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

Kırgız Bakan TYB’nin Aytmatov Toplantısında Konuştu:

Aytmatov, 20. Yüzyılın En Önemli Yazarıdır

Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği
Cengiz Aytmatov toplantısına Kırgızistan
Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Rusya’nın
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve
Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov
katılarak Aytmatov’un hayatı, eserleri,
Türk ve dünya edebiyatına olan katkılarını
anlattılar.

TYB Ödüllerinin
Sahipleri Belli Oldu
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2018 yılının
“Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
açılandı.

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Pankratov,
“Milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal,
kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani bütün
maddi ve manevi zenginliğini eserlerine
yansıtmış olan Cengiz Aytmatov, 20.
yüzyılın önemli yazarlarından birisidir.”
dedi.

30.01.2019 tarihinde, TYB ve Rusya-İslam
Stratejik Vizyon Grubunca Ankara’da
3. düzenlenen “Dünya Kültür Mirası
ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa”
toplantısını TYB Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan yönetti.
Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan
Sayfa 2’de

Âkif Bizim İçin Bir
Kimlik Şairidir

40 yıldır samimiyetle ülkemize
hizmet veriyoruz

Sayfa 6’da

İstiklâl şairi Mehmet Âkif Ersoy’un
vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin
Dergâhı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Arıcan: ‘Kültür, Sanat Politikamızı
Daha İleriye Taşımalıyız’
Sayfa 7’de

Edirne’den Mostar’a Kültür
Kervanı Kitabının Tanıtımı
Yapıldı

Sayfa 8’de

Yazar Okulunda Yeni Dönem
Sayfa 3’te

Sayfa 5’te

Sayfa 10’da

Yıl
.
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Rusya, Türkiye ve Kırgızistan
Aytmatov’u birlikte anıyoruz

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov

Bakan Pankratov, Aytmatov’un ünlü
bir edebiyatçı olduğu kadar başarılı bir
diplomat ve büyükelçi olduğunu söyledi.
Aytmatov Türk dünyasının ortak
değeridir
Bakan Oleg Pankratov sözlerini şöyle
sürdürdü: “ Dişi Kurt’u okumak için 6
ay beklemiştim. O günkü şartlar içinde,
yeni baskı yapılmadığı için eser elden ele
dolaşıyordu. Yıpranmış, eskimiş olarak
elden ele geçen bu önemli eseri bir
solukta okumuştum. Yaşadığı coğrafyanın
insanının tarih içinde kazandığı
değerlerini, acılarını, kahramanlıklarını,
tecrübelerini yazıya döken Cengiz
Aytmatov Türk dünyasının ortak değeridir.
Program için ev sahipliği yapan Türkiye
Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum”
TYB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya katılan Rusya’nın Ankara
Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yaptığı
konuşmada, öğretmen olan annesinin
yönlendirmesi ile küçük yaşlardan
itibaren Aytmatov’un eserlerini okumaya
başladığını ifade etti.

Yerhov konuşmasında şunları kaydetti:
“Bir taraftan bakınca sanki Aytmatov’u
hatırlayarak aslında 20’nci asrın sorunlarını
konuşuyoruz. Aynı zamanda geleceğe de
bakmış oluyoruz. Geleceğe dair vizyon
oluştururken, geçmişe dair en iyi örnekleri
ve karakterleri inceleyerek geleceği
oluştururuz. Rusya, Türkiye ve Kırgızistan,
Aytmatov’u birlikte anıyor. Hep beraber
Aytmatov’u hatırlıyoruz. Beraber oluşumuz
bizi başarıya götürecektir. Eğer biz ileride
birlikte çalışacak olursak projelerimiz
başarıya ulaşacaktır.”
İnsanlık Aytmatov’un görüşüne daha sıkı
sarılmalı
Yuvarlak masa toplantısına katılan Türksoy
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Cengiz
Aytmatov’u şahsen tanıdığını ifade etti.
Kaseinov, “Aytmatov, abi olarak örnek
aldığım birisidir. Kendisi ile Rusya İslâm
Stratejik Vizyon Grubunda beraber
çalışmıştık. Bir toplantıda söylediği şu
sözünü hiç unutmam: ‘Biz fikir kervanına
yük yükleyenlerdeniz.’ O sadece fikir
üretmedi aynı zamanda pek çok projeleri
de hayata geçirdi. Gerçekten günümüzde
tüm insanlığın Aytmatov’un dünya
görüşüne daha sıkı sarılması gerekiyor.”
şeklinde konuştu.
Türkiye’de basılan kitaplarının tirajı
Kırgızistan’ın nüfusuna ulaşmıştır
Cengiz Aytmatov’un hayatı, eserleri, edebi
kişiliğinin değerlendirildiği toplantıda
konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

Doğan, Türkiye’de eserleri en çok
basılan ve okunan yazarların başında
Cengiz Aytmatov geldiğini ve bütün
hikâyelerinin, romanlarının Türkiye
Türkçesine aktarıldığını ifade etti.
Doğan konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “İlgi çekici bir benzerliğe dikkat
çekmek istiyorum: Bizim büyük şairimiz
Mehmed Âkif Ersoy gibi Cengiz Bey
de veterinerlik öğrenimi görmüştür.
Türkiye’de kitapları en çok basılan
şarimiz, yazarımız Mehmed Âkif’dir. Öyle
sanıyorum ki, ondan sonra kitapları en
çok basılan yazar Cengiz Aytamtov’dur.
Belki de onun Türkiye’de defalarca
basılan kitaplarının tirajı Kırgızistan’ın
nüfusuna ulaşmıştır.”
Atıf Yılmaz’ın yönettiği, “Selvi Boylum Al
Yazmalım” filminin, Cengiz Aytmatov’un
eserinden sinemaya aktarıldığını da
hatırlatan Doğan, “Aytmatov, gününü
bir asra bedel kıldı, muhteşem eserlerini
zamanı aşarak yazdı. “Mankurtlaşma”
kavramını dünya literatürüne armağan
etti. Zihnimizi açtı, ufkumuzu genişletti.”
dedi.
Türk kültünü edebiyatla tanıttı
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan ise batı felsefesinin “insan insanın
kurdudur” düşüncesi yerine “her gün
insan kalmak gerekir” diyen doğu
felsefesinin önemli düşünürü, yazarı
Cengiz Aytmatov’u daha iyi tanımak,
tanıtmak amacıyla bu toplantıları
düzenlediklerini ifade etti.

TYB Genel Başkanı Arıcan,Kırgızistan Ekonomi Bakanı Pankratov’a kitap hediye etti
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Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “24 Mart
2018 tarihinde Cengiz Aytmatov’un
doğumunun 90. Yılı vesilesiyle “Kültürel İş

Birliği Cengiz Aytmatov Kültürel Mirası”
yuvarlak masa toplantımızı TYB, IRCICA
ve Rusya İslam Stratejik Vizyon Grubu
ile İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Daha
sonra, Moskova’da Cengiz Aytmatov’un
dünya mirasına ve barışına katkısının
konuşulduğu bir program düzenledik.
Bugün ise, Aytmatov’la birlikte kültürel
zeminde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin
dünü, bugünü ve geleceğini de
konuşacağız” dedi.
Arıcan, Cengiz Aytmatov’un yazdığı
eserlerle hem Türk kültürünün
tanıtılmasına önemli hizmetlerde
bulunduğunu hem de Türk dünyasını
oluşturan ülkeler arasında edebi bir
köprü kurduğunu belirtti.
Yuvarlak masa toplantısında, Prof.
Dr. Dusen Kaseinov, “Aytmatov’un
eserlerinin dünya ülkelerinde
bıraktığı etki”, Elena Eshba, “Türkiye

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

ve Rusya ilişkilerinin dünü, bugünü”,
Prof. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı
“Aytmatov’un dünya edebiyatındaki yeri”,
“TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof.
Dr. Fırat Purtaş “ Alexander Sotniçenko,
“Roman hikayeye ve şiirlerin farklı
ülkelerde yaşayan insanları birleştirici
yönü”, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz “Türk
Dünyası Edebiyatı’nın en büyük zirvesi
Cengiz Aytmatov’, Prof. Dr. Orhan

Söylemez, “Aytmatov’u çocukların
ve gençlerin daha iyi anlamaları için
çalışmalar yapılması”, Dr. Mustafa Çetin,
“Cengiz Aytmatov hakkında kapsamlı
ve profesyonel araştırmalar yapılması
gerektiği”, Şener Bulut, “Aytmatov’un
eserlerinde edebiyatın gücü” Dr.
Muhammet Enes Kala “Aytmatov’un
yuvarlak masa toplantılarının genel
bir değerlendirmesi” ve Elazığ eski
Valisi Muammer Muşmal da “Cengiz
Aytmatov’un Erzincan ziyareti” hakkında
konuştular.
Programa katılanlara, 24 Mart 2018
tarihinde İstanbul’da düzenlenen
“Kültürel İş Birliği Cengiz Aytmatov
Kültürel Mirası” toplantısının
metinlerinden oluşan ve Türkçe ve Rusça
iki dilde hazırlanan kitap hediye edildi.
Etkinliğe, bilim adamları,
akademisyenler ve edebiyatçılar katıldı.

Avrupa'daki gençlerimizin kimliğini korumak zorundayız

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği
Derneği (UKİD) Şeref Başkanı Musa
Serdar Çelebi ve yazar Mehmet Doğan
birlikte Türkiye Yazarlar Birliği’ni ziyaret
ettiler.
14.02.2019 tarihinde TYB Genel
merkezinde gerçekleşen ziyarette
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan’a derneğin yaptığı
faaliyetler hakkında bilgi veren

Çelebi, dernek merkezinin İstanbul’da
olduğunu, yurt içinde yurt dışında ve
kültür coğrafyamızda gençlere yönelik
kültür sanat edebiyat etkinliklerini
gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelebi,
özellikle Avrupa’daki Türk gençlerinin
‘kimliğini ve kültürünü korumak”
için yeni projeleri hayata geçirmek
istediklerini belirtti.
TYB Genel Balkanı Arıcan da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmasında, ülkemizde ve yurt

dışındaki gençlerin kültür, sanat ve
edebiyatla zenginleşmeleri ve ülkemize
de bu yönde katkılar sağlamalarının
önemine vurgu yapan Arıcan, bunun için
sivil toplum kuruluşlarının iş birliğine
yönelik “yerli ve milli” tüm tekliflerine her
zaman açık olduklarını ifade etti.
Konuşmalardan sonra D. Mehmet Doğan
ve Musa Kazım Arıcan, misafirlerine TYB
yayınlarından hediye ettiler.
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TYB Ödüllerinin Sahipleri Açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2018 yılının
“Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
ödüllerinin sahipleri belli oldu.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, 01.01.2019 tarihinde birlik
genel merkezinde düzenlenen basın
toplantısında ödüle layık bulunan
isimleri kamuoyuna duyurdu.
Ödül için kapsamlı araştırma
yapıyoruz
Konuşmasında, ödül alan eserlerin
nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgiler
veren Başkan Arıcan, “Yıl içinde yönetim
kurulumuzun kapsamlı araştırmalarının
yanı sıra ülkemizin seçkin yazar, şair ve
eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden
de yararlanılarak yılın yazar, fikir
adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Bir
eserin değerlendirilmeye alınabilmesi
için; basılı olması, ilk baskı olması ve
basımının yıl içerisinde yapılmış olması
gerekmektedir. Aynı dalda bir kişiye üst
üste ödül verilmemektedir. TYB yönetim
kurulu üyelerine ödül vermiyoruz.” diye
konuştu.
Ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve
düşünce hayatındaki gelişmeleri
yakından takip ederek değerlendirdik;
ödül alacak kişi, kurum ve eserlerini
belirledik. Artık, gelenek haline gelen
ödüller her sene hikâyeden şiire, fikirden
hatıraya, müzikten sinemaya kadar pek
çok alanda veriliyor ve bu ödüller her
yılın kültür, sanat hayatının portresini
çıkarıyor.”
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TYB’nin verdiği ödüllerin maddi
yönünün bulunmadığını belirten Genel
Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
kültür, sanat ve geleneklerin en
kıymetli taşıyıcıları olan yazarlarımızı
ve eserlerini tanıtmamız, bu yöndeki
çaba ve çalışmaları desteklememiz
kamuoyu tarafından da 37 yıldır
takdirle karşılanmaktadır. Ayrıca,
Yönetim kurulumuzca, yılın yazar fikir
adamı ve sanatçıları değerlendirmesi
yapılırken aynı zamanda “Üstün
Hizmet Ödülleri” verileceklerin de
isimleri belirlenmektedir. Üstün hizmet
ödülleri; İlim, kültür, sanat, edebiyat ve
düşünce alanında olağanüstü gayret ve
çalışmaları bulunan şahsiyetlere, şükran
ve minnet borcumuzun bir ifadesi olarak
verilmektedir. Ödül sahiplerine ileriki
günlerde açıklayacağımız bir zamanda
belgeleri takdim edilecektir. Yılın yazar,
fikir adamı ve sanatçılarını, kısacası ödül
sahiplerini huzurunuzda tebrik ediyor,
kendilerine nice başarılı çalışmalar
diliyorum.”
2018 Yılının “Yazar, Fikir Adamı ve
Sanatçıları” :
Hikâye dalında, Elif Genç, Düşünsene
Hızır Bendim, kitabıyla, (Ketebe Yayınları),
Şiirde, Ali Ayçil, Bir Japon Nasıl Ölür?
kitabıyla, (Dergah Yayınları), Romanda,
Mahmut Coşkun, Yakarım Gül Satanlar
Bahçesini romanıyla, (İz Yayınları) ,
Denemede, Mustafa Uçurum, Şairin
Aynası kitabıyla, (Çıra Yayınları), Fikirde,
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Cengiz Anık, Modern Düşüncenin
Bunalımı ve Doğu eseriyle, (İnsan
Yayınları), Araştırmada, Ömer Özcan,
Bir Vatandan Bir Vatana kitabıyla,
(Dergah Yayınları), İncelemede, Selçuk
Karakılıç, Sürgün, İntihal ve İntihar
kitabıyla, (Ötüken Yayınları), Edebi
Tenkitte, Mustafa Kurt, Çağdaş Türk
Şiirinde Modernizmin İmgeleri kitabıyla,
(Çolpan Yayınları), Dilde, Osman Fikri
Sertkaya, Kelime Dağarcığımızdan
Etimoloji Araştırmaları, kitabıyla, (Akçağ
Yayınları), Hatırada, Necdet Subaşı, Adını
Sonra Koyarız kitabıyla, (Otto Yayınları),
Tercümede, Samet Köse, T.S. Eliot Bütün
Şiirleri (1909-1962) kitabıyla, (Everest
Yayınları), Biyografide, Bilen Işıktaş, Şerif
Muhiddin Targan kitabıyla, (İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları), Çocuk
Yayınları, Bilim Çocuk, Tubitak, Basın
Röportaj, Tuba Kalkıç (Sabah Gazetesi),
Basın, TRT World, Cemal Kaşıkçı Olayı
Haberleri, Dergi Yayıncılığında, Mahalle
Mektebi, Halk Kültüründe, Mustafa Tatçı,
Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî kitabıyla, (H
Yayıncılık), Elektronik Yayıncılık, fikriyat.
com, Türk Müziğinde, Selçuk Küpçük,
Aşk ve Teselli (Susmanın Müzikal
Peotiği), (Kopernik Yayınları), Şehir
Kitaplarında, İsmail Efe, Sinop Tarihi,
(Büyüyen Ay Yayınları), TV Belgeselde,
Namibya Belgeseli, TRT Belgesel,
Sinemada, Aida Begiç, Bırakma Beni, TV
Kültür Programında, Diyanet TV, Yazar
Kafa, Radyo Programında, Salih Turhan,
Abuzer Akbıyık, Türkü Muhabbeti, (TRT
1 Ankara) Kamu yayıncılığında, Amasya
Belediyesi Yayınları ve Yayıncılık Özel
Ödülüne, Cümle Yayınları (Ankara) layık
görülmüştür.
Arıcan, kültür ve sanat hayatımıza
yaptıkları uzun süreli katkılarından
dolayı: Prof. Dr. Mustafa Kara’ya, Prof.
Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a ve Prof. Dr.
Mübahat Türker Küyel’e, üstün hizmet
ödülü verileceğini ve ödül töreninin ise
ayrıca duyurulacağını belirtti.

