
Türkiye Yazarlar Birliği’ nin kuruluşunun 
40. Yılı kapsamında, İstanbul Bahçelievler 
Belediyesi iş birliği ile “60 Yıl Sonra Yahya 
Kemal” temasıyla “Uluslararası Yahya Kemal 
Sempozyumu” düzenlendi.

8-9 Kasım 2018 tarihlerinde “Bahçelievler 
Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen, Yahya Kemal ve edebiyat 
severlerin büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte 
7 oturumda 30 bildiri sunuldu.

Millet Tasavvuru Olan Düşünür

Programın açılışında konuşan TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Yahya 
Kemal Beyatlı ile Nurettin Topçu’nun 
ortak yanları olduğunu vurgulayarak, 
“İki farklı fikir damarından geliyorlar gibi 
görünseler de Yahya Kemal ve Nurettin 
Topçu, Anadolu tarihinde, Malazgirt’in 
başlangıç olarak alınması gibi konularda 

”Yahya Kemal Kendi Gök Kubbemizi İnşa Etti”

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR KURULUŞTUR. (RESMİ GAZETE: 22.09.1991)
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 Sayfa 2’de 
 Sayfa 7’de 

 Sayfa 4’te  Sayfa 18’ da

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve 
‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire 
Başkanlığı’nın iş birliğiyle “10. İstanbul 
Edebiyat Festivali” düzenlendi. “Yazmak ve 
Yaşamak” temasıyla İstanbul Şubesi’nin 
mekanı olan Kızlarağası Medresesi’nde 
başlayan ve 6 gün süren festivalde  40’ı 
aşkın oturumda 100’e yakın konuşmacı 
yer aldı. 

“Doğumunun 400’üncü Yılında Niyâzî-i 
Mısrî Dönemi  ve Tesirleri” bilgi şöleni 16-
17 Kasım 2018 tarihlerinde Seyyid Usul 
Dergahı Kültür Merkezinde yapıldı.

 Sayfa 21’de 

“Aytmatov gününü bir asra 
bedel kılacak bir güçle yazdı”

 Sayfa 22’te

“D. Mehmet Doğan belgeselinin 
galası İstanbul’da yapıldı”

 Sayfa 6’da

“Niyâzî-i Misrî, Yunus 
Emre’nin Dilinden Konuştu”  Sayfa 3’te

TYB Heyeti, İRCİCA Merkezini 
ziyaret etti

       
40. Yıl

kamuoyu ile paylaşmıyor”
“Üniversiteler bilimi 

“Edebiyat hakikati yeniden   
üretmek içindir”

Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi ve   Türk Felsefe 
Derneği iş birliğinde “Felsefe Şûrası”nın 
ikincisi düzenlendi.

Ersoy ve Beyatlı bestelenmiş 
şiirleriyle anıldı
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aynı görüşleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla 
fikir zeminlerinde böyle bir müştereklik 
var.” dedi.

Beyatlı’nın şair olmasının yanında aynı 
zamanda bir fikir adamı olduğunun 
altını çizen Doğan şunları kaydetti:

“Medeniyetimizi bütün boyutlarıyla 
kavrayan ve bundan bir millet 
tasavvuru oluşturan bir düşünürdür 
Yahya Kemal. Yüksek şiir kabiliyetini de 
bu uğurda kullanmıştır. Yaşadığı dönem 
itibariyle, mağlubiyet psikolojisinin çok 
baskın olduğu zaman diliminde, istilacı 
Batı’ya karşı duran iki önemli kimlik 
şairimiz 

vardır. Birisi Mehmed Âkif, diğeri Yahya 
Kemal’dir. Âkif, dinden yani teoriden 
tanımlamalar yaparken, Yahya Kemal 
hayattan, yaşanılandan hareketle dine 
varıyor. Böylesine bir şahsiyeti anlamak 
bugün çok önemli ve her geçen gün 
daha önemli hale geliyor.”

