkçe üzerinden bir devamlılığı
olmuştur. Beni heyecanlandıran da bu
şiirlerle bir arada olabilmek.”

İstanbul Şubesi

Şiraz’ın işgali İstanbul’un işgali gibidir
memleket işgal edilmeden önce oraya
gönderilen ajanları var” dedi.

Şanlıurfa Şubesi

Yazar Eyyüp Azlal, 11.3.2019 tarihinde
Şanlıurfa Şubesinde düzenlenen sohbet
toplantısına konuşmacı olarak katılarak,
“Şiraz ve İstanbul’un İşgalleri” ni anlattı.
İngilizler tarafından işgal edilen
İran’ın önemli şehirlerinden Şiraz’ın
trajik durumu ile “Kurtuluş Savaşı”
döneminde yine İngilizler döneminde
işgal edilen İstanbul’un benzerliklerine
değinen yazar Eyyüp Azlal şunları
söyledi:
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“Şiraz’ın işgalini Simin Danişver’in
Siyavuş’un Ölümü adlı romandan
yola çıkarak anlatmak istiyorum. Öbür
yanda İstanbul’un işgalini de Halide
Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı
romanında paralel öğeler var. Bu öğeler
arasında İşgalci devlet olarak İngilizleri,
milletine vatanına yabancılaşmış
kahramanları, yine millet, vatan, ezan,
bayrak sevgisiyle gönülleri coşmuş
gerçek kahramanları ve en son olarak bir
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Romanda Şiraz’ın İngilizler tarafından
İşgali de İstanbul’un işgaline benzer.
İngilizler, Şiraz’daki işgalin aynısını
yaklaşık yirmi yıl öncesinde İstanbul’da
da denemişlerdir. İstanbul, işgal
edilmeden önce İngiliz ajanları ve
işbirlikçiler tarafından kısmi bir işgale
uğrar. Mesela o dönemin aydınları
Sultan Abdülhamit’in İngilizlere karşı
mücadelesinde ona Kızıl Sultan yaftası
yapıştırırlar. Hatta, İngilizler İstanbul’dan
önce başka bir İslam ülkesi işgal edince
Servet-i Fünuncular da sırf Sultan
Abdülhamit’e karşı gelmek için İngiliz
sefirine tebrike giderler ve “siz oraya
medeniyet götürdünüz” derler.
Program, soru ve cevap faslı ile devam
etti. Şair-yazar Fuat Rastgeldi’nin
dinleyicilere “Alaman Ford’u” adlı
meşhur şiirini okuyarak son buldu.

Turinay:1940-50 arası sıkıntılı bir dönem oldu
Dr. Necmettin Turinay, Türkiye Yazarlar
Birliği Konya Şubesi, Konya Büyükşehir
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin
birlikte düzenlediği söyleşi programına
katılarak “Kültür, Düşünce ve Edebiyatta
1940’lı Yıllar” konulu bir konuşma yaptı.
Turinay yaptığı konuşmada “1940-50
arası 10 yıllık bir dönem sosyal, siyasi
ve dini hayatımızda adeta şuur altına
yerleşmiş, oluşmuş ne kadar mesele
varsa kökü burada. Bu dönemi iyi
algılamak için bir kendinden önce bir de
kendinden sonraki 1950’li dönemi çok
iyi incelemek gerekir. Kendinden önceki
dönem Atatürk dönemi, kendinden
sonraki dönem de çok partili dönem.
Türk milletinin hafızasında öyle bir yer
etmiş ki asla çıkası gözükmüyor.” dedi
Turinay sözlerine şöyle sürdürdü: “Bu
dönemde yazılan hatıratlara baktığımız
zaman sağcı kesim de solcu kesim de
Türkçü kesim de ateş püskürüyor. Dini
kesim; Kur’an okumak yasak, cenazelere
kefen bezi bulunamıyor, camiler kışla
yapılmış v.s. Milliyetçi cenah 3 Mayıs
1944 olaylarını takiben ne kadar Türkçü

Konya Şubesi

yayın varsa hepsine el konulmuş, yazarları
tutuklanmış, Hüseyin Nihal Atsız gibi
Türkçü yazarlar hapse atılmış, dergisi
kapatılmış. “1947-48’den sonra ise
tamamen farklı bir uygulama yapılmış. Bu
sefer de sol tandanslı yazarlara ve şairlere
baskı yapılmış, kimisi hapse atılmış kimisi
ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştır.”
1946 seçimlerinde Türkiye’de ne kadar sol
bildiğimiz kesim varsa hepsi CHP’ye karşı
Demokrat partiyi destekledi. Bu dönemde
neredeyse top yekûn bir Türkiye
muhalefetin yanında yer aldı. Bu dönem,
birbirine zıt unsurların muhalefette

birleştikleri bir dönemdir.” dedi.
1938-45 arası dönemde İsmet Paşanın
dini ve milliyetçi söylemleri ön planda
tutuğunu belirten Turinay,
“ İsmet paşa Cumhurbaşkanı, Refik
Saydam da başbakandır. Bu dönemde
yapılan ilk icraat hac ibadetinin serbest
bırakılmasıdır. Ali Ulvi Kurucu 1939’da ilk
defa Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla
babasıyla birlikte hacca gitmiş ve bir
daha geri dönmemiştir. 1939’a kadar
Türkiye’de hacca gidiş yoktu. 1939’da bu
yasak kalktı.”