Âkif Bizim İçin Bir Kimlik Şairidir
İstiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy’un
vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin
Dergâhı’nda anma etkinliği düzenlendi.

çok değerli olduğunu, İstiklal Marşı’nın
ve “Bülbül” şiirinin burada yazıldığını
anımsattı.

27.12.2018 tarihinde Türkiye Yazarlar
Birliği tarafından gerçekleştirilen
program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve
İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkentte yaşayan vatandaşlar için
de Taceddin Dergâhının önem arz
ettiğini vurgulayan Arıcan, birliğin
kurulduğundan beri Mehmet Âkif
Ersoy’u öncü kabul ederek, yolculuğuna
onunla devam ettiğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen öğrencilerin
büyük ilgi gösterdiği anma programının
açılışında bir konuşan TYB Şeref Başkanı
ve Mehmet Âkif Ersoy Araştırmaları
Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan her
27 Aralık’ta kar, kış, yağmur demeden
40 yıldır Tacettin Dergâhı’nda Mehmet
Âkif’i andıklarını söyledi.
Mehmet Âkif Müze Evinin Hacettepe
Üniversitesi tarafından 1974 yılında
açıldığını, 1980 öncesi sokak olayları
nedeniyle Taceddin Dergâhının
yeterince korunamadığı söyleyen Doğan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Orijinal müze eşyası depoda saklanıyor.
Yazarlar Birliği’nin talebi üzerine 27
Aralık gününe mahsus olma üzere bina
temizlenip açıldı. İşte o gün, Taceddin
Dergâhı’nda belki de 50 yıldır ilk defa
Kur’an sesi duyuldu. Kur’an şairi böylece
anılmaya başlandı.”
Batı ile hesaplaşma içinde olan bir
toplumun milli marşını yazdı
Doğan, “Mehmet Âkif aslında bizim için
bir kimlik şairi. Mehmet Âkif, sürekli

Mehmet Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı
D. Mehmet Doğan

Batı’ya giden ve Batı ile son 200 yıldır
hesaplaşma içinde olan bir toplumun milli
marşını yazmıştır.” ifadelerini kullandı.
Âkif’i anma toplantıları Doğan’ın
çabalarıyla bugünlere geldi
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan da konuşmasında, “Mehmet Âkif’i
yeteri kadar ve gerçek anlamda tanıyor
ve tanıta biliyor muyuz? Ya da böyle
bir çabamız, gayretimiz var mıdır? Şunu
açıkça ifade edeyim ki; bugün Taceddin
Dergâhında, her vefat yıl dönümünde
İstiklâl Marşımızın kabul yıl dönümünde
hem devlet töreni hem de Taceddin
Dergâhında resmî tören düzenlenmesi
TYB’nin ve özellikle de kurucu genel
Başkanımız D. Mehmet Doğan’ın çok
hasbi çabaları ile olmuştur.” dedi.

Arıcan, birliğin kültür, fikir ve sanat
hayatına katkılarının yanı sıra Ersoy’un
vefat yılının resmi bir törenle anılmasını
sağladığına işaret ederek, şunları
söyledi:
“Âkif sadece Milli Mücadele sonunda
elde edilen istiklalin şairi değildir.
Âkif herhangi bir şair de değildir.
Âkif coğrafyamız, ümmet, millet
için değerimiz, mütefekkirimizdir.
Bilgeliğimizin, irfanımızın, hikmetimizin
en önemli münevveridir. Âkif ile ilgili
gelecek nesillere bir rol model, sunmak
zorundayız. Âkif ile ilgili eserleri farklı
dillere çevirerek, Âkif’i daha iyi tanıtma
zamanımız gelmiştir.”

Arıcan, Ersoy için Taceddin Dergâhının

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Açılış konuşmaları ardından Özel Çağrı
Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı’nı
okudu.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile biten
programa Âkif dostları öğrenciler ve
öğretmenler katıldı.
Çağrı Okulları öğrencileri İstiklâl Marşımızı çok sesli okudu
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40 yıldır samimiyetle ülkemize hizmet veriyoruz
geleneksel hale gelmiş etkinliklerin
bundan sonra devam edeceğini,
bunlardan biri olan Uluslararası
Şiir Şöleninin on üçüncüsünün
Özbekistan’da yapılması için çalışmaların
başladığını ifade etti.

Osman Özbahçe, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,
İbrahim Ulvi Yavuz, Dr. Muhammet Enes Kala

Türkiye Yazarlar Birliği yönetim
kurulu üyeleri, geçmiş yıllarda birliğin
yönetiminde bulunmuş isimler,
akademisyenler ve gazetecilerin
de bulunduğu akşam yemeğinde
2019 yılında yapılacak faaliyetler
değerlendirildi.
31. 01. 2019 tarihinde, Yargıtay
Lokalindeki yemekten sonra
gerçekleşen değerlendirme toplantısını
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan yönetti.
Arıcan konuşmasında, uzun yıllar
varlığını sürdürmede zorluklar yaşan
hatta bu zorluklara dayanamayarak
kapanmak zorunda kalan sivil toplum
kuruluşlarının olduğu günümüzde,
TYB’nin 40 yıldır sürekli kültür sanat
faaliyetleriyle Türkiye’nin gündeminde
olmasının nedenini açıklarken birliğin
ilk kurulduğu yıllardaki samimiyet ve
ülkemize hizmet anlayışına vurgu yaptı.

Arıcan, “Bu akşam burada, kurucu şeref
Başkanımız D. Mehmet Doğan ve kurucu
üyelerimiz, geçmiş yıllarda birliğimizin
yönetiminde bulunmuş, hiçbir çıkar
gözetmeksizin hizmet etmiş abilerimiz
var. Öncelikle sizlere, etkinliklerimize katkı
ve katılım sağlayan değerli üyelerimize
şükranlarımı sunuyorum. Şunu içtenlikle
ve samimi olarak söylüyorum ki; TYB
daha nice 40’lı yaşlara doğru emin
adımlarla ilerleyecektir. Bunu yaparken
de, ilkelerimizden, değerlerimizden vaz
geçmeyeceğiz” dedi.
Daha sonra konuşan TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan ise,
“Yazarlar Birliği Türkiye’nin kültür, edebi
hayatında çok yüksek sesli konuşmayan
ama yüksek tesirleri olan bir kuruluş.
Sessiz ve derin denilebilecek mahiyette,
sürekliliği esas alan faaliyetler düzenledik.
Bunlardan bir tanesi de “Yılın Yazar, Fikir
Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” dir. Bu
ödüllerin verilmesi ilk planlandığında
Necmettin Turinay’ın büyük katkıları
olmuştu. Bugün gelinen noktada, benzer
ödül çalışması yapanlar, önce biz kime
ne amaçla ödül vermişiz ona bakıyorlar.
Yazarlar Birliğimizin listelerinden
yararlanıyorlar. “
40. Yıl dolayısıyla da çok önemli
faaliyetleri düzenlediklerini belirten
Doğan, 30-40 yıldır devam eden ve artık
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Doğan: “Değerli arkadaşlar yaptıklarımız
kalacak. Çok şey yaptık yapmaya devam
edeceğiz. Bunun kendi adıma hayır
işi olduğunu düşünüyorum. Yazarlar
Birliğine verdiğim katkı benim için
bir hayır işi bundan da büyük bir zevk
alıyorum. Mümkün olduğu kadar siyasi
alana tekabül eden işlerle uğraşmayalım.
Biz kendi alanımızda güzel işler
yapalım. Yeni yetişen edebiyatçılarımızı
destekleyelim. Bu aynı zamanda şevk
uyandırma meselesidir.” diye konuştu.
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın
konuşmasından sonra, Genel Başkan
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan TYB’nin
şimdiye kadar yaptığı faaliyetler ve
bundan sonra yapılacak çalışmalar
hakkında konuşmak isteyenlere söz
verdi.
Programın sonunda, TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
konuşmacıların birlikle ile ilgili
değerlendirme, talep ve beklentilerine
yönelik sorularını cevapladı ve toplantıya
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Kırkıncı yıl yemeğine katılanlar: D.
Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, İbrahim Ulvi Yavuz, Osman
Özbahçe, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu,
Ahmet Şenol, Celil Güngör, Çetin Baydar,
Erbay Kücet, Ercan Yıldırım, Ahmet Fatih
Gökdağ, Ferhat Koç, Prof. Dr. Hicabi
Kırlangıç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin
Türk, İbrahim Demirci, İbrahim Halil Çelik,
Dr. İsmail Bozkurt, M. Atilla Maraş, Hacı
Mahmut Erdemir, Mehmet Aycı, Mehmet
Sılay, Dr. Muhammed Enes Kala, Muhsin
Mete, Dr. Necmettin Turinay, Mustafa
Ekici katıldı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Yalçın’ı Ziyaret
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Memur Sendikaları konfederasyonu
(MEMURSEN) Genel Başkanı Ali Yalçın’ı
makamında ziyaret etti.
31.01.2019 tarihinde gerçekleşen
ziyarette, Başkan Arıcan TYB’nin yaptığı
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Birliğin kuruluşundan itibaren birçok
kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak
ülkemizin kültür, fikir ve sanat hayatına
özverili ve etkili katkılar sunduklarını
belirten Arıcan, 40. Yıl nedeniyle de
ilmi-fikri bilgi şölenleri, edebi toplantılar,
şiir şölenleri ve edebiyat söyleşilerini
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Gençlerle ilgili kültür sanat ve edebiyat
çalışmalarının geleceğe yapılacak en
büyük yatırımlardan biri olduğunu

belirten Arıcan, “Güçlü edebiyat
mirasımızı geleceğe taşıma idealini
taşıyan, bu amaçla okuyan, düşünen,
araştıran, yazan gençlerimizi kültür, sanat
ve edebiyat çalışmalarına dahil etmek
için TYB Gençlik Birimini kurduk.” diye
konuştu.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ali Yalçın

Eyüp Beyhan, İbrahim Ulvi Yavuz

Arıcan, bir süredir yapımı süren
MEMURSEN hizmet binasının
tamamlanarak hizmete girmesi
nedeniyle de Yalçın’a hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.
MEMURSEN Genel Başkanı Ali Yalçın’da
yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının yanı
sıra kültür ve sanat alanında da başarılı
olmasının gerektiğine vurgu yapan
Yalçın, özellikle kültürel değerlerimizin
gençlerimize kazandırılması konusunda,
bu alanda hizmet veren sivil toplum
kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü,
bu alanda yapılacak iş birliklerine açık
olduklarını söyledi.
Konuşmalardan sonra Arıcan, Yalçın’a,
İbrahim Ulvi Yavuz’da Eyüp Beyhan’a
TYB’nin yayınlarından hediye ettiler.
Eğitim, kültür, sanat ve edebiyat
konularında ortak projelerin
yapılabileceğinin de gündeme geldiği
ziyarete TYB Genel Sekreteri Dr.
Muhammet Enes Kala, Mali Sekreter
Fatih Gökdağ, TYB Vakfı 2. Başkanı
İbrahim Ulvi Yavuz, başkan danışmanı
Ferhat Koç, Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Erdemir, İdari İşler Müdürü
Mustafa Ekici, MEMURSEN Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen
ve Genç MEMURSEN Genel Başkanı Eyüp
Beyhan da katıldı.
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Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı Kitabının Tanıtımı Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Kuruluş yılı
kutlamaları dahilinde gerçekleştirilen
“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”
faaliyeti kitap olarak yayınlandı.
Kervana katılan gazeteci, yazar ve bilim
adamlarının yolculukla ilgili duygu ve
düşüncelerinin yanı sıra fotoğrafların
da yer aldığı “Edirne’den Mostar’a
Kültür Kervanı” adıyla yayınlanan
eserin tanıtımı ve belgesel gösterimi
19.01.2019 tarihinde TYB Genel Merkezi
Mehmet Âkif Divanı’nda yapıldı.
Faaliyet, TYB’nin 40. Yılı dolayısıyla
gerçekleştirilen etkinliklerin yer aldığı
sunumla başladı.
Daha sonra bir konuşma yapan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Edirne’den Mostar’a kültür kervanının

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz

gördük ki ne kadar çok yazılacak şeyler
varmış. Görülen mekânlar aynı katılımcılar
aynı ama gördüklerimiz farklıydı. Kitabın
ve belgeselin hazırlanmasında emeği
geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

gönül coğrafyamız için büyük anlamlar
değerler ifade eden yerlerdir. Edirne’den
Mostar’a Kültür Kervanı etkinliğimiz de
bu anlamda oldukça önemliydi. Başarı
ile gerçekleştirdiğimiz gezinin kitabı ve
belgeselini de hazırlamış bulunuyoruz.
Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.” diyerek konuşmasını
tamamladı.
Kitabı hazırlayanlardan TYB Mali Sekreteri
Fatih Gökdağ da kitabın hazırlanma
sürecine ilişkin bilgiler verdi.
Konuşmalardan sonra, kültür kervanı
belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgesel
programa katılanlar tarafından büyük
beğeni kazandı.

amacına ulaşmış bir faaliyet olduğunu,
gezide çok sayıda kültür, sanat ve
edebiyat faaliyetleri düzenlediklerini
belirtti.
Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mahalli dernekler, kültür kurumları ve
Yunus Emre Enstitüsünün bulunduğu
yerlerde onların kültür merkezleri ile
işbirliği yaptık. Edirne’den Mostar’a
Kültür Kervanı”, esasen içimize doğru
derinlemesine bir yolculuk. Siyasî
sınırların kültürel-manevî sınırları tahdit
edemeyeceğini apaçık gösteren bir
seyahat. Kitapla ilgili yazılar geldikçe
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TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan da yaptığı konuşmada, TYB’nin
40. Yılı dolayısıyla ülkemizin farklı
farklı illerinde düzenlenen kültür sanat
faaliyetlerinin oldukça bereketli geçtiğini
söyledi.
Konuşmasında, İnsanın zamanı ve
mekânı şereflendirebileceğini, insanla
zamanın anlam ve değer kazandığını
ifade eden Arıcan, “Bizim kendi
medeniyetimiz açısından büyük önem
arz eden önemli mekânlar var. Orta
Doğu uzak doğunun birçok yerleri
Kafkasya Balkanlar gerçekten bizim
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Etkinliğin sonunda, kültür kervanı
yolcularına ve programa katılan
misafirlere Edirne’den Mostar’a Kültür
Kervanı kitabı ve belgeseli hediye edildi.