Medeniyetimizi Kavramış Bir 
Mütefekkir
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan da ünlü şairin din-kültür, din-
medeniyet, İslam ve kültür ilişkisini en 
güzel şekilde ifade eden bir mütefekkir 
olduğuna vurgu yaparak, “Yahya 
Kemal, eserlerinde bir anlamda Bizans 
toprağının İslamlaştırılmış bir Türkiye 
olduğundan bahseder.  Aslında dinin, 
inancın sadece bir itikat, bir metin 
olmadığını, toprağın kendisinin bir 
milliyet olduğunu, vatanın da bu 
anlamda vatan olduğunu dile getiriyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Maziden Âtiye Taşımak
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu ise yaptığı konuşmada, 
Beyatlı’yı eserleriyle birlikte iyi anlamak 
gerektiğine işaret ederek ünlü şairin 
1884 yılında Üsküp’te doğduğunu 
hatırlattı. Kökü mazide olan bir toplumun 
gençlerini geleceğe taşımak adına bu 
sempozyumu düzenlediklerini söyleyen 

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan                                                  

ve ilmî katkılarından ötürü Türkiye 
Yazarlar Birliği’ne teşekkür eden Başkan 
Develioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yahya Kemal 1903’te henüz 19 
yaşındayken Paris’e gidiyor. 1912 yılında 
İstanbul’a geri dönüyor. Gelir gelmez de 
edebiyat ve fikir âlemi ondan etkileniyor 
ve bir fenomen haline geliyor. İstanbul’a 
geldikten sonra gazetelerde yazılar 
yazıyor.  Milli Mücadele çalışmalarının 
içinde bulunuyor.  Büyükelçilik görevi, 
milletvekilliği yapıyor. 1 Kasım 1958’de 
de Cerrahpaşa’da vefat ediyor. Onun bu 
çok yönlülüğü üzerine söylenecek çok 
söz var. İlim ve fikir insanlarımızın bir 
araya geldiği bu sempozyumda, Yahya 
Kemal bilinen ve bilinmeyen yönleri ile 
anlatılacak ve yeni nesillere tanıtılacak.”

Asıl Dönüşü Tamburî Cemil’den 
Sonra 
Yahya Kemal’in hayatı ve düşünce 
dünyasına ilişkin geniş çaplı 

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “20. yüzyıl 
Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden 
biri olan ve aruzu Türkçeye büyük bir 
ustalıkla uygulayan Yahya Kemal Beyatlı, 
divan şiiri ile modern şiir anlayışını 
eşsiz bir ustalıkla birleştiren büyük bir 
edebiyatçıdır. Medeniyetimizin değer ve 
fikir dünyasını, maziyi bilerek âtiyi kurma 
hususunda güçlü bir dil işçiliği ve tahlilci 
bir düşünce ile sentezleyen Yahya Kemal, 
düşünce semasına kendi toplumumuzun 
kubbesinin inşa edilmesinde önemli 
katkıları olan büyük bir mütefekkirdir 
aynı zamanda.”

Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumunda otuz bildiri sunuldu
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araştırmalarıyla tanınan yazar Beşir 
Ayvazoğlu, “Açış Dersi” olarak “Yahya 
Kemal’in Eve Dönüşleri” başlıklı bir 
konuşma gerçekleştirdi. Yahya Kemal’in 
şahsiyet olarak zihinlerde vücut bulan 
tasvirinin bilhassa Paris’ten yurda dönüşü 
ile başlayan ve hep meskeni İstanbul’da 
son bulan geri dönüş yolculuklarıyla 
mümkün olduğunu anlattı. 

İstanbul’a dönüşleriyle kesişen 
şiirlerinden örnekler sunan Ayvazoğlu 
şunları söyledi:

isimlerinden biri olduğunu belirterek 

şunları söyledi:   

“Yahya Kemal Beyatlı hem yaşadığı 
devirde hem de vefatından sonra 
edebiyatçılara öncülük etmiş olmasıyla 
güzide bir şahsiyettir. Onun şehre 
yüklediği anlam, bugün daha iyi 
anlaşılmaktadır. Yahya Kemal’in Aziz 
İstanbul’undan bugüne ne kaldı, iyi 
düşünmeliyiz. Daha da ötesi yarına 
ne bırakacağız? Yerel seçimler öncesi 
yönetici adayları Yahya Kemal’i iyi okumalı 
ve içselleştirmelidir.”