Romanlarımda karakterimin
gerçek hayattaki karşılığını incelerim
Ankara Şubesinin ‘Bir Kitap Bir Yazar’
programının 30 Mart 2019 tarihindeki
konuşmacısı aynı zamanda Şubenin
Başkan Yardımcısı da olan, yazar Güner
Dinçaslan oldu.
‘Günümüz Roman Yazarlığı ve Psikolojik
Roman’ konusunun işlendiği programın
yöneticiliğini Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Rana İslam Değirmenci
yaptı.
Söyleşi başlamadan önce programın
açış konuşmasını yapan Şube Başkanı
Mehmet Sair Uluçay, romanın tarihi
gelişiminden bahsederek roman
yazarlığının toplum ve insan için önemini ifade etti.
Dinçaslan yaptığı konuşmada,
“İnsanları olağan, herkesin hemen

görebileceği olayların, durumların
dışına; ‘iç dünyalara’, hem de sadece
insanların iç dünyasına değil; nesnelerin de iç dünyalarına dikkat çekiyorum
yazılarımda. Örneğin, bir su bardağının
biz insanları ve dünyayı nasıl gördüğü
ve dile gelerek bizlere anlatacakları
beni ilgilendirir. Ya da yolda yürürken
kırık bir kaldırım taşı önce bana derdini
anlatır ve ben de onu, o ‘an’ı okuyucumla
paylaşırım.” dedi.
Dinçaslan sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Ben renklere aşığım, sadece renklerin oluşturduğu semboller değil;
romanlarımda renklerin yanında birçok
sembolik ifade kullanıyorum. Ayrıca
bir karakteri oluştururken, kendimi

o karakterin yerine koyabilmek için
yazmadan evvel karakterimin gerçek
hayattaki karşılığı insanların yaşadıklarını
–olabildiğince- deneyimlemek isterim.
Karakterimi, iyi anlayıp hissedeyim ki, ona
yazımda can verebileyim.’

Ankara Şubesi
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Yalova Valisi Erol Genç Yazarlarla Bir Araya Geldi
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Genel Başkan Arıcan ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali
Erol, geliştirilecek projeler kapsamında
Yalova’da kültür sanat etkinlikleri
düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade
ederek, kurultayın da başarılı geçmesini
diledi.
Ziyaretin sonunda TYB Genel Başkanı
Arıcan Vali Erol’a TYB yayınlarından
kitaplar, D. Mehmet Doğan da eseri
“Büyük Türkçe Sözlük” hediye etti.
04.05.2019 tarihinde Yalova Valisi
Muammer Erol, Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) tarafından bu sene Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 3.sü
düzenlenen “Türkiye Genç Yazarlar
Kurultayı” sebebiyle Yalova’da bulunan
TYB yöneticileri ve gençlerle bir araya
gelerek yapılan kurultayla ilgili bilgi aldı.

Vali Muammer Erol da yaptığı konuşmada
“Türkiye Yazarlar Birliği’nin değerli
yöneticilerini ve genç yazarları ilimizde
görmekten büyük bir mutluluk duydum.
Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizin
kültür, fikir, sanat hayatımıza olumlu
katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye
konuştu.

Vali Erol: “Türkiye
Yazarlar Birliği’nin
değerli yöneticilerini ve
genç yazarları ilimizde
görmekten büyük bir
mutluluk duydum.”

Vali Erol’a kurultayın amacına ilişkin
bilgi veren TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan, ülkemizin
farklı illerinden gelen genç yazarlarla
üç boyunca “Geleceğin Edebiyatı:
Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat”
konusunda değerlendirmeler
yaptıklarını söyledi.
Etkinlik oturumlarında, edebiyatın farklı
dallarında eserler veren gençlerle usta
yazarları buluşturduklarını belirten
Arıcan, “ Günümüzün önemli yazarları
bilgi, tecrübe ve deneyimlerini genç
arkadaşlarımızla paylaşıp onlara okuma
ve yazmanın yol ve yöntemlerini
anlatıyorlar” dedi.
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