Nabi Avcı ile Yayıncılıktan Gazeteciliğe Hayat

Prof. Dr. Nabi Avcı; “40’lar Meclisi
Edebiyat ve Hayat “ söyleşisinin konuğu
oldu.
13.02.2019 tarihinde TYB Genel Merkezi
Mehmet Akif Divanı’ndaki etkinlikte,
eğitim ve kültür eski bakanı, gazeteci,
yazar, üyemiz Prof. Dr. Nabi Avcı hikayeci
ve eleştirmen Necip Tosun’un sorularını
cevaplandırdı.
Nabi Avcı, ortaokul ve lise öğrenimi
sırasında edebiyata ilgi duymaya
başladığını söyledi.
1970-1971’de Eskişehir’de yayınlanan
ve kendisinin de yazılarının yer aldığı
Deneme dergisinde Atasoy Müftüoğlu,
Alaattin Gül, Ahmet Kot ve Bekir Şahin’in
bulunduğunu söyleyen Avcı sözlerini
şöyle sürdürdü:
“ Deneme, Eskişehir’de basılıyordu,
o zamanlar bir öğrenci kooperatifi
olarak kurulmuş olan Akçağ Kitabevi
destekliyordu. Dergi tam bir okul gibiydi.
Gençler için gerçekten özendirici,
yönlendirici, yüreklendirici bir tarafı
vardı. Biz de bir grup arkadaş olarak
bu Deneme dergisinde o zaman bir
araya gelmiştik. Kalabalık bir kadro gibi
görünürdü; fakat öyle değildi çoğu
müsteardı. Sonra, Ahmet Kot, Bekir Şahin
biz Ankara’ya gelince dergi kapandı.
Ankara’da da Gelişme adıyla üç ayda
yayınlanan bir dergi çıkardık.”
Necip Tosun’un gazetecilik hayatına

ilişkin sorularını da cevaplandıran Avcı,
Yeni Şafak gazetesinde tirajı artırıcı önemli
çalışmalar yaptıklarını belirtti. Zaman
gazetesi ile ilgili olarak da şunları söyledi.
“Fehmi Koru “Yeni bir teklif var.” dedi.
Ankara’da Alattin Kaya ve arkadaşları
yeni bir gazete çıkaracaklar. Teklifi kabul
ettik. Bir süre sonra yayın politikamıza
karışmaya başladılar ve Hakan Albayrak’ın
bir fotoğrafını bahane ederek İhsan Arslan
bizi işten çıkardı. Gazetesinin tirajında
düşmeye başlayınca Alaattin Kaya bizi
tekrar davet etti. Yazılı bir anlaşma yaptık.
Gazetenin genel yayın politikasını Fehmi
Koru, Nabi Avcı, D. Mehmet Doğan, Adnan
Tekşen’den oluşan yayın kurulu belirliyor.
Bir süre sonra gazetenin Ankara’dan
İstanbul’a taşınacağını başkalarından

duyduk. Böylece bu gazeteden de
ayrılmış olduk.” dedi.
Konuşmasını sık sık anekdotlarla anlatan
Nabi Avı, Milli gazetede merhum Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’la olan anısına da yer
verdi.
“1983 yılıydı. Rahmetli Erbakan, Fehmi
Koru ile beni davet etti ve ‘Millî Gazete’yi
adam edin’ diye talimat verdi. Biz de ‘olur
ama bize üç ay müsaade edin dedik. Biz
de çok güzel bir gazete yaptık. Üç ayın
sonunda karar için gittiğimizde, merhum
Erbakan kurdurduğu sofrada bizi ağırladı.
Konu durumumuza gelince de ““Ümmet
size müteşekkirdir. dedi. Böylece oradan
da ayrılmış olduk.”
Söyleşide, 1995 ve 1996 yıllarında Kanal
7 Televizyonunda 360 derece isimli
program yaptığını da belirten Nabi Avcı,
önemli eserlerinden biri olan ve Rehber
Yayınlarından çıkan “Kitle Kültürü:
Enformatik Cehalet” hakkında da bilgiler
verdi.
Programın sonunda selamlama
konuşması yapan TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan, 40’lar meclisine
konuk olarak katılan Avcı’ya teşekkür
etti ve günün anısına TYB yayınlarından
hediye etti.
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Yazar Okulunda Yeni Dönem
En çok taklit edeilen faaliyetlerimiz
yazar okulu
Yazar okulunun açılışında konuşan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, D. Mehmet Doğan’ın 20 yıldır
ısrarla takip ederek bugünlere gelmesini
sağladığı, sayısız öğrenci yetiştirdiği
yazar okulu seminerlerinin farklı sivil
toplum kuruluşları ve ehil olmayan
kişilerce her fırsatta taklit edildiğini
ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB)
‘Yazar Okulu-Yazarlığa Hazırlama
Seminerleri’nin 23. dönemi, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan’ın verdiği ilk
dersle başladı.
16 Şubat 2019 tarihinde TYB Mehmed
Âkif Divanı’nda başlayan “Yazar Okulu”,
Doğan’ın yönetiminde on hafta devam
edecek.

Yazarlığa hazırlama seminerlerinin neyi,
nasıl, neden yazacaklara bir yol yöntem
göstermek amacıyla düzenlediklerini
belirten Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“İyi yazmak için çok okumak kadar
önemli yazarları da dinlemek ve iyi bir
rehber eşliğinde yazma yöntemlerini ve
inceliklerini öğrenmek gerekir. İşte, bu
işi Türkiye’de ilk kez başlatan ve şimdiye
kadar başarılı bir şekilde yürüten D.
Mehmet Doğan bu dönemde de sizlerle

olacak. Yazar olmak istiyor, ama nereden
başlayacağınızı bilemiyor musunuz?
Hangi kitabı neden okuyacağınız
konusunda tereddütleriniz mi var?
Kafanızdaki soruların cevabını alacağınız
yer burası. Romanda, hikâyede,
denemede yeni isimlere, yeni simalara
ihtiyaç var. İnşallah aranızdan önemli
yazarlar çıkacaktır, ben buna inanıyorum”
Arıcan’ın konuşmasından sonra, D.
Mehmet Doğan yazar okulunun ilk
dersini verdi.
Yazma teknikleri uygulamalı olarak
anlatılacak
Konuşmasında, ünlü yazarların
metinlerinden ve şiirlerinden örnekler
veren Doğan, bu eserlerin arka
planını, yazma tekniklerini, olayların
kurgulanışını, hayal edilen olayları ve
kişileri doğru, anlaşılır, etkili ve sistematik
bir şekilde kâğıda dökmenin önemini
anlattı.
Doğan, ilerleyen günlerde temel
yazarlık derslerinin yanında uygulamalı
metin yazma, bu metinler üzerinde
değerlendirme ve yorumlamaya dayalı
eğitimin devam edeceğini belirtti.
On haftalık uygulamalı yazar okulundaki
dersler Cumartesi günleri 13.30-15.00
saatleri arasında gerçekleşecek. Dönemin
sonunda başarılı öğrencilere katılım
beratı verilecek.

Tunçbilek güven tazeledi
Kayseri Şubesinin 9. Olağan Genel
Kurulu yapıldı. Başkan Selim Tunçbilek
genel kurulda güven tazeledi. Genel
kuruldan sonra yapılan ilk toplantıda
Selim Tunçbilek şube başkanlığına
yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Selim Tunçbilek, İsmail Adil Şahin,
Recep Çalkaner, Yüksel Kalkan, Burhan
Kale.
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Kadir Karaman, Süleyman Kocabaş,
Resul Duman, Şeref Karadavut, Sergül
Vural ise yönetim kurulu yedek
üyeliklerine seçildiler.
Denetim Kurulu asil Üyelikleri Muhsin
İlyas Subaşı, Ahmet Sıvacı, Mehmet
Küçük’ten oluşurken Denetim Kurulu
yedek üyelikleri ise Bilge Çalıcı, Leyla
Şahin, Hacı Sarı isimlerinden oluştu.
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Arıcan: ‘Kültür, Sanat Politikamızı
Daha İleriye Taşımalıyız’

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan, Stratejik Düşünce
Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen
"Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik
Düşünceler" konulu panele katılarak bir
konuşma yaptı.
14.02.2019 tarihinde gerçekleşen
panele, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz,
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç.
Dr. Ruhi Ersoy, Türkiye Yazarlar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Fırat Purtaş konuşmacı olarak
katıldı.
Panelde bir konuşma yapan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, “Türkiye'de geçtiğimiz 17
yılda her alanda tarihi bir dönüşüme,
bir değişime hep birlikte şahit olduk.
Altyapıda, sağlıkta, sosyal yardımlarda,
sanayide, ticarette, ulaşımda, turizmde
ve daha pek çok alanda ülke olarak
çok önemli mesafeler kat ettik. Tüm
bu gelişmeler ülkemiz için elbette
çok önemli ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum, şükranlarımı
sunuyorum. Büyüme ve kalkınma
hedefleriyle birlikte kültür, sanat
politikamızın da hayal ettiğimiz,
hedeflediğimiz ilerlemeyi kaydetmesi
en büyük dileğimizdir.” dedi.
“Son yıllarda yoğun olarak; dilimizi,

kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı“
yerli ve milli” bir anlayışla daha da ileriye
nasıl taşıyabiliriz onu konuşuyoruz”,
diyen Arıcan, sözlerini öyle sürdürdü:
“Burada şunu açıkça ifade etmek
istiyorum, devletin kültür ve sanat
alanında belirleyici bir rol üstlenmesi
yerine bu alanda çalışan sivil toplum
kuruluşlarıyla iş birliği yapması, amaca
yönelik etkinliklerin düzenlenmesine
katkı sağlaması, izleyen, denetleyen ve
teşvik edici bir yapı oluşturması kültür
politikası hedeflerimizin başarısını
artıracaktır.” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, son yıllarda, yerel
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve meslek kuruluşlarının
kültür, sanat, fikir, edebiyat, şehir
kültürü konularına ilişkin sergiledikleri iş
birliğinin çok verimli sonuçlar vermeye
başladığını Türkiye Yazarlar Birliği olarak
da buna şahit olduklarını belirten Prof.
Dr. Musa Kazım Arcan, TYB ile ilgili de
şunları söyledi:
“Kültür ve sanat değerlerimizi muhafaza
eden, yeniden üreten ve bunu kendine
en büyük misyon edinen birliğimiz,
“yerli ve milli” olan tüm iş birliklerine
açığız. Bu anlayışla, Anadolu’muzun
hemen hemen birçok şehrinde; yerel
yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarının iş birliği ile okur yazar
buluşmaları, kitap fuarları, kültür sanat
faaliyetleri, sempozyum ve paneller
düzenlenmeye devam ediyoruz.”

Dijital medya önem
kazanmaya başladı
Şanlıurfa Şubesinin, Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, Şanlıurfa Kent Konseyi
ve Şanlıurfa Gazeteciler Birliği ile
birlikte düzenlediği “Yerel Medya ve
Dijitalleşme” konulu panel, 12 Ocak 2019
tarihinde Şairnabi Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Yöneticiliğini Şanlıurfa Şube Başkanı
Mehmet Sarmış’ın yaptığı panele
konuşmacı olarak Yeni Şafak Gazetesi
yazarı Kemal Öztürk ile TRT Kûrdî Kanal
Koordinatörü Mustafa Ekici katıldılar.
Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk
yaptığı konuşmada dijital medyanın
artık 10 kat daha hızlı ve 100 kat daha
etkili olduğunu söyledi. Devletlerin
dijital medyaya daha fazla önem vermesi
gerektiğine inandığını anlatan Öztürk, artık
herkesin bu değişim ve dönüşüme ayak
uydurması gerektiğini dile getirdi.
Dünyanın en büyük ve en çok kazanan
şirketlerinin başında şu anda dijital medya
kuruluşlarının geldiğini vurgulayan
Öztürk, “Dijital devrimle beraber gazeteler
kapandığı için bir çok insan işsiz kalıyor.
Dijital devrime en çok direnenler de bu
değişim ve dönüşümü anlamayanlardır.”
diye konuştu.
TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici
de yaptığı konuşmada yerel medyanın
önemine değindi.
Türkiye’de binin üzerinde yerel gazete
ve televizyonun bulunduğunu belirten
Ekici, Anadolu medya kuruluşlarının en
büyük destekçisinin ise Basın İlan Kurumu
olduğunu ifade etti.
Konuşmalarının ardından Ekici ve Öztürk’e
katkılarından dolayı protokol üyeleri
tarafından plaket verildi.

Şanlıurfa Şubesi
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Mamak kültürün ve sanatın merkezi olacak
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan ve TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Mamak Belediye Başkan adayı Murat
Köse’yi ziyaret ettiler.
Daha önce Köse’nin genel başkanlığını
yaptığı “Ders ve Kültür Kitapları
Yayıncıları ve Telif Hakları ve Lisanslama
Meslek Birliği ile TYB Ankara, İstanbul ve
Şanlıurfa'da 'Korsan Yayınla Mücadele'
çalıştayları düzenlemişti.
Ziyarette, TYB’nin çalışmaları
hakkında Köse’ye bilgi veren TYB
Genel Başkanı Arıcan, Birliğin 40.yılı
nedeniyle çok sayıda kültür, sanat
ve edebiyat etkinliklerini başarıyla
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yerel yönetimler ve üniversiteler başta
olmak üzere, ülkemizin kültür sanat
faaliyetlerine katkı yapmak isteyen
kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açık
olduklarını da belirten Arıcan, “ 40
yıllık bir tecrübeyle; yazar, sanatçı,
kültür insanı ve akademisyenlerimizin
de desteğiyle kültürel değerlerimizi
geliştirmek, korumak, yaşatmak ve
tanıtmak için büyük bir çaba harcıyoruz.