İki gün süren sempozyuma yurt içi ve 
yurt dışından katılan ilim ve fikir adamları, 
“Yahya Kemal ve Meselelerimiz, Hayat 
ve Edebiyatın İçinden, Şiirin Rüzgârı, 
Yahya Kemal’i Algılama Biçimleri, Birikim 
ve Yansıma, Yahya Kemal’den izler ve 
Yahya Kemal ve Şehir” başlıkları altındaki 
oturumlarda usta şairin, düşünce dünyası, 
şiire bakışı, yaşadığı muhit, şehirlerle olan 
ilişkisi ve farklı birçok yönünü ele aldılar.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 
konserde, Şeref Uslusoy yönetimindeki 
Bahçelievler Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Korosu, Yahya Kemal Beyatlı’nın 
bestelenmiş şiirlerini seslendirdi.

İstanbul’a geldiği ilk dönemlerde, divan 
şiiri ve Türk musikisini tam kavramış 
olsa da bir kafa karışıklığı ve Paris’e geri 
dönme isteği vardı. Yahya Kemal’in 
asıl dönüşü Tamburî Cemil Bey’i 
Kadıköy’deki evinde dinledikten sonra 
yaşadığı dönüştür. Hep böyle dönüşler 
yaşadı zaten ve bunu şiirlerinde de 
izleyebilirsiniz. Hadiseleri anlatırken her 
anlatışında ona yeni renkler ve lezzetler 
katan, sohbetleri unutulmayan biriydi.”

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
da Yahya Kemal’in Türk Edebiyatının zirve

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D, 
Mehmet Doğan, Genel Başkan Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan ve beraberindeki 
heyet; İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi-İslâm İşbirliği 
Teşkilatı’nı Cağaloğlu’ndaki tarihî alanda 
bulunan binasında ziyaret ettiler.

Teşkilat hakkında bilgiler veren İRCİCA 
Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık 
Ünay, İslam kültür ve medeniyetinin 
tüm dünyada tanıtılması ve bu alandaki 
araştırmaların ve eğitimin iyileştirilmesi 
için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Heyet, merkezin kütüphanesinde de 
incelemelerde bulundu. İslam kültür ve 
medeniyeti araştırmaları

alanında çalışan ilim insanları , 
araştırmacılar , sanatkarlar ,  kurum 
ve kuruluşlar için bir odak noktası 
ve buluşma zemini oluşturmak 
için çalışmalar yapan İslâm İşbirliği 
Teşkilatı’nın kütüphanesi koleksiyonunda 
60.000 cilt kitap, 1460 süreli yayın, 186 
elyazması kitap, 4000 makale ayrı basımı, 
4000 gri yayın, 1000 harita bulunduruyor.

Çeşitli ülkelerden kitapseverlerin 
armağanı olan şahıs koleksiyonlarının da 
olduğu IRCICA kütüphanesine internet 
üzerinden ulaşılabilir.

Ziyarete TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan,TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan,

TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
Genel Sekreter Muhammet Enes Kala,  
Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mahmut 
Erdemir ve TYB İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatma Gülşen Koçak katıldı.

TYB Heyeti, İRCİCA Merkezini ziyaret etti
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Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve   Türk 
Felsefe Derneği iş birliğinde “Felsefe 
Şûrası”nın ikincisi düzenlendi.

“Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz 
Sosyal Bilimleri” başlığıyla AYBÜ’ nün 
Esenboğa Külliyesi’nde 2 Kasım 2018 
tarihinde başlayan ve iki gün süren 
şûrada, akademisyenler, uzmanlar, 
felsefe konusunda araştırma bilim 
adamları bildiri sundular.

Olaylara Millî Bir Bakış Açısıyla 
Bakmamız Gerekir
Şûra’nın açılışında konuşan Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, 
üniversitelerinin olaylara millî bir bakış 
açısıyla bakabilme sorumluluğu ile 
kurulduğunu söyledi.

Doğan, konuşmasında:  “Bizim böyle 
bir sorumluluğumuz olmalıydı. Kültürel 
geleneğimizde yüz yıllık bir boşluk 
var. Günümüzdeki bilim disiplinlerine 
kendi kültür geleneğimizle bir şeyler 
üretebilmeme gayesindeyiz. Millî 
kültürle yola çıkan bir felsefe bilim 
politikası haline gelmesi gerekiyor.” 
dedi.

Müslümanların kaybolan farzı, düşünce 
ibadetidir.

Diyanet İşleri  eski Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez de yaptığı konuşmada, 
İlahiyatın felsefesiz olmayacağını, ama 
felsefenin de  ilahiyatsız olamayacağını 
söyledi. Görmez, “Akıl, tefekkür, düşünce 
her yerde bize lazım. İslam dünyasında 
‘kaybolan farzımız’ diye pek çok kitap 
yazılıyor. Bence biz Müslümanların 
en kaybolan farzı, düşünce ibadetidir. 
Düşünmek ibadetidir. Tefekkür etme 
ibadetidir.” şeklinde konuştu.

Kendi dilimiz olmazsa, kendi 
felsefemiz de olmaz
Şûra’da  konuşan TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan üniversitelerimizde 
60’tan fazla felsefe bölümü, yüzden 
fazla felsefe profesörü, 300 kadar da 
öğretim üyesi olduğunu, bu durumda 
felsefe alanında ciddi çalışmaların olması 
gerektiğini söyledi.

20’nci yüzyılın başında felsefe dili 
kurma, felsefe terminolojisi oluşturma 
çalışmalarının başladığını aktaran 
Mehmet Doğan, şöyle konuştu:

“Dün de galiba yıl dönümüydü, Türkiye 
harf inkılabı, sonra da dil devrimini 

yaşadı. Bu zihnimize ciddi bir müdahale 
anlamına geliyor. Bu müdahale aynı 
zamanda düşünceye müdahaledir. Sizin 
düşünce aletlerinizi elinizden alıyorlar 
ve yepyeni başka aletler veriyorlar, ‘siz 
bununla düşünmelisiniz’ diyorlar ve 
birçok kelime de bu arada kayboluyor.”

Doğan, bir sonraki Felsefe Şûrası’nda 
terim meselesinin, dil konusunun 
özellikle ele alınması gerektiğini 
kaydetti.

Üniversitelerde fen bilimleri alanında 
artık sadece Latince terminolojinin 
kullanıldığına ve sosyal bilimlerin de 
geçiş aşamasında olduğuna dikkati 
çeken Dr. Mehmet Doğan, “Terminoloji 
meselesi önemlidir. Eğer kendi felsefe 
dilimiz, terminolojimiz olmazsa, kendi 
felsefemiz de olmaz.” diye konuştu.

Disiplinler arasındaki mesafeler 
de kayboldu
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan da yaptığı konuşmada, Bugün 
AYBÜ Felsefe Bölümü, TFD ve TYB iş 
birliği ile ilkini 2015’te başlattığımız 
Felsefe Şurası’nın ikincisini 
gerçekleştiriyoruz. Gelenekselleşen 
bir felsefe şurasını yapmayı düşündük, 
belli temalarda. Bizim bir düşünce 
geleneğimiz, ilim geleneğimiz var. Bir 
tarafta da modern disiplinler geleneği 
var. Bu ikisi arasında nasıl bir uzlaşım 
yapıyoruz, yapabiliyor muyuz? Tüm 

Üniversiteler bilimi kamuoyu ile paylaşmıyor

Toplantı Salonundan bir görüntü

Felsefe sergisi açılışından
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Üniversiteler bilimi kamuoyu ile paylaşmıyor bunları birlikte değerlendireceğiz.” diye 
konuştu.

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne 
hakim olan modern disiplinlerin akışına 
bizde ayak uyduruyor muyuz? Disiplinler 
arasındaki mesafeler de kayboldu. Yapay 
zeka meselesi var, bu sadece teknik 
bir mesele mi, yoksa din ve ahlakın 
da ilgilenmesi gereken hakim olması 
gereken bir alan mı? Hadis, Fıkıh, Tefsir, 
bunlar otonom alanlar mı? Birbirinden 
bağımsız alanlar mı? Ezcümle belki 
de sonunda kendi yolumuzu, kendi 
düşüncemizi, teklifimizi önermemiz 
gerekecek. Bu şura çok önemli bir 
başlangıç, ülkemiz için hayırlı olacağına 
inanıyorum.”