Daha önce DEKMEB’le birlikte korsan
yayıncılığa dikkat çekmek için çalıştaylar
düzenlemiştik. Bu seriyi devam ettirmek
istiyoruz. Bu arada başkentimizin
önemli ilçesi Mamak’ta yapılacak kültür
sanat faaliyetlerine destek olmak,
tecrübelerimizi paylaşmak bizi mutlu
eder” diye konuştu.
TYB Şeref Başkanı Doğan’da yaptığı
konuşmada, Ankara’nın zengin kültürel
birikimini daha da zenginleştirmek
ve yeni kültür politikaları üzerinde
çalışılmalar yapılmasının gerekli
olduğunu belirtti.
Murat Köse ise ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getirdi.
‘Mamak kültürün ve sanatın merkezi
olacak’ diye konuşan Köse, Mamak’ta
kültürel belediyecilik dönemi
başlatacaklarını, bu çalışmalarında
40 yıldır, edebiyatın, kültürün,
sanatın içinde olan, bu alanda
önemli tecrübeler edinmiş TYB’nin
deneyimlerinden faydalanmanın
kendilerini mutlu edeceğini söyledi.
Ziyarete TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim
Ulvi Yavuz, TYB Genel Sekreteri Dr.
Muhammet Enes Kala, Mali Sekreter
Fatih Gökdağ ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Erdemir’de katıldı.

Şehir Kültürü-Kültürlü Şehir Sempozyumu Kitabı Çıktı
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Elazığ
Belediyesinin 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde
Elâzığ’da gerçekleştirdikleri ‘Şehir Kültürü
- Kültürlü Şehir Sempozyumu’ kitap
olarak yayımlandı.
Belediye kültür ve kongre merkezinde
altı oturumda gerçekleşen ve iki gün
süren etkinlikte; akademisyenler, bilim
adamları, şehir tarihi araştırmacıları ve
yerel yöneticiler “İnsan, Şehir, Kültür,
Şehir ve Medeniyet” konularında
bildiriler sunmuştu.
Elazığ Belediyesi Kültürel Eserler
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Serisinden 27 numaralı yayını olarak
çıkan kitapta, sempozyum bildirileri,
konuşmacıların öz geçmişi ve etkinliğin
fotoğrafları yer alıyor.
Yerel yöneticilere, şehir ve şehir kültürü
konusunda araştırmalar yapacaklara
kaynak olabilecek eser, Elazığ Belediye
Başkanı Mücahit Yanılmaz ve TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın
sunuş yazıları ile başlıyor.
Eser 528 sayfadan oluşmaktadır.

TYB Gençleri Ödüllendiriyor
TYB Vakfı’nın “Gençler; hadi kitap
okumaya, okuduğu kitabı tanıtmaya”
sloganı ile başlattığı uygulamada genç
okurların kaleme aldığı kitap tanıtım
yazıları, değerlendirmeden geçtikten
sonra yayınlanması uygun bulunanlar
ödüllendiriliyor.
'Genç Yazarlar Kurultayı'nı ikinci kez
düzenleyen, bünyesinde oluşturduğu
gençlik birimi ile gençlere kültür, sanat
ve edebiyat faaliyetlerini gerçekleştirme
imkanı sağlayan Türkiye Yazarlar Birliği
şimdi de, gençleri kitap okumaya ve
okuduğunu anlayarak tanıtma yazısı
yazmaya teşvik etmek için yeni ve
önemli bir uygulama başlattı.
TYB Vakfı’nın 14 Ocak 2019 tarihinden
itibaren “Gençler; hadi kitap okumaya,
okuduğu kitabı tanıtmaya” sloganı ile

başlattığı uygulamada beğenilen kitap
tanıtma yazıları TYB internet sayfasında
yayınlanıyor, yazı sahibi öğrencilere de
hediye kitap ve telif ücreti ödeniyor.
Gençleri düzenli kitap okumaya ve
yazmaya yönlendirecek projeyle ilgili
bilgi veren Vakıf Başkanı D. Mehmet
Doğan, “ tyb@tyb.org.tr adresine
gönderilen yazılar değerlendiriliyor

ve yayınlanması uygun bulunanlar
ödüllendirilecek. Her türlü kitap; edebi,
fikri, ilmi eser yazı konusu yapılabilir.
Yakın dönemde yayınlanmış kitaplarla
ilgili yazılar tercih sebebidir. Tanıtma
yazılarında dil ve ifade hataları
olmamasına dikkat edilmelidir. Tanıtılan
kitabın künyesi yazılmalı, mümkünse
fotoğrafı gönderilmelidir” dedi.

Kayıplarımız
Prof. Dr. Kemal Karpat (D. 15 Şubat 1926- Ö. 21 Şubat 2019)
Osmanlı ve Türkiye tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ünlü
tarihçi Prof. Kemal Karpat, ABD Wisconsin’de tedavi gördüğü
hastanede vefat etti.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı
dileriz.
Türkiye Yazarlar Birliği

Halit Özdüzen (D. 1945- Ö. 9 Şubat 2019)
Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi eski yönetim
kurulu üyesi yazar Halit Özdüzen Hakk'ın rahmetine
kavuşmuştur.
Arkadaşımız, merhum Özdüzen'e Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemiller niyaz ederiz.
Türkiye Yazarlar Birliği
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Doğan: “Sözlük İhtiyacı Beni Sözlük Hazırlamaya Sevk Etti
değerlendirmelerde bulundular.”
“Büyük Türkçe Sözlük, çalışmam ise
1978 yılında başladı. Kesintisiz üç yıl
sürdü. Okuduğum kitaplar, dergiler ve
gazetelerde anlayamadığım kelimelerin
karşılığını öğrenebileceğim bir sözlüğün
olmaması beni böyle bir çalışmaya itti.
İlk basıldığından bu yana sözlüğe ilgi
artarak devam etti.”

Türkiye Yazarlar Birliğinin Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, TYB’nin kuruluşunun
40. yılı kapsamında, sanat ve düşünce
alanının 40 önemli ismiyle yapılan
"40'lar Meclisi Edebiyat ve Hayat"
söyleşisinin konuğu oldu.

Müdür olmasından sonra, Karataş’ın
teklifi ile genel müdür danışmanı
olarak çalıştığını ve daha sonra TRT’de
işe başlayan Muhsin Mete ile Ulu
Camii belgeseli dahil üst üste önemli
programlar yaptıklarını belirtti.

Doğan’ın okurları ve edebiyat
sevenlerin büyük ilgi gösterdikleri
söyleşi 2 Şubat 2019 tarihinde TYB
Mehmed Âkif Divanı’nda gerçekti.
Programı Necip Tosun yönetti.
Söyleşide düşünce dünyasının nasıl
oluştuğunu anlatan Doğan, erken
yaşlarda gazete ve dergi okuyucusu
olduğunu; zamanla yazmaya
yöneldiğini anlattı.

‘Batılılaşma İhaneti’ İlgi Görmeye
Devam Ediyor
Söyleşide, D. Mehmet Doğan’ın önemli
eserlerinden biri olan “Batılılaşma İhaneti”
ve “Büyük Türkçe Sözlük” gündeme geldi.
Doğan kitapla ilgili de şöyle konuştu: “
İlk baskısı 1975 de yapılan “Batılılaşma
İhaneti” yüzbinlerce yakın basıldı. O
tarihten bu yana devamlı ilgi odağı
oldu. Kitapta yer alan yazıların büyük
bir bölümü Hareket’te yayınlanmıştır.
Sağdan ve soldan çok sayıda
yazar kitap hakkında yazı yazdılar,

İlk Şiirim Hareket’te Yayınladı
Doğan, üniversite ve çalışma hayatına
başlayışını ise şöyle anlattı: “Liseden
arkadaşım olan Muhsin Mete ile birlikte,
1968 yılında birlikte kayıt olduğumuz
Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nun
radyo-televizyon uzmanlık bölümünü
okuduk. Çalışmaya Tarih Kurumu’nda
başladım. Bu arada, ilk şiirim “Hareket”
dergisinde yayınladı. İstanbul’a giderek
Hareketçilerle tanıştım.”
Konuşmasında, İstanbul’da Dergâh
Yayınları’nın çıkardığı “Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi” nin üç cildinin
yayınını yönettiğini belirten Doğan,
1977 de Şaban Karataş’ın TRT’ye Genel

Programa katılanların büyük bir ilgi
ile dinledikleri söyleşide Necip Tosun,
TYB’nin neden ve nasıl kurulduğunu, 40
yıldır süren başarının arkasında yatan
gücün ne olduğunu da Doğan’a sordu.
TYB’nin tamamen hasbi hareket eden
yöneticiler tarafından yönetildiğini
söyleyen Doğan; “ Kurulduğundan bu
yana her görüşten üyemiz oldu, hâlâ
da var. Ama TYB’nin merkez, şube ve
temsilciliklerinin hiç birisinde siyasi bir
oluşumun sözcüsü gibi davranılmaz.
Arkadaşlarıma da bunu söylüyorum, biz
işimizi yapalım. Kurulma gerekçemiz
olan kültür, sanat ve edebiyat
faaliyetlerini sürdürelim.”
Söyleşinin sonunda bir konuşma yapan
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan; “Kırklar Meclisi programı
bir edebiyat ve kültür söyleşisi olarak
marka olmaya başladı. Necip Tosun’a
bu başarılı sunumları için teşekkür
ediyorum. Bu programın kamuoyuna
da yansıması için TV'de yayınlanması
gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Necip Tosun, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
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“Sultan II. Abdülhamit ve Dönemi”
İlmi toplantısı kitap olarak yayınladı
Türkiye Yazarlar Birliği, Eğitim -Bir
-Sendikası ve Sabahattin Zaim
Üniversitesi iş birliği ile 23-24 Şubat
2018 tarihinde İstanbul’da “100 Yıl Sonra
Sultan 2. Abdülhamid Han Uluslararası
İlmi Toplantısı” gerçekleştirilmişti.

Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan
Yalçın Yayla, Atilla Olçum’un yayın
kurulunu, Muhammet Enes Kala, Atilla
Olçum, Nuri Salık ve Maşallah Nar’ın
ise editörlüğünü üstlendiği kitap 346
sayfadan oluşuyor.

Tüm bu bildirilerin, yapılan konuşma ve
değerlendirmelerin yer aldığı “Sultan II.
Abdülhamit ve Dönemi” ilmi toplantısı
kitap olarak yayınladı.
Eğitim-Bir-Sen Yayınları arasından çıkan
kitabın genel yayın yönetmenliğini Şükrü
Kolukısa yaptı.
Ali Yalçın, Latif Selvi, Ramazan Çakırcı,

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Yazarlar Birliği
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan ve İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut’un takdim yazılarıyla başlayan
eserin son bölümünde ilmi toplantıya ait
fotoğraflar da yer alıyor.

Bilgi ve değerden ayrılmamız ayağımızı yerden keser
“insan insanın kurdudur” olarak tercüme
edildiğini dile getirerek bunun yanlış
olduğuna değindi. Aslında “beşer beşerin
kurdudur” olarak yorumlanmasının ve
çevrilmesinin daha münasip olduğunu
söyledi.
“İnsandan Değere Değerden İnsana”
eserinin adının aslında insanın anlam
yolculuğu serüveninden bahsettiğini
dile getiren Kala, varlığın bilgiden
ayrılmayacağını ayrılırsa Alman idealistler
gibi ayağımızın yerden kesileceğini
söyledi. Aynı zamanda bilgiyi de
değerden ayıramayacağımızı ayırırsak
değerden mahrum teknolojiye dönüşen
bilginin sonucunda da dünyanın
teknolojik vahşetle karşı karşıya
kalacağının altını çizdi.

Ankara Şubesi

TYB Genel Sekreteri ve Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum
Bilimleri Dekan Yardımcısı Dr. Muhammed
Enes Kala, Ankara Şubesinin 26.01.2019
tarihinde Genç Kahve’de düzenlediği “1
Yazar 1 Kitap” programının konuğu oldu.
Dr. Muhammed Enes Kala, Eski Yeni
Yayınevinden çıkan “İnsandan Değere
Değerden İnsana” kitabının ele alındığı
programda günümüz sorunlarının
kaynağının insan olduğunu ve aynı

zamanda bu sorunların çözümünün
de insan olduğunu belirtti. Kala, İbn
Miskeveyh’in insan tanımı olarak
vurguladığı ünsiyet kavramının
tamamlanması gerektiğini söyleyerek
insan varlığının bir de nisyan boyutunun
olduğundan bahsetti.
Kala, Hobbes’un ortaya atmış olduğu
“homo homini lupus” kavramının
Türkçeye ya da dünyaca yanlış anlaşılarak

Kala, kitabında; bir Müslüman zihninin
batı, doğu, kuzey ve güney diye ayrım
yapmadan farklı fikirlerinden de istifade
ederek tüm insanlık için faydalı teklifler
hazırlamak gerektiğini ifade etmiştir.
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MART - NİSAN 2019 YAPILACAK FAALİYETLER

TARİH

D. Mehmet Doğan ile Yazar Atölyesi
60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu-İstanbul
Niyâzi Mısrî Bilgi Şöleni-Bursa
Mart
12 Mart İstiklal Marşının Kabülü - Tacettin Dergahı
TYB Genç Kahve
“Mesnevi Okumaları” - TYB Sümer 1 Cad. no: 11/9 Kızılay Ankara /Mehmet Âkif Divanı
Şair-Yazar Erdal Çakır’la “İrfan ve İdrak Ekseninde Düşünce Dünyası” TYB Sümer 1 Cad. no:
11/9 Kızılay Ankara/Genç Kahve
Mart

Her Cumartesi saat: 13.30
8-9 Kasım 2018
16-17 Kasım 2018

Genel
Mekez

Ankara

İzmir

Konya

Erzurum

Şanlıurfa
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12 Mart 2019 Salı
Her Pazartesi saat: 18:30
Her Ayın 2. ve 4. haftaları Cumartesi saat 16:00

Günümüzde Roman Yazarlığı ve Psikolojik Roman Üzerine Söyleşi - Romancı Güner
Dinçarslan, Yöneticisi Şair Yazar Edebiyat Öğretmeni Rana İslam Değirmenci

12 Mart 2019 Salı

Şairler Meclisi- Vedat Güneş- Vedat Fidanboy- İsmet Bora Binatlı

23 Mart 2019 Cumartesi

Nisan
“Şehir İnsan ve Edebiyat” üzerine Mehmet Kurtoğlu ile sohbet- Yönetici: Dr. İsmail Bozkurt