Türk Felsefe Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, “Felsefe 
nedir? Nerede başlar? Antik Yunan’da 
mı? Felsefenin menşei Yunan değil, 
ilk insandır. Antik Yunan bu halkanın 
bir parçasıdır. İnsan zihni felsefenin 
başladığı yerdir. İlk insan Peygamber 
olduğu için, felsefe dinin dışında 
değil içerisindedir. Kuran’da 1000’e 
yakın ayet var, 1 saat düşünmenin 60 
yıl karşılığı var. Antik Yunan’ın ahlak 
filozofu Sokrates’in başarısı inandığı 
gibi yaşamaktır. Türkiye’de felsefe 
geleneğinde felsefenin asıl ağırlığı Fatih 
Sultan Mehmet dönemidir.” dedi.

Konuşmalardan sonra şuranın açılış 
oturumu başladı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez’in başkanlığını 
yaptığı oturumda, Prof. Arif Ersoy: 
“Düşünce Geleneğimizin Dayandığı 
Dünya Görüşü: Farklılıkta Birliğin Fikri 
temelleri”, Prof. Dr. Ahmet İnam: “Gelen 
İz” ve Prof. Dr. Mehmet S. Aydı da “ 
Niçin Fazilet Ahlâkı” konularında bildiri 
sundular.

AYBÜ’nün Esenboğa Külliyesi’nde 
başlayan ve düşünce geleneğimizden 
hareketle, günümüz sosyal bilimlerinin 
durumu, meseleleri, güncel tartışmaları 
ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği  
şuranın ilk gününde açılış oturumundan 

sonra iki oturum gerçekleşti.

“Sosyal Bilimlerde Düşünce ve Yöntem” 
konusunun konuşulduğu 1. Oturumu 
Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi yönetti.

Bu oturumda bildiri sunan 
akademisyenler ve konu başlıkları;  Prof. 
Dr. Mehmet Bayraktar: “Bilim Felsefesi 
Geleneğimiz”, Prof. Dr. Cevat Özyurt: 
“Ahmet Yesevi’ de Sosyolojik Tahayyül”  ve 
Prof. Dr. Şafak Ural ise “Sosyal Bilimlerde 
Yöntem Düşüncesi ve Düşünce Yöntem”

“Sosyal Bilimlerde Birey ve Toplum” 
konusunun konuşulduğu Prof. Dr. Celal 
Türer’in yönettiği 2. Oturum da bildiri 
sunan akademisyenler ve bildiri konu 
başlıkları: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı: 
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Biçimlenişinin 
İki Kritik Dönemi Üzerine Bazi Düşünceler 
(1960’lar ve 1990’lar sonrası”, Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Özel: Roman Diliyle 
Kapitalizim ve Ulus” ve Prof. Dr. Sefa 
Saygılı: “Dil Gelişimi ve Evrim Teorisi”.

Şurada yapılan konuşmalarda, felsefe 
ile dil-edebiyat-din- tasavvuf ve 
ahlak  arasında önemli bir ilişkinin 

bulunduğuna dikkat çeken 
akademisyenler felsefenin her bilim 
dalının içinde bulunması gerektiğine 
dikkat çektiler.

“Sosyal Bilimlerde Tarih, Kültür, 
Edebiyat, İlahiyat”  konu başlıklı 3. 
Oturumu Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
yönetti.

Bildiri sunan akademisyenler ve konu 
başlıkları; Prof. Dr. Mustafa Demirci- 
“İslâm Bilim ve Düşünce Geleneğinde 
Gerileme / Declinism Problemi Üzerine”, 
Prof. Dr. Mustafa İsen- “Türkiye’de 
Kültürel Çalışmalar”, Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz- “İrfan Kültürümüz Işığında  
Varlık ve İnsan” ve Prof. Dr. M. Sait 
Reçber- “Felsefe ve Dinî Bilimlerde  
Yöntem”  “Sosyal Bilimlerde Siyaset 
Bilimi ve Hukuk” başlığındaki 4. 
Oturumu Prof. Dr. M. Fatih Uşan yönetti. 
Bu oturumda, konuşma yapanlar ve 
bildiri başlıkları; Prof. Dr. Kudret Bülbül 
“İslâm Düşüncesinde Sosyal Adalet”, 
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu 
“Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz 

Prof. Dr. Metin Doğan

Prof.  Dr. Murtaza KorlaelçiProf. Dr. Musa Kazım Arıcan

D. Mehmet Doğan
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kültür başkenti değil, dünyanın da kültür 
başkentlerinden biridir."

 İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
ise TYB'nin bu yıl 40. yılına girdiğini 
hatırlatarak, "Neredeyse Türkiye'nin 
bütün şehirlerinde bir kültür seferberliği 
başlattık ve bu seferberlikte de 
edebiyatın, sanatın bütün öncüleri 
buluştu. Bu festivalle de 40. yılımız 
taçlanmış oldu." diye konuştu.
Bıyıklı, yoğun bir çalışma ile festivalin 
katılımcılarla buluştuğunu anlatarak, 
şunları kaydetti:

"Malumuz olduğu üzere medeniy-
etler, edebiyatçılar, sanatçılar ve 
kahramanlar üzerinden yükselir. Her 
devrin kahramanları olduğu gibi harp 
döneminin yanı sıra sulh döneminin de 
kahramanları vardır. Sulh döneminin 
kahramanları ise şairler, yazarlar ve 
sanatçılardır. Bugünün iktidarları eğer 
sanata, edebiyata yatırım yapmazlarsa 
siyasi kazanımlar elbette bir gün yok ola-
bilir. Bu yüzden kazanımlarımızın yarına 
kalması için mutlaka edebiyata, sanata 
yatırım yapılması gerekiyor." 

 Açılışa konuk olan eski Kültür ve Tur-
izm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner 
de yaptıkları konuşmalarda, “TYB’nin 
40. Yılı, Edebiyat Festivali’nin de 10. 
Yılının çok önemli bir tecrübeyi işaret 
ettiğini, son yıllarda alt ve üst yapıda 
önemli ilerlemelerin sağladığını ve artık 
edebiyata ve kültüre yatırım yapmak 
gerekeceğini belirttiler.
 Açılış konuşmalarından sonra festivalin 
açılış paneli gerçekleşti.
Yöneticiliğini İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı'nın üstlendiği oturumda, 
"Edebiyat ve Hayat" başlıklı konuşma 
yapan yazar – şair Beşir Ayvazoğlu, 50 
yıldır edebiyat alanının içinde olduğunu ve 

dönemde biz ise yazar okulu faaliyetini 
başlatmıştık."
 
Bu etkinliği uluslararası bir festi-
vale dönüştürmeliyiz
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan da gelenek oluşturmanın önemli 
bir değer olduğunun altını çizerek, 
"Hayırlı bir yol açmak, hayırlı bir sünnet 
oluşturmak medeniyetimizin önemli 
bir unsurudur. Bu anlamda bu festivalin 
onuncu yılına gelmesi gerçekten takdire 
şayandır." yorumunda bulundu.
 Arıcan, Türkiye'nin birçok alanda 
oluşturduğu markalaşmayı kültür sanat 
alanında da gerçekleştirmesi gerektiğine 
dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Yani edebiyat festivalinin de bir marka 
değeri taşıması lazım. Hatta bundan son-
raki süreçlerde bu etkinliği uluslararası bir 
festivale dönüştürmemiz gerekecektir. 
Çünkü İstanbul'umuz sadece Türkiye'nin 

işler başardığını dile getirerek, şunları 
aktardı: "Mesela 1980 darbe sonrası 
yaptığı işler, Türkiye'de kültürel alanın 
yeniden tanımlamasını sağlayacak 
bir biçimde seyretti ve Yazarlar Birliği 
kuruluştan sonra yararına çalışan bir ku-
rum oldu.  TYB'nin yine en etkinli faaliyet 
dönemi 28 Şubat olmuştur.   O dönem 
birçok kurum, kuruluş ya kendilerinden 
ya da müdahaleyle alandan çekildiler.    O 

Edebiyat hakikati yeniden üretmek içindir

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi ve 'İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Kültür Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle 
düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat 10-
15 Aralık günlerinde yapıldı.