06 Nisan 2019 Cumartesi

Şair Yazar Ali Sali “ Fatma Begüm’ün Saba Defteri” Yönetici; Dr. İsmail Bozkurt

13 Nisan 2019 Cumartesi

Çocuk Edebiyatı Üzerine Sohbet, Çocuk Edebiyatı Yazarları Üzeyir Gündüz, Fatma Ekşioğlu
Yönetici: Dr. İsmail Bozkurt
Mart
Türkiye’de Kadın Ozan Olmak Üzerine - Hatice Altuk Keşoğlu
Kıbrıs Türk Halkının Sosyolojisi ve Antropolojisi - Murat Demir
Yazarın Anlam Arayışı- Murat Şaşzade
Tarık Buğra - Doç.Dr.Sabahattin Çağın
Bir Gönül Adamı Naci Gümüş- Sinevizyon
Nisan
Teoloji ve Sosyoloji kap-samında Hiyerarşi - Aydın Mutlu Dinçoğul
Siyaset ve Ahlak - Prof. Dr. Mehmet Türkeri
Batı Anadolu Eşkiyaları - Ali Özçelik
Uyuşturucu ve Bağımlı-lıkla Mücadelede STK’ların yeri - Burhaneddin Kansızoğlu
Mart

27 Nisan 2019 Cumartesi
2 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00
9 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00
16 Mart 2019 Cumartesi saat: 14.00
23 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00
30 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00
6 Nisan 2019 saat 14:00
13 Nisan 2019 saat 14:00
20 Nisan 2019 saat 14:00
28 Nisan 2019 saat 14:00

Dünya Medeniyetlerinde Mevlânâ Etkisi - Konuşmacı: Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

2 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türkler - Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

9 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00

Eleştirel Açıdan Sinema Ve İzleyici - Konuşmacı: Abdülhamid Güler

16 Mart 2019 Cumartesi saat 14:00

Kırım’ın Edebi Sesi Cengiz Dağcı - Konuşmacı: İsa Kocakaplan

23 Mart 2019 Cumartesi saat: 14.00

Dünden Bugüne Konya Kütüphaneleri Ve Kütüphanecileri - Konuşmacı: Bekir Şahin

30 Mart 2019 Cumartesi saat: 14.00

Nisan
Balkanlarda Osmanlı İzleri - Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Özer
Edebiyatımızda Asya’nın İki Kandili Yusuf Has Hacip Ve Kutadgu Bilig - Konuşmacı: Prof. Dr.
Funda Toprak
Kültür, Düşünce Ve Edebiyatta 1940’lı Yıllar - Konuşmacı: Dr. Necmettin Turinay
Avârız Vakfının Sosyal Hayata Katkıları - Konuşmacı: Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Akman
Mart
TYB Erzurum Şubesinin 15. Yıldönümü Kutlama Programı

6 Nisan 2019 saat 14:00
16 Nisan 2019 saat 14:00
20 Nisan 2019 saat 14:00
27 Nisan 2019 saat 14:00
9 Mart 2019 saat: 13.30

Alvarlı Muhammet Lütfi Efendi Hz. Anma Programı(Panel)

13 Mart 2019 saat: 13.00

Kütüphane Açılışı (Yer: Börekli Köyü/Palandöken)
Gençler Konuşuyor - Uğur Karcıoğlu (Güneş Vakfı Gençlik Kolları Başkanı) Şeyda Torun
(Yeşilay Derneği Erzurum Şubesi Gençlik Sorumlusu)
Gençler Şairleriyle Buluşuyor Projesi Oltu İlçe Programı - Yer: Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi
Konuklar: D. Mehmet Doğan, Talat Ülker Ebu Muhsin Bulut, Genç TYB Üyeleri
Mart

18 Mart 2019 saat: 13.00

12 Mart istiklal Marşını anlama programı

12 Mart 2019 Salı

Şiir Meclisi
Nisan
Şanlıurfa’ nın Kurtuluşu Anma Programı
Şiir Meclisi

29 Mart 2019 Cuma

Mart - Nisan 2019

23 Mart 2019 saat: 14.00
27 Mart 2019 saat: 14.00

11 Nisan 2019 Perşembe
26 Nisan 2019 Cuma

MART - NİSAN 2019 YAPILACAK FAALİYETLER
Sakarya

Erzincan

TARİH

Mart
Kadın Yazarlarımızla Okuma Kültürü Üzerine - Cevriye Oymak (Yazar), Gamze Karadağ
(Yazar), Neslihan Cebesoy (Yazar)
İstiklâl Marşı’mız ve Mecliste Kabul Süreci - Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Özdemir
Edebiyatta Kadın Yazar Olmak - Reyhan Aydıngenç (Türkçe öğretmeni) Konuşmacılar:
Derya Deli Çakır (Deneme yazarı), Emine Zozan Kaya (Hikâye yazarı), Vildan Külahlı Tanış
(Hikâye yazarı)
Film gösterimi/Söyleşi: Batuhan Kurt (Yönetmen) 16 ödüllü ‘Kurbağa Avcıları’ - Tacettin
Özkahraman (Şair )
Nisan
Çağı Sorgulayan Adam; M. Selahaddin Şimşek - Alaattin Taşçeken (Arkadaşı), Cihat Zafer
(Yazar), Fahri Tuna (Yazar) SAÜ Sosyoloji Öğrenci Topluluğu İşbirliğiyle Yöneten: Serhat
Demirel (Akademisyen)
Söyleşiler/İmza Günleri ‘TYB Yazarları Okullarda’ 20 Yazar Adapazarı’nın 20 Lisesinde genç
okurlarıyla söyleşip kitaplarını imzalama etkinlikleri
Mart
Prof. Dr. Adem Dölek “Sünnetin Önemi”
Prof. Dr. Ekrem Köksal “Sağlıklı Şeker tüketimi”
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Keskin “18 Mart ve Çanakkale Ruhu”
Nisan
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Erhan “Erzincan Tıp Tarihi”

Fuat Sezgin, kayıp İslâm medeniyetini gün
yüzüne çıkaran kişidir
Erzincan Şubesinin düzenlediği
söyleşide konuşan Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. M. Abdullah Arslan “2019
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan
edilmesiyle dolayısıyla, Prof.
Sezgin’in kişiliğini hayatını,
çalışmalarını anlattı.
19.01.2019 tarihinde, Erzincan Belediyesi Millet Bahçesi Millet Kıraathanesindeki
konuşmasında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in nasıl bir bilim adamı olduğunu, neyi amaçladığını ve
nerelere nasıl vardığını anlatan Arslan, Dünya Bilim tarihine adını yazdıran Fuat Sezgin’in
gerçekte Türkiye’de değerinin bilinmediğini, yıllarca Almanya’da eğitim gördüğünü ve
bilimsel çalışmalarını burada sürdürdüğünü belirterek; “Türkiye Fuat Sezgin’i yabancıların
gösterdiği ilgiden dolayı keşfedebildi. Eğer Katar ve diğer İslam ülkeleri onu tanımasaydı
Türkiye hala tanımamış olacaktı” dedi.
Doç. Dr. M. Abdullah Arslan, “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim insanlarının kardeşliğine
inandığını, bilimin, tarihteki bütün toplumların ortak mirası olduğunu, batının yıllarca
İslam Dünyasındaki bilim adamlarından istifade ettiğini, Türkiye batıcılık uğruna İslam
Dünyasının her şeyinin reddettiğini adeta bir reddi miras yaşadığını belirtti.
Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: Sezgin kayıp İslam medeniyetini gün yüzüne çıkaran
büyük bir dehaydı. Çalışma disiplini ile günde 17 saat çalışarak bulunduğu noktalara geldi.
27 farklı dili konuşabilen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah
Gül’ün kendisini Almanya’da ziyaret etmesi ile bir nevi devlet adına kendisinden özür
dilenerek maruz bırakıldığı haksızlıkların önüne geçilmiş oldu.”

08 Mart 2019 Cuma saat: 20.00
13 Mart 2019 Çarşamba saat: 20.00
15 Mart 2019 Cuma saat: 20.00
22 Mart 2019 Cuma saat: 20.00

2 Nisan 2019 Salı saat: 19.00
18 Nisan 2019 Perşembe saat:
11.00-12.30
1 Mart 2019 Cuma
8 Mart 2019 Cuma
22 Mart 2019 Cuma
20 Nisan 2019 Cuma

Mahmut Kaya Şanlıurfa
Şube Başkanı Oldu
Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sarmış’ın
işlerinin yoğunluğu nedeniyle bıraktığı
şube başkanlığına Doç Dr. Mahmut Kaya
seçildi.
Yapılan görev dağılımı ise şöyle
gerçekleşti: Cuma Ağaç başkan
yardımcısı, Eyyüp Azlal şube sekreteri,
Mehmet Akbaş sayman ve Ahmet Kaya
üye.
Kaya yaptığı açıklamada,” Mehmet Sarmış
şube başkanımız olarak güzel hizmetler
gerçekleştirdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra da kadim şehrimizin kültürüne,
sanatına ve edebiyatına önemli katkılar
yapmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Şanlıurfa Şubesi
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Cansever Sinan’ın ufkunu bugüne, derinliği kendi çağına aşıladı
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi
TYB’nin kuruluşunun 40. Yılı kutlamaları
dahilinde; mimar, şehir plancısı, imar,
koruma alanlarında pek çok görev almış,
“Bilge Mimar” olarak da anılan Turgut
Cansever için İstanbul Şubesinde özel bir
program düzenlendi.
Mimarlığı kadar düşünürlüğü ile de
kültür hayatımızın en önemli şahsiyetleri
arasında yer alan Turgut Cansever, İBB
Kültür Daire Başkanlığı ve TYB İstanbul
Şubesi’nin 21.01.2019 tarihinde birlikte
düzenlediği “Bilge Mimar Turgut Cansever
Özel Programı” ile anıldı.
Cansever’in kızı Mimar Emine Öğün’ün
konuşmacı olarak yer aldığı programın
açılış konuşmasını İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı gerçekleştirdi.
Cansever’in eserlerinden
yöneticilerimiz haberdar olmalı
Turgut Cansever büyük bir
medeniyet perspektifine sahip nadir
mimarlarımızdan biri olduğunu dile
getiren Bıyıklı, şunları söyledi:
“Yaşarken kıymetini bilmediğimiz
gibi, maalesef vefatından sonra da o
dev şahsiyetin fikirlerinden hakkıyla
yararlanma, o muazzam birikimi
memleketimizin istifadesine sunma
noktasında da epey ihmallerimiz
oldu. Büyük mimarımız Sinan’ın
ufkunu bugüne, derinliği kendi çağına
aşılayan bir bilgedir Cansever. Onun
dünyayı güzelleştirecek eserlerinden
yöneticilerimiz mutlaka haberdar
olmalılar. Onun okunması, yarının
şehirlerinin kurulması, bugün ve dün
yapılan hataların yapılmaması adına
elzemdir.”
Mimar Emine Öğün babasını anlattığı
söyleşide sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Batı dünyasından modern hareketin
temsilcileriyle yakından temas etme
şansını buldu. Bugün adına çok önemli
bir figür olan Sedat Hakkı Erdem’in
öğrencisi oldu. Erdem, Cansever’in Türk-
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Osmanlı geleneği ile temasını sağlayan,
onun özelliklerini öğrenmesine aracı
olan bir hocası. Turgut Cansever’in
kendi yorumları ve denemeleri çok az
sayıda uygulanmış durumda. Önemle
zikredilmesi gerekenler; Türk Tarih
Kurumu, Beyazıt Meydanı, Demirevleri,
Bodrum Arkeoloji Enstitüsü ve Karakaş
Camii. Anadolu’daki Mimari Saflaşma
Turgut Bey’in dikkatini çekmiştir ve
mimari yorumunu etkilemiştir.”
Şehirlerimiz kimliğini yitirdi
Cansever’in 1950’li yıllardan itibaren,
İstanbul ve Marmara çevresinde meydana
gelen şehir kimliği değişimine son derece
kafa yorup tespitler yaptığına dikkat
çeken Emine Öğün, şehir arazisinin
nasıl rant meselesine alet olabildiğini ve
engellemesinin elzem olduğunu azimle
dile getirdiğini ifade etti. Mimarlıkta
Primadonna olabilecekken Cansever’in
mimari yorumlarındaki saflaşma tercihiyle
Primadonna olmayı reddetmiş olmasının
önemine dikkat çeken Öğün, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Mimari kritik yapma noktasında Turgut
Cansever’in ilginç bir tavrı vardı. Artık
mimarlık okullarımızda bu tür mimari
analiz yapma derdi olmadığından
şehirlerimiz kimliğini yitirdi. Sanat
eserinin genetiğinin, özünün ne
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olduğunu sorguluyordu. Bildiğini sonuna
kadar savunan, burnunun dikine giden
biriydi. Onun için fincancı katırlarını
ürküttüğünü düşünüyorum.”
Fikrî Temel Muhyiddin Arabî’den
Cansever’in Beyazıt Meydanı’nın
düzenlemesi meselesinin bugün
yanlış şekilde aksettirilerek yanılgılara
sebep olduğunu ifade eden Emine
Öğün, meydanın içinde yer alan
mimari yapılara uygun düzenlemesi
noktasındaki hassasiyeti üzerinde durdu.
Meydan düzenlemesine dair projesinin
macerasının detaylarını aktaran Öğün,
Cansever projesinin kimi eksiklerle
uygulandığına dikkat çekti.
“Hayatın standartlar düzeninden çoğalan
bir çeşitliliğe sahip olan insanın mimari
eserlerde de bu çeşitliliği sürdürmüş.
Turgut Cansever, bundan yola çıkan ve
hiçbir şekilde matematiksel olmayan
İstanbul ve Anadolu mimarisinin, hareket
halindeki insanın sürekli keşfetmesine
imkân veren bir verim olduğunu
anlatmaya çalışıyordu. Bunun arkasındaki
önemli fikrî temel de Muhyiddin Arabî’nin
eseri Füsûsu’l-Hikem’dir. Bugünkü
şehirleşme algısının ve yeni şehirlerin
kurulumunun devamlı matematiksel bir
anlayıştan sürdürülmesi Turgut Bey’i en
çok üzen durumlardan biriydi.”

Ali Ulvi Kurucu vefatının 16. Yılında Anıldı
İlmî ve manevi izleriyle gönüllerde yer
edinen şair, yazar ve hafız Ali Ulvi Kurucu,
vefatının 16’ncı yılında Üsküdar Belediyesi
ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi tarafından, düzenlenen bir etkinlikte
anıldı.
Üsküdar Belediyesi Valide Sultan
vapurunda yapılan anma etkinliğine,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Ali Ulvi Kurucu’nun sevenlerini ve yakın
dostlarını katıldı.
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın
takdimiyle gerçekleşen program, Hasan
Lütfi Ramazanoğlu hocanın Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başladı.
Yakın tarihten ibret alınması gerektiğini
vurgulayan Bıyıklı, “Türk milleti gibi
yakın tarihine uzak duran başka bir
millet var mı, bilmiyorum. Hızlı yaşıyor,
çabuk unutuyoruz. İbret alınması
gerekenlerden ibret almak için geçmişin
öğretmenliğinden ders almıyoruz.
Özellikle son yüzyılımızda yaşanılanları
hakkıyla bilmek, hakkıyla okumak
mecburiyetindeyiz. “ dedi.
Programın açılış konuşmasını yapan

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ali
Ulvi Kurucu’nun özellikle gençlere örneklik
teşkil eden bir kişiliğe sahip olduğunu
söyledi. Türkmen, “Merhum büyüğümüz
Ali Ulvi Kurucu aslında bu aziz milletin her
ferdine, gençlere, çocuklara, yetişkinlere
örneklik teşkil edecek bir çileli hayatın, bir
derdin, bir davanın önemli bir mensubudur.
“ diye konuştu.
Medine’den gelerek programa iştirak eden
merhum Ali Ulvi Kurucu’nun kızı Seher
Bulut, konuşmasında babasını anlattı ve
şunları aktardı: “ Ruhunda titreşen, geceleri
de uykusunu kaçıran, şehirlerinde ve
dualarında yer alan, damarlarında dolaşan
kan gibi hep helal lokma kaygısı taşıyordu.
Hayat yolculuğunu mertçe tamamladı.