 10 Aralık 2018 tarihinde “Yazmak ve 
Yaşamak” temasıyla İstanbul Şubesi'nin 
mekanı olan Kızlarağası Medresesi'nde 
başlayan ve 6 gün süren festivalde  40'ı 
aşkın oturumda 100'e yakın konuşmacı 
yer aldı. 

 Etkinlikte, Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin 
Karakoç, İsmet Özel, Kamil Eşfak Berki 
ve eserleriyle edebiyata büyük katkılar 
sunan 'Onur Konuğu Sevinç Çokum” 
özel programları gerçekleşti.

Şiir ve müzik dinletilerinin de 
katılımcılarla buluştuğu etkinliğin açılış 
konuşmasını   TYB kurucu Şeref Başkamı 
D. Mehmet Doğan yaptı.
 Doğan, kültürün gelenekler üzerinden 
devam ettiğine işaret ederek, "Geleneği 
taşıyan unsurlar üzerinde de hassas 
olmak gerekir. Dil en başta gelir. Dilin 
ortaya koyduğu ürünler, edebiyat bize 
güçlü bir arka plan sağlar. Eğer arka 
planımız güçlü olmazsa en ufak bir 
sarsıntıda büyük hasarlar görürüz." dedi.
 Doğan, TYB'nin zor zamanlarda büyük 
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da başkalarının görmediği bir şeyi görmeye 
çalışırlar. Bu da yeni gerçeklikte asıl dünyayı 
daha iyi algılamaya yarar."
 TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan da "Bir Ömür Yazmak" başlıklı 
konuşmasında, yazmanın bir ihtiyaç 
olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"İnsan, hayatı boyunca anlamaya ve anlat-
maya çalışır. Sözlü olarak anlar ve anlatır. 
Yazılı dönemde de edebiyat artık kayda 
geçirilen bir şey olur. Yani edebiyat günlük 
hayatın ötesine geçen veciz bir anlatımdır. 
Roman bile kısa bir ifade ediştir. Sürekli sizi 
yazmaya zorlayan bir şey varsa, yazmaktan 
kopmazsınız. Gazete yazarlığı böyle bir 
şeydir."
Oturumun son konuşmacısı yazar Mustafa 
Özel ise konuşmasında şunları söyledi: " 
Şehirli olmak yazıya aşina olmaktır. Modern 
olmak 500 yıllık bir olaydır, belki bizim için 
100 yıllık olaydır ve bu yeni bir şeydir bunun 
farkında olmamız lazım. Modernizmin üç 
kurgusu vardır. Kağıt para, ulus ve roman. 
Bu üçü, insanoğlunun Allah'ın inayetiyle 
değil, şeytanın inayetiyle ortaya çıkardığı bir 
şeydir. Matbaa bunun aracıdır. Atalarımız 
matbaaya şeytan icadı demişlerdir. Çok 
büyük bir hakikattir bu. Matbaada basılan 
üç şey kağıt para, gazete ve romandır. Kağıt 
para olmasa, kapitalizm olmazdı. Gazete 
olmasaydı ulus olmazdı, roman olmasa 
birey olmazdı."