Başka türlüsü de Ulvi’ye asla yakışmazdı.”
Eski milletvekillerinden Resul Tosun ise,
gençlik dönemlerine denk gelen o yılları ve
Medine’ye giderek merhum ile tanıştığını
anlattı.
Kurucu’nun en az iki yüz yıllık kültür
tarihini gençlere aktaran büyük bir şahsiyet
olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaya
da, “ Ali Ulvi Bey, Türk tarihini İslam tarihini
çok iyi bilen ve özümseyen bir şahsiyetti.
Hac ve umre mevsiminde İslam dünyasının
her yerinden gelen mümtaz şahsiyetleri
tanıması, onlardan bize hatıralar nakletmesi
gerçekten ulaşamayacağımız bilgilerdi.”
diye konuştu.
Hasan Lütfi Ramazanoğlu hocanın, Ali Ulvi
Kurucu’nun kaleme aldığı kasidelerden
birisini iki farklı makamda seslendirmesinin
ardından program yapılan dua ile son
buldu.
Etkinlik sonunda ayrıca katılımcılara,
programa katkı sunan Erguvan Yayınları’nın
yayımladığı Cumhuriyet Devrinde Muhacir
Bir Osmanlı Aydını Ali Ulvi Kurucu isimli
kitap hediye edildi.

İstanbul Şubesi

‘Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik
Sempozyumu’ Kitabı Yayımladı
Türkiye Yazarlar Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliği ve Başbakanlık
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen
‘Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu’ TYB yayınlarından kitap olarak yayımlandı.
12-13 Nisan 2018 tarihlerinde ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi’ndeki altı oturumda; tam bağımsız
Türkiye olma hedefi için, her alanda hayata geçirilmesi zorunlu olan ‘yerlilik ve millilik’
kavramları birçok yönüyle ele alınmıştı.
Türk sağı, Türk solu, İslamcılık, Türk düşüncesi, edebiyat ve maarifte yerellik, yerlilik ve millilik
konularının ele alınıp tartışıldığı sempozyum kitabı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in sunuş yazısı ile başlıyor.
Daha sonra, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın sempozyum
açılış konuşmaları ile devam ediyor.
Sempozyumda bilim adamlarının ve akademisyenlerin sundukları bildirilerde; “Yerlilik, Yerellik, Millilik ve Küreselleşme”,
“Sosyal Bilimlerin Yerlileşmesi-Uygulamalı Sosyal Bilimleri Tartışmaya Açmak”, “Türk Solunun Yerlilik ve Millilik Meselesi”, Türk
Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Refleksi”, “Edebiyatta yerlilik, Yerlilik ve Millilik”, “Maarifte Yerlilik ve Millilik” konuları tüm yönleri
ile ele alınmıştı.
351 sayfadan oluşan kitapta tüm bu bildiriler yer alıyor.
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Akif ‘in idealindeki genç ‘Asım´ın
Nesli’dir
5.1.2019 tarihinde, Erzurum
Şubesi ve Mehmet Âkif Ersoy
Anadolu Lisesi iş birliği ile vefatının
82.yılnda İstiklal Şairimiz Mehmet
Âkif Ersoy’u anma programı
düzenlendi.
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek’in
‘Bir Karakter Abidesi Mehmet
Âkif Ersoy’ başlıklı konferansı
ile başlayan anma programını
Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Şimşek, Âkif’in
şiirlerinden ve hayatından örnekler vererek gençlerin Âkif’in işaret ettiği Asım’ın neslini iyi
anlamalarını, Âkif ‘in idealinde ki gencin “Asım´ın Nesli” olduğunu söyledi.
Erzurum Şubesi ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa hazırladığı programa,
Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul müdürleri, M. Âkif Ersoy
Anadolu Lisesi’nin yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının
temsilcileri de katıldı.

Deliler yoksul
ama yoksun
değiller
Yazar Sadık Yalsızuçanlar, 2 Şubat 2019
tarihinde Ankara Şubesinin düzenlediği “1
Kitap 1 Yazar” programına konuşmacı olarak
katıldı.
Yalsızuçanlar, okurlarıyla “Deli Tomarı”
adlı kitabı üzerine sohbet etti, etkinliğe
katılanların sorularını yanıtladı. Gazeteci
yazar Sadık Yalsızuçanlar, çoğunlukla deli
gözüyle bakılan sokaktaki evsiz ve yalnız
insanların her birinin farklı bir hikayesinin
olduğunu belirterek, “Aslında deliler velidir.
Çoğunlukla yalnızlar, yoksullar.

Şair Kadir Korkut Sakarya
Şubesinde konuştu
Şair Kadir Korkut Sakarya Şubesinde
düzenlenen etkinliğe katılarak şiir kitabı
'Büyük Yanık'ı anlattı.
Şiirleri Dergâh, Edebiyat Ortamı, İtibar,
Mahalle Mektebi, Temrin, Türk Dili, Yedi
İklim gibi dergilerde yayımlanan şair Korkut, halen Eleştiri Haber sitesinde poetik
metinler ve Adapazarı Akşam Haberleri
gazetesinde kültür-sanat yazıları yazıyor.
20.01.2019 tarihinde gerçekleşen ve Fahri
Tuna’nın yönettiği etkinliğe şiir sevenlerin
yanı sıra Korkut’un okuyucuları büyük il
gösterdi.

Şair Korkut yaptığı konuşmada, şiire nasıl
başladığını, şiirini besleyen mekân ve
çevre faktörünün neler olduğunu, Peyami
Safa'dan Nazım Hikmet’e, Orhan Veli’den,
Attila İlhan’a kadar önemli şairlerin
eserleriyle nasıl tanışıp etkilendiğine dair
düşüncelerini paylaştı.
Akademisyenler; şair Prof. Dr. Yılmaz
Daşcıoğlu ve Dr. Mehmet Özdemir'in de

katkılar sunduğu söyleşinin sonunda,
Kadir Korkut okurlarına kitabını imzaladı.

Ankara Şubesi

Ellerine büyük paralar da geçse yoksullukları
devam ediyor. Ama yoksun değiller.” dedi.
Yalsızuçanlar, geçen yıl yayınlanan “Deli
Tomarı” adlı kitabında, delilerle ilgili
gözlemlerini, deneyimlerini ve dinlediklerini
aktardığını belirtti.
“Deli aslında velidir” tiplemelerini işlediği
hikayelerinde Konya, Tunceli, Balıkesir,
Kastamonu, Kayseri gibi illerde yaşayan
delilerin yer aldığını söyleyen Yalsızuçanlar,
delilik olgusuna tasavvufi ölçüden baktığını
ifade etti.
Bu tiplerin ortak özelliklerinin gizemli
kişiler olduğuna ve kendi dünyalarında
kendilerinden emin bir halde yaşadıklarına
dikkati çeken Yalsızuçanlar, “Aslında deliler
velidir. Çoğunlukla yalnızlar, yoksullar.
Ellerine büyük paralar da geçse yoksullukları
devam ediyor.” diye konuştu.
Programa TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, TYB Vakfı Mütevelli Heyetinden
Muhsin Mete ve edebiyat sevenler katıldı.

Sakarya Şubesi
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Arvasi, Türk gençliğinin zor günlerinde kılavuz oldu
Düşünür, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi,
30 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Şubesi’nde
yad edildi. Programda, Arvasi’nin hayatı,
eserleri, düşünce dünyası, edebi kişiliği ve
fikirleri konuşuldu.
İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği
program dizisi kapsamında gerçekleştirilen
etkinliği yöneten TYB İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin
40. yılında Türkiye’nin düşünce dünyasına
katkıda bulunan önemli şahsiyetleri
konuştuklarını söyledi.
Vefatının 30. senesi dolayısıyla Seyyid
Ahmet Arvasi’yi anmak istediklerini dile
getiren Bıyıklı, “Arvasi yaşadığı dönemde
ülke gençlerini düşünmeye ve üretmeye
çağırmış bir mütefekkir. Ahmet Arvasi, dar
bir düşünce kalıbına sığdırılamayacak ve
herhangi bir grupla sınırlandırılamayacak
derinlikte bir isim.” dedi.
Bıyıklı, Arvasi’yi bir kesime hapsetmenin
Türkiye’nin kaybı olacağını belirterek
Arvasi’nin entelektüel birikiminin hem
ülkemiz insanına hem de bu çağın evrensel
sorunlarına çözüm üreten bir yetkinlikte
olduğunu ifade etti.
Bıyıklı, bugünkü yerli ve milli söylemin
altyapısında Arvasi’nin etkisinin açıkça
görüldüğünü vurgulayarak, şunları
kaydetti: “Bir yazarı anmanın en iyi yolu
onun eserlerini okumaktan geçer. Arvasi’nin
kitapları okuyuculara yeni kapılar açar.
Otuz yıl sonra onu konuşuyor olmamız
hem yazdıklarının hem de yaşadıklarının
kıymetini göstermektedir.”

Türk milleti ırkçılık nedir bilmez
Yazar Hüdavendigar Onur, Ahmet Arvasi’ye
göre Türk milletinin ırkçılık nedir bilmediğini,
başka ülkelerde yapıldığını duyduğunda da
hayret ettiğini belirterek, “Bu nedenle başka
ülkelerde barınamayan insanlar geçmişte de
şu anda da ülkemize sığınmaktadır.” dedi.

yani yaratılmışların en şereflisi olduğumuzu
hatırlatmak için çırpındılar. Cenabı hak
onların emeklerinin karşılığını cennetini
lütfeylesin, bizleri de onlara layık eylesin.”
ifadesini kullandı.

Arvasi önemli eserler verdi

Bu insanlara kucak açmanın önemine
dikkati çeken Onur, Arvasi’nin ‘Bu insanlar
kendilerine kucak açan Türk milletine karşı
aleyhe hiç bir tavır içine girmemelidir.
Müslüman Türk milletini üzmeye kimsenin
hakkı yoktur’ görüşünü benimsediğini
aktardı.

Yazar Dr. Kemal Tekden ise Ahmet Arvasi,
Necip Fazıl, Cemil Meriç gibi daha çok ismin
yetişmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bazı
taassup ehli insanlar şablon oluşturulduğu
için bir grubun adamı gibi algılandığı için
başka gruplar ondan istifade edemiyor.”
dedi.

Gençlerin Arvasi’yi ve eserlerini bilmeleri
gerek

Tekden, Cemil Meriç’in insanların köprü
vazifesi görmesiyle ilgili “Muhteşem
bir maziyi daha muhteşem bir istikbale
bağlayacak köprü olmak isterdim;
kelimeden, sevgiden bir köprü.” ifadesini
kullandığını anımsattı.

Yazar Rahim Er de, Ahmet Arvasi, Mimar
Sinan, Fuzuli, Baki, Abdulhamid Han gibi
pek çok önemli şahsiyetin verdiği eserler
ve yaptığı hizmetlerden dolayı sevildiğini
söyledi.
Ahmet Arvasi gibi bütün mütefekkirlerin taş
üstüne bir taş daha koymaya çalıştıklarını
belirten Er, şunları kaydetti:
“Bu ülkenin geleceği için Ahmet Arvasi
beyin öldürülme tehditlerinden dolayı aylar
boyunca Erenköy’deki evinden çıkamadığına
şahidiz. Mamak’tan çıktı bu defa kendi
evinde mahkum oldu. Suçu neydi? Bu
ülkenin evlatlarının milletine, ümmetine ve
insanlığa faydalı olması için gayret etmek.”
Toplumun Ahmet Arvasi, Sezai Karakoç,
Ahmet Cevdet Paşa gibi isimleri tanıması
gerektiğini vurgulayan Er, “Ahmet Arvasi
Bey ve emsali ehli sünnet ana çizgisindeki
büyüklerimiz, bize bizim ‘Eşref-i Mahlukat’

Arvasi’nin de topluma köprü vazifesi
gördüğünü ifade eden Tekden, “Ahmet
Arvasi, bizim neslin hocasıydı. 1970 ile 1988
arasındaki neslin ve daha sonra kitaplarıyla
kendilerini yetiştiren neslin hocasıydı.” dedi.
Bir insanın hayatında karşılaşabileceği
en muhteşem mucizenin mükemmel bir
öğretmenle karşılaşmak olduğunu dile
getiren Tekden, her zaman kendilerini
ateşleyecek bir dinamizme sahip olan
Arvasi’nin kitaplarında da aynı heyecan ve
ateşin görüldüğünü ifade etti.
Ahmet Arvasi’nin etkisinin samimiyetinden
geldiğini vurgulayan Tekden, “Huzur
apartmanındaki evine gittiğimizde her
seferinde kapıyı açar, bize hizmet ederdi.
Biz öğrenciyiz bize çay getiren bir hoca
düşünün.” dedi.
Tekden, şunları ekledi: “Arvasi bize ‘Bir
mü’min asla ümitsiz olmaz. İman adamı
asla bir ümitsizliğe kapılmaz. Onda daima
bir dinamizm vardır. Aynı çaydanlıkta fokur
fokur kaynayan bir su gibidir. Müslüman
yerinde duramaz, bugün ne yapmalıyım
bir saniyemi bile nasıl boşa geçirmem diye
çaba gösterir’ manasında şeyler söylerdi.”

İstanbul Şubesi
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Mevlâna ülkemizin önemli bir değeridir
Şanlıurfa Şubesinde “Şiir Meclisi” programı
düzenlendi. 28 Aralık 2018 tarihinde şube
toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte;
Mevlâna Celaleddin Rumi, milli şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy ve usta şair Behçet
Necatigil anıldı.
Mevlâna Celaleddin Rumi’nin büyük bir
mütefekkir olmasının yanı sıra ünlü bir şair
olduğunu da vurgulayan şube başkanı
Mehmet Sarmış, Mevlâna’nın hayatı ve
eserleri hakkında bilgi verdikten sonra
Mevlâna’nın “Etme” adlı şiirini okudu. TYB
Şanlıurfa Şubesi Onursal başkanı Cuma
Ağaç ise Mevlâna’nın Konya ve Türkiye için
önemli olduğunu ifade etti.
Programa katılan yazarlardan Eyüp Azlal,

Mehmet Âkif’in hayatı ile ilgili bilgiler
paylaşarak Mehmet Âkif’in şiirlerini
topladığı “Safahat” adlı eseri hakkında
bilgiler verdi.
Şiir meclisinde, Deniz Tavus Behçet
Necatigil’in şiirini okudu. Etkinlikte, ses

sanatçısı Musa Kaldı, Mehmet Âkif
Ersoy’un bestelenmiş şiirlerinden
örnekler sundu. Anma programının
ardından mecliste bulunan şairler de
kendilerine ait şiirleri müzisyen Mustafa
Böke’nin ud’u eşliğinde okudular.

Şanlıurfa Şubesi

Marşlar düşünce duygu yüklü
23 Aralık 2018 tarihinde, Konya Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla Konya Şubesi
tarafından düzenlenen programda
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve
Beşerî Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet
Birekul “Marşlar ve Toplumsal Hareketler”
konulu bir konuşma yaptı.
Bir toplumda dilin, mimarinin ve
müziğin yapısı ve özündeki değişimlere
bakarak toplumsal değişim süreçlerini
anlamlandırmanın mümkün olduğunu
söyleyen Birekul; “Dil ve mimari gibi müzik
de tarihsel kimlik iddiasının bir ifadesidir.
Dolayısıyla değişimin de en önemli
göstergelerinden birisidir. Müzik formları
içerisinde tarihsel kimlik bağlamında en
önemli göstergelerden birisi ise marşlardır.
Marş kelime anlamıyla da orantılı olarak

hareket demektir. Bu nedenle Marşı
olmayan bir toplumsal hareket yok gibidir.
Tüm marşlar esasında üyelerini belli bir
disiplinde tutamaya yönelik düşünsel ve
duygusal bir içerikle bezenmişlerdir. Hemen
her marşta belli konu çerçeveleri dikkat
çekicidir. ”dedi.
Marşların Cumhuriyetin kuruluşunda da
merkezi konumda olduğunu, bu dönemde
kurucu kimliğin temel parametrelerinin
özellikle gençlik ve okul marşları ile inşa
edilen yeni gençliğe aktarıldığını ve bunun
yanında gündelik hayatın değişimi için
pek çok marşın gündemimize girdiğini
söyleyen Birekul; “Sözgelimi harf inkılâbının
bir yansıması olan harf marşı, ziraat
marşı, gezme marşı bunlardan bir kaçıdır.
Altmışlardan iki binlere kadarki süreçte
marşlar özellikle sol ve muhafazakar kesim

için bir itirazın ve direnişin sembolüdür.
Seksenlere kadar sol kesim kurucu
kimliğe olan itirazını marşlar üzerinden
gerçekleştirdiğini, seksen darbesi
ile birlikte muhafazakar kesim kendi
kimliğini eylemsel bir alana yansıtabilmiş
ve dolayısıyla marşlarla tanışmıştır.”
diye konuşan Doç. Dr. Mehmet Birekul
sözlerini şöyle sürdürdü :
“İki binli yıllar marşların gündemimizden
düştüğü yıllar olarak dikkat çekicidir;
zira küreselleşme ve moderniteye karşı
direnişin kırılması, direnişçi kimliklerin
gündemlerini de değiştirmiştir. Artık
marşlar özel itirazların gündemindedir.
Sözgelimi gezi eylemleri ya da 15
Temmuz gibi kırılma noktaları üzerine
pek çok marş üretilmiştir. Son kertede
şunu söylememiz mümkündür ki, marşlar
Türk modernleşme sürecinin ve kimlik
arayışlarının önemli göstergelerinden
biri olarak gündelik hayatımızdaki yerini
korumaktadır.” dedi.
Konuşma sonrasında Doç. Dr. Mehmet
Birekul’a günün anısına katılım belgesini,
Prof. Dr. Şaban Çalış ile TYB İstanbul
Şubesi eski Başkanı Ahmet Kot, birlikte
takdim ettiler ve toplu fotoğraf çekildiler.
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Edebiyat hayatın
kendisidir

Ankara Şubesi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle
Ankara Şubesinde ‘Hayatı Okumak’ söyleşi
düzenlendi.
1 Aralık 2018 tarihinde şube toplantı
salonunda gerçekleşen program ‘’Hayat
her daim öğrenmedir; öğretmen de her
an öğrenen ve öğreten…’ başlığı altında,
‘Edebiyat, Kültür, Eğitim Meseleleri’ eğitimci
yazarlar tarafından ele alındı.
İlk konuşmacı eğitimci , yazar İsmail Aksoy
oldu. Aksoy konuşmasına ‘Ey insan, kendini
oku!’ uyarısını dile getirerek başladı. Yazar
hayatn; ömür, algı, tutum, davranış, zihniyet
zinciri ile an be an inşa edilen değerler
sistemi olduğunu vurguladı. Aksoy, Milli

Eğitimin çeşitli kademelerindeki görevleri
sırasında edindiği eğitim, kültür ve hayatla
ilgili duygu, düşünce ve tespitlerini aktardı.
Eğitimci, yazar Şükran Yargı ise ‘Eğitimin
Farklı Sorunları’ başlıklı konuşmayı
gerçekleştirdi. Milli Eğitimin çeşitli görev ve
kademelerinde yer alan Yargı, eğitimin veli,
okul, idareci, toplum açısından beklenti ve
sorunlarını ‘yaşadığı kesitlerle’ dile getirdi.

Rânâ İslâm Değirmenci de yaptığı
konuşmada ‘Edebiyat Edeptir’ başlıklı
bir konuşma gerçekleştirdi. Edebiyatın
hayatın ta kendisi olduğunu ve hayatın
her alanına, insanın davranış, düşünüş ve
tavrının her zerresine nüfuz ettiğini, Yazarlık
ve Düşünürlüğün de bir nevi eğitimcilik
olduğunu vurguladı.

Cahit Çollak kabri başında anıldı
Bursa’nın tanınmış kültür adamlarından,
Uludağ Yayınları’nın sahibi, Türkiye
Yazarlar Birliği Bursa Şubesi’nin
kurucularından Cahit Çollak vefatının 2.
yıl dönümünde Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki
kabri başında Kur’an-ı Kerim ve dua
okunarak anıldı.
7 Ocak 2019 tarihindeki ziyarete, ailesi
ve dostlarının yanı sıra, Bursa Milletvekili
Osman Mesten, Bursa Şube Başkanı Dr.

Mustafa Baki Efe ve yönetim kurulu üyeleri,
Prof. Dr. Mustafa Kara, M. Safiyüddin
Erhan, Prof. Dr. Salih Pay, Doç. Dr. Hasan
Basri Öcalan, Doç. Dr. M. Fatih Birgül,
Mücahit Alkan, Dr. Enes Battal Keskin, Bursa
Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanı Yener Emer, Kestel İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Ercümen’in de aralarında
bulunduğu çok sayıda sevenleri de anma
programında hazır bulundu.

Bursa Şubesi

Dünyanın cazibesine kapılmayın

Erzincan Şubesinin Cuma Sohbetlerinde
konuşan Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen “Dünya’
nın cazibesine kapılmayın. Dünyada

iyilik ve kötülük bir aradadır. İyilik her
zaman tercih edilmelidir” şeklinde
konuştu.
11 Şubat 2019 tarihinde Erzincan

Belediyesi Millet Kıraathanesinde
konuşan Dr. Burhan İşliyen “Dünyanın
cazibesinin sadece dünyada geçerli
olduğunu, kabre gidildiğinde bu
cazibelerden hiç birinin kalmayacağını,
dünyanın ötesi olan ebedi hayatın
kazanılacağı zaman için çaba sarf
edilmelidir. Ahiret inancı üzerinde
her Müslüman yoğunlaşmalıdır. Kısa
bir dünya hayatı için ebedi bir hayat
sunan Ahiret hayatı feda edilmemelidir.
Eşyanın cazibesine kapılarak ahiret
hayatı unutulmamalı. Dünya için
çalıştığımız kadar ahiret hayatımız için de
çalışmalıyız. “ şeklinde konuştu.
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Tonyukuk Bengü Taşları koruma altına alınmalı

Kırşehir Temsilciliği

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Salahattin Bekki,
TYB Kırşehir Temsilciliği tarafından
düzenlenen “Ayın Sohbeti” programına
konuşmacı olarak katıldı.
15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen
etkinlikte konuşan Bekki, 1-7 Haziran
2018 tarihleri arasında, Moğolistan Milli

Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü
Türkoloji Anabilim Dalı Başkanlığınca
Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da
gerçekleştirilen “Köktürk Yazısının
Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan
Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji
Sempozyumu” izlenimlerini anlattı.
Bekki konuşmasında, Moğolistan’ın
tarihi, ekonomisi, para birimi, coğrafyası,
nüfusu, dili, alfabesi, inancı, iklimi,
başkenti, yemek kültürü ve şehre dair
bazı bilgiler verdi.
Tonyukuk Bengü Taşlarını görmeye
giderken edindiği tecrübelere değinen
Bekki, taşlara dair bazı bilgiler verdi ve
Vahit Türk hocanın o esnada İki Bengü
Taş için yaptığı şu yorumu aktardı: “Issız
bozkırda Türk kadar yalnız, Türk gibi
yalnız, Türk gibi bin yıllara tek başına
meydan okuyan, tarihin şahidi, Türkün
coğrafyaya mührü Bilge Tonyukuk
anıt-yazıtları”. Bengü Taşların yanı sıra

aynı gün içerisinde ziyaret ettikleri
Cengiz Han Atlı Heykel Kompleksi,
Ulanbator şehir müzesi ve birçok kültür
merkezine dair bilgiler aktardı.
Salahattin Bekki, Bengü Taşlara dair
yapılması gerekenler hakkında şöyle
konuştu:
“Yankısı dünya tarihinin hemen her
sayfasına ulaşacak olan 13 asırlık destansı
yürüyüşün başlangıç komutunu sanki
kendileri vermemiş gibi, bizi mütevazı
bir sükûnetle karşılayan Orhun Nehri’nin
her damlası ve Ötüken Yış’ın her karışı,
hala damarlarımızda coğrafyanın kader
olamayacağını fısıldayan atalar ruhu ile
dolu idi adeta… Acilen Tonyukuk Bengü
Taşları koruma altına alınmalıdır.”
Programın bitiminde TYB Kırşehir
Temsilcisi Yrd. Doç Dr. Maksut Yiğitbaş,
konuşmalarından ötürü Prof. Dr.
Salahaddin Bekki’ye teşekkür etti ve
Katılım Belgesi takdim etti.

İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı Selçuklu Rönesansıdır
Konya Büyükşehir Belediyesinin
katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesi tarafından düzenlenen
14.12.2018 tarihindeki programda
Emekli Sanat Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi
Yaşar Erdemir “Selçuklu’da Taçkapılar”
konulu bir konferans gerçekleştirdi.
Erdemir taç kapılar hakkında şu bilgileri
aktardı:
“Anadolu Selçuklu dönemine ait camii,
medrese, kervansaray, türbe gibi çeşitli
yapı türlerinde yoğun süslemeleri ve
ihtişamlı görüntüleriyle ön plana çıkan
taç kapılar, bağlı olduğu yapıda genellikle cephe ortalarında dışa taşan ve
yüksek olarak inşa edilmiştir. Bununla
birlikte taç kapıların bağlı bulunduğu
cephede yana kaydırılmış örnekleri
bulunduğu gibi yapıların köşelerine
yapılmış olanlarına da rastlamak mümkündür.”
Malzeme olarak Selçuklu taç kapılarında
düzgün kesme taş ve mermer, tercih
edildiğini belirten Erdemir sözlerini
sürdürdü:
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Konya Şubesi

“Konya’daki Sahip Ata Camii taç
kapısında görüldüğü üzere 13.yy
ortalarından itibaren taç kapılara çifte
minare yapıldığını görmekteyiz. Sivas
ve Erzurum’daki Çifte Minareli Medreseler ile yine Sivas’taki Gök Medrese
taç kapıları bu düzendeki örneklerdir.
Anadolu Selçuklu döneminde taç kapılar
yoğun süslemeleri olmaları bakımından
büyük önem taşımaktadır. Sivas’ın Divriği
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ilçesindeki Mengücekli eseri olan Ulu
Camii ve Darüşşifa taç kapıları süslemeleri ile dönemin en önemli örnekleri
arasında yer almaktadır.”
Program sonunda günün anısına Dr. Öğr.
Üyesi Yaşar Erdemir’e Katılım Belgesi’ni
TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri
Erten takdim etti ve toplu fotoğraf çektirildi.

Sağlam, Sakarya
Şube Başkanı
seçildi
Sakarya Şubesinin 5. Olağan genel
kurulu 04.01.2019 tarihinde yapıldı.
Genel kurulda yönetim, denetim ve mali
rapor okunarak delegeler tarafından
ibra edildi. Yapılan seçimlerde ise
şubenin yeni yönetimi şöyle oluştu:
Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih
Sağlam, başkan yardımcısı Dr. Öğretim
Üyesi Mehmet Özdemir, genel sekreter
Mustafa Erdoğan, genel muhasip

Tacettin Özkaraman ve üye Yusuf
Mısırlıoğlu.
Genel kurulda bir konuşma yapan
başkan Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam
“ 1 Nisan 2009 tarihinde kurulan
şubemizde şimdiye kadar hizmet veren
değerli şube başkanlarına ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.
İmkanlar dahilinde güzel hizmetler
verdiler. Biz de, ilimizin kültür, sanat ve
edebiyat hayatına katkılar yapmak için
çalışacağız. Bu çalışmalarımızda sizlerin
katkı ve katılımlarını da bekliyoruz.
Genel kurulumuzun hayırlara vesile
olması dileğiyle hepinize saygılarımı
sunuyorum” dedi.

Sakarya Şubesi

İrfan öncüsü Safer Dal İstanbul’da anıldı

İstanbul Şubesi

İstanbul Şubesi "İrfan Öncüleri" program
serisi kapsamında Ömer Tuğrul İnançer,
Safer Dal Efendi"yi anlattı.
27 Ekim 2018 tarihinde, EMİN
Grup desteğiyle gerçekleştirilen
"İrfan Öncüleri" program serisinde
İstanbul'un irfani bereketinin önde
gelen şahsiyetlerinden olan Safer Efendi
anıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı, yeni nesillere "İrfan Öncüleri"ni
anlatmanın ve tanıtmanın önemli bir
sorumluluk olduğunu dile getirerek
şunları söyledi:

"İrfan öncüleri' milletimizin gönlüne
yurt kurmuş, daima iyiliği, doğruluğu,
güzelliği öğütlemişlerdir. Bugün kuru
gürültüyle gündem olmayı başaran fıtrat
düşmanları yarına kalmadan unutulup
gideceklerdir. Oysaki sıratı müstakimi
gözeten gönül erleri, aziz milletimizin
kalbinde derin sevgiyle sarsılmaz
saygıyla ebediyen yaşamaya devam
edecektir. Bu sorumluluk duygusuyla
hazırladığımız programımızı teşrif eden
Muhterem Tuğrul İnançer Beyefendi'ye
şükranlarımızı sunuyor, merhum Safer
Efendi'yi de rahmetle ve saygıyla
anıyorum.

Ömer Tuğrul İnançer, Safer Dal
Efendi'nin huzurunda 25 yıl
bulunduğunu ifade ederek şunları
söyledi:
"Safer Efendi, benim büyük nimetimdir.
25 yıl huzurunda bulundum. Usuldendir,
mürşide soru sorulmaz, rızaya muhaliftir.
Çünkü bir şey lazım olduğunda mürşidin
söyler. Mürşid hava gibidir. Soluk
alıp vermede sıkıntısı olmayan kişi
teneffüs eder. Çok becerikli, çok sabırlı
ve çok terbiyeli bir zattı. Huzurunda
bulunduğum müddetçe ağzından kötü
bir söz çıkmadı. Kızıp da kaba bir söz
söylediğini duymadım."
Bugünkü tekke müziği repertuarının
neredeyse tamamının Safer Dal
tarafından tespit edildiğine dikkat çeken
İnançer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugünkü tekke müziği repertuarının
yüzde yoksan doksan dokuzu Safer
Efendi'nin tespitleridir. Altı bin civarında
eser var ve bunların kaybolmaması için
meydan görmüşlerden ve bir şekilde
kulak dolgunluğu olan yaşlı dedelerden
kayıtlar aldı. Divanlardan bestelenmemiş
şiirler seçer, onları el yazısı ile yazar,
beste yapma kabiliyeti olanlara her hafta
bu şiirleri dağıtırdı. Yeni dönemde böyle
yüzlerce eser kazandırdı.”
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‘Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu’ Kitabı çıktı
Türk edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı’yı anmak için Türkiye
Yazarlar Birliği ve Bahçelievler Belediyesi’nin işbirliği ile “Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu”
düzenlenmişti.
“60 Yıl Sonra Yahya Kemal” temasıyla, 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler Nurettin
Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan bilim adamları ve akademisyenlerin insan,
mekân ve tarih bağlamında sundukları bildiriler kitap olarak yayınladı.
Bahçelievler Belediyesi Kültür Yayınları arasından 383 sayfa olarak çıkan eser altı bölümden
oluşuyor. “Yahya Kemal ve Meselelerimiz, Şiirin Rüzgarı, Yahya Kemal’i Algılama Biçimleri, Birikim
ve Yansıma, Yahya Kemal’den İzler, Yahya Kemal ve Şehir” ana başlıklarındaki kitabın sonunda
sempozyum fotoğrafları da yer alıyor.
Zekeriye Yıldız’ın Genel Yayın Yönetmeni, Cemalettin Çelik’in Yayın Yönetmeni olduğu kitabın
editörlüğüne ise Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Araştırma Görevlileri Enes Dağ ve Mesut Arslan
yaptı.
“60 Yıl Sonra Yahya Kemal Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu Kitabı”- Bahçelievler
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları- 1. Baskı- Şubat 2019

Karikatürist Suroğlu’na
saygı paneli düzenlendi
Grafik karikatür anlayışıyla çizdiği
eserleri yıllarca ulusal dergi ve gazetelerde yayınlanan, katıldığı ulusal ve
uluslararası yarışmalarda ödüller alan
ünlü çizer Osman Suroğlu için Sakarya
Şubesinde saygı paneli düzenledi.
01.02.2019 tarihinde Adapazarı Sait
Tanış Kültür Merkezi'nde gerçekleşen
ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği
panele Osman Suroğlu da katıldı.
Şube yönetim kurulu üyesi Mustafa
Erdoğan’ın yönettiği programa, portre
yazarı Fahri Tuna, tarihçi yazar Mustafa
Turan ve şair Ömer Emecan konuşmacı
olarak katıldılar.
Suroğlu’nun hayatı, eserleri, katıldığı
yarışmalar ve aldığı ödüllerin
konuşulduğu program izleyicilerin
soruları ve şube 2.Başkanı Dr. Mehmet
Özdemir'in değerlendirme ve kapanış
konuşması ile sona erdi.

Ailede huzur istişareyle sağlanır
Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Şubesinin
düzenlediği sohbet toplantısına
katılarak "Genetiği Oynanmış Kavramlar
ve Aile Medeniyetinin Sonu" konulu
konuşma yaptı.
12 Ocak 2019 tarihinde, şube toplantı
salonunda gerçekleşen etkinlikte
günümüz aile yapısı ve karşılaştığı
sorunlar hakkında bir değerlendirme
yapan Köse, “Bir milletin en önemli
kurumlarının başında ailenin geldiğini,
bunu en iyi idrak edenin Müslümanlar
olduğunu, zira aileyi küçük bir devlet,
devleti de o toplumun büyük ailesi
olarak tanımladıklarını” belirtti.
Köse, ailenin işleyişi ile ilgili olarak da
şunu söyledi: “Bütün kurumsal yapılarda
belli ölçüde hiyerarşi vardır. Ailede de
elbette vardır. Ama bunun nasıl işlediği
önemlidir. Ailede katı bir hiyerarşiden
bahsedilemez. Bu son derece esnek ve
makul bir ilişkidir. Kur’ân-ı Kerîm, bütün
yönetişim ilkelerinde istişareyi şart koşar
ve bunun sonucunda görüş birliğine
varılırsa o karar uygulanır ihtilaf olursa
onun riski kime ait ise onun görüşü esas
alınır ve diğeri de onu kabul eder.”
Konuşmasında aile ve çocuk ilişkisine de
değinen Prof. Dr. Saffet Köse, çocuğun

Sakarya Şubesi
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sığındığı en hassas ve en sıcak kurumun
aile olduğunu belirtti.
Köse, huzurlu bir aile ortamı için olması
gereken şartları ise şöyle sıraladı: “Sabırlı
olup öfkeyi kontrol etmeli. Ön yargıdan
uzak olmak gerekir.
Alınganlık göstermemek lazım. Aile
büyüklerini eleştirmekten kaçınılmalı.
Geçimli olmak, çatışmacı olmamak
gerekir. Affedebilmek gerekir. Onur kırıcı
davranışlardan uzak durmak gerekir.
Hata varsa özür dilemekten kaçınmamak
gerekir. Çünkü özür dilemek hatayı
onarır. Muhatap da özrü kabul etmelidir.
Hz. Peygamberin emri budur. İyiliğe
teşekkür edebilmek gerekir.”

Konya Şubesi

Sinema, diziler kadar başarı sağlayamadı
Siyer Vakfı'nın Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) katkılarıyla düzenlediği Alemlere
Rahmet Uluslararası Kısa Film
Yarışması'nın Sinema Söyleşileri TYB
İstanbul Şubesi’nde başladı.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi ve İstanbul Şehir Üniversitesinde
gerçekleşecek söyleşilerin açılış
programı TYB İstanbul Şubesi'nde
yapıldı.
Açılışta bir selamlama konuşması
yapan İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı, sinema söyleşilerinin TYB
İstanbul Şubesin’de gerçekleşmesinden
büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
İmkânlar dâhilinde ortaya eser konması
için çaba sarf eden sinemacılarımızı
yürekten desteklediklerini vurgulayan
Bıyıklı, gençlerin bu alanda kendilerini
geliştirerek söz sahibi olmalarını son
derece önemsediklerini ve buna yönelik
girişimlerin daima yanında olduklarını
ifade etti.
İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal
Kaptaner de bu tür etkinliklerin yeni
sinemacılar yetiştirme konusunda
çok etkili olduğunu söyledi. Kültür
AŞ'nin "İstanbul Muhafızları" filmiyle
sinema sektöründeki yerini aldığına
dikkati çeken Kaptaner, İstanbul temalı

İstanbul Şubesi

çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Türk filmi sayısı arttı
Kaptaner, Türkiye'nin özellikle dizi
sektöründeki büyümesine işaret ederek,
"50'den fazla ülkede 350 milyon dolarlık
bir ciroyla ilginç bir sıçrama yaptı. Tabii
bu sektörün teknik adam, oyuncu ve
alt yapısında çalışan insan sayısını ve
sektörün deneyimini geliştiriyor. Bu
bir avantaj ama bu henüz sinemada
gerçekleşmedi." dedi. Kaptaner, çekilen
filmlerin sayısının da arttığını söyledi.
Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya da Hazret-i Muhammed'in
Kur'an-ı Kerim'in mesajını yaymaya
başladığında dönemin kara ruhlu
insanları tarafından engellenmeye
çalışıldığını dile getirdi.
O dönem yaşanan bir hadiseyi anlatan
Kaya, şöyle konuştu:

"Peygamberimiz kızı Fatıma annemize,
'Kızım sil gözyaşlarını, üzülme. Allah çok
yakın bir vakitte babanın adını, risalet
davasının mesajlarını dünyanın dört bir
tarafına, girilmedik yer bırakmayacak.'
dedi. Elhamdulillah Efendimiz'den o
ufku alan Ashab-ı Kiram efendilerimiz,
dünyanın dört bir tarafına İslam’ın
sancağını ulaştırdılar. Efendimiz ‘in
mübarek davasının sinema diliyle
girilmedik gönül, ev, ocak, hane kalmasın
diye gayret ediyorsunuz. Cenabı Hak
yolunuzu açık eylesin."
Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa
Film Yarışması Proje Koordinatörü
Cemil Nazlı ise söyleşiler kapsamında
sinemanın dünü, bugünü ve yarınının
konuşulacağını belirtti.

Empati toplumu olmalıyız

Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Bir Yazar - Bir Kitap” etkinliğinin
konuğu “Kurban Olduklarım” kitabının
yazarı Ebubekir Kurban oldu.
29.12.2018 tarihinde şube toplantı
odasında gerçekleşen Güner
Dinçaslan’ın yönettiği etkinliğe,
Kurban’ın okuyucuları ve edebiyat
sevenler büyük ilgi gösterdi.
Konuşmasında, “Kurban Olduklarım”
kitabını yetiştirme yurdu çocuklarına
ithaf ettiğini belirten Kurban, “Büyük
laflar ediyoruz. İnsanlara akıl fikir vermekten, nasihat etmekten yorgun düştük.
Oysa kendimize bir şeyler söylememiz
lazım” dedi.

Kitapta gariplerin ve kimsesizlerin
hikayelerinin ağırlıkta olduğunu söyleyen Ebubekir Kurban, kimlere kurban
olduğunu şöyle anlatı: “Kurban olmak,
yakın olmak demektir. İnsanın nereye
ve kime yakın olduğunu bilmesi gerekir.
Kimlere kurban olduğuma bakıyorum:
Gariplere kurban olmuşum. Devletin
unuttuklarına, devletin uzaktan sevdiklerine ve toplumun dışladıklarına
kurban olmuşum” dedi.
“Başkalarının parıltılı hayatından çok
herkesin kendi hikayesi daha güzeldir.”

tespitinde bulunan Kurban, iyilerin
yoldaşı olmayı, yaptığı iyiliklerin altını
çizmeyenlerle birlikte yürümeye özen
gösterdiğinin altını çizdi.

Ankara Şubesi
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR KURULUŞTUR. (RESMİ GAZETE: 22.09.1991)

TYB’li Gençler Köy okullarına kitap bağışı başlattı
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Gençlik
Birimi üyeleri ile, Atatürk Üniversitesi’nde
faaliyet gösteren Yarını Aydınlat
Platformu’nun ortaklaşa hazırladıkları şiir
şöleni kitap bağış kampanyası başlattılar.
Atatürk Üniversitenin farklı fakültelerinde
okuyan gençler Erzurum Gençlik Birimi
üyeleri köy okullarındaki çocuklara kitap
ulaştırabilmek için şiir şöleni düzenlediler.
27 Aralık 2018 tarihinde Atatürk
Üniversitesi Nene Hatun Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek şiir
şöleninde gençler Türk Edebiyatına mal
olmuş şiirleri seslendirdi.
“Gelin, bu anlamlı çalışmaya hep
birlikte destek olalım” çağrısı ile yola
çıkan gençler, şiir dinlemeye gelenlerin
getirdikleri kitaplar ile kolileri kitapla

Sarıkamış, bu
toprakları vatan
kılan tarihi dönüm
noktasıdır
Trabzon Şubesi Sarıkamış harekâtının 104.
Yılı nedeniyle bir program hazırladı.

Erzurum Şubesi

doldurmanın mutluluğunu yaşarken
dinleyiciler de unutulmaz bir şiir dinletisi
yaşadılar.
Toplanan kitaplar, belirlenen köy
okullarındaki çocuklara ulaştırılacak.
Şiir dinletisinin selamlama konuşmasını
Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin
Koçan’ında bir konuşma yaptığı program
büyük ilgi gördü.

08.01.2019 tarihinde düzenlenen
etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
görevlisi Hülya Çakıroğlu “SarıkamışKafkas Cephesi” konulu bir konuşma yaptı.
Çakıroğlu, “Sarıkamış, bu toprakları vatan
kılan tarihi dönüm noktalarından birisidir.
Sarıkamış’ın bize anlattığı dersler var.
Buradaki kahramanlık destanı ortadadır.
Şehit verdiğimiz tüm kahramanlarımızı,
rahmetle minnetle anıyoruz.” dedi.
Trabzon Şubesi

Kültür Kervanı
yolcuları gönül
coğrafyamızı yazdı
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Kuruluş yılı
kutlamaları dahilinde gerçekleştirilen
“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”
faaliyeti kitap olarak yayınlandı.

30 Nisan 2018 - 09 Mayıs 2018 tarihleri
arasındaki gezide; güzergâhta bulunan
ülkelerde ve şehirlerde okur yazar
buluşmaları, paneller, sempozyumlar,
konferanslar, şiir şölenleri, tarih, kültür,
edebiyat sohbetleri düzenlenmiş ve
büyük ilgi görmüştü.
Kervana katılan şair, yazar, gazeteci ve
bilim adamlarının yolculukla ilgili duygu
ve düşüncelerinin yanı sıra fotoğrafların
da yer aldığı “Edirne’den Mostar’a
Kültür Kervanı” adıyla yayınlanan eserin
editörlüğünü A. Fatih Gökdağ ve Mehmet
Tuğrul birlikte yaptı.
TYB yayınlarından çıkan kitap TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın
sunuş yazısı ile başlıyor.
Doğrusu; Okunduğunda insanı uzaklara
götüren, ilham veren, heyecanlandıran,
başkanın ifade ettiği bize tanıdık gelen
yerleri görenler için bir hatırlama

görmeyenler için ise görenlerin
gözünden ve kaleminden ata yadigarı
eserleri, kadim şehirleri tanıma imkanı
sunuyor gezi kitabı.
Renkli fotoğraflarla zengin bir içerik
kazanan eser TYB Yayınları Seyahat
Yazıları serisinden çıktı ve 384 sayfadan
oluşuyor.
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