hayatını yaza yaza yaşadığını belirtti.
 Ayvazoğlu, kendi yazarlık macerasından 
ve tecrübelerinden yola çıkarak yaptığı 
konuşmasında, şunları dile getirdi:
"Özellikle geçimini kalemiyle sağlayanlar, 
isteseler de istemeseler de tüm zamanını 
ya yazarak, ya da yazacaklarını düşünerek 
geçirirler. Her şeyi yazmak için yapar-
lar. Bunlar için hayat tarzı olmuştur.         
Yazarlıkta başarılı olmak, düzenli yazmak, 
sabırlı ve kararlı olmaktan geçer. Düzenli 
çalışılmazsa kalem ihanet eder ve hayal 
gücü zayıflar. En verimli düşünme hali 
yazarak düşünmektir. Düşünceler yazıldığı 
takdirde düzene girer ve yaratıcı olmaya 
başlar. Bu manada yazmak bir inşa süre-
cidir."
"Yazmak ve Yaşamak" başlıklı bir konuşma 
yapan şair ve yazar Ali Ural, yazmak, 
yaşamak ve okumanın birbirinden 
ayrılmayan üçlü bir eylem olduğunun 
altını çizerek, bu eylemlerin, edebiyatın 
derinliğini sağladığını söyledi.
 Ural, edebiyatın hayattan yararlandığını 
ve hayatın özüne indiğini vurgulayarak, 
şöyle devam etti:
"Edebiyat hakikati yeniden üretmek için-
dir. Olanı birebir aktarmak, doğrusu pek 
kabul görmemiştir de sanat hayatında, 
edebiyat bağlamında. Mutlak olan-
dan, 'yani bir olan', yeni bir gerçeklik 
çıkartmaya çalışır edebiyat. Edebiyatçılar 
da hiçbir şeyi olduğu gibi görmezler. Ora-

Ali Ural, Beşir Ayvazoğlu, Mahmut Bıyıklı,  D. Mehmet Doğan, Mustafa Özel

TYB Ülkemizin Kültür 
hayatına katkılar sunuyor

Dr. Muhammet Enes Kala’nın yönettiği 
panelde TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan “40. Yıldan Kalan-
lar”, Bekir Soysal ise “40. Yılın Hatırası” 
başlıklı konuşmaları yaptılar. Arıcan 
konuşmasında:
TYB'nin, ülkemizin kültür, sanat ve fikir 
hayatına katkı sunduğunu dile getiren 
Başkan Arıcan, yerli ve milli değerlerin 
önemine değinerek şöyle devam etti: TYB, 
38 yıldır gelenekleştirdiği Yılın Yazarları 
değerlendirmeleriyle, 35 yıldır çıkardığı 
ülkemizde alanında tek yayın olan Türkiye 
Kültür ve Sanat Yıllığı ile, yazarlık alanında 
ilk defa düzenli öğretim sayılabilecek 
Yazar Okulu ile, 25. yılına ulaşan ve 
dünyayı dolaşan Türkçenin Uluslararası 
Şölenleri, Safahat Okumaları ve 18 yıl 
kesintisiz süren Mesnevî Dersleri, 10 yılı 
geride bırakan Edebiyat mevsimi-İstanbul 
edebiyat festivali, 14 yıla ulaşan, Şehir 
Tarihi Yazarları Kongreleri, Ahlâk Şûraları, 
Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dr. Muhammed 
Enes Kala veBekir Sıddık Soysal

İyi bir yazar olmak için  sabırlı ve kararlı olmak gerekir

Şöleni vb. faaliyetlerle zihin dünyamızın 
şekillenmesinde önemli rol oynadı.” dedi.
Bekir Soysal da yaptığı konuşmada, 
TYB’nin bu 40 yıllık süreçte çok önemli 
kültür sanat ve edebiyat faaliyetlerini 
başarı ile gerçekleştirdiğini ifade etti. 
Soysal,  “TYB aradan geçen bu 40 yılda 
kurumsallaştı. Gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında yapacağı faaliyetler konusun-
da uzmanlaştı. Ülkemizde olduğu kadar 
yurt dışında da tanınan bir kurum oldu” 
diye konuştu. 
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yeri önemseyen ve durduğu yeri, zamanın 
önemli adamlarına göre değiştirmeyen, 
bir insan. Ayvazoğlu, eski dostlarına karşı 
kırgınlıkları olsa da ilişkisini sürdüren ve 
vefasını gösteren bir isim. Anadolu’da 
kıyıda köşede kalmış, ama gelecek vadeden 
pek çok ismi, Beşir abinin sütunlarında 
görmek mümkün. Bir yol açmak, bir ışık 
olmak, bir erdemdir. Beşir Ayvazoğlu’da bu 
ışıklardan birisidir”
 
Beşir Ayvazoğlu’nun yakın dostlarından D. 
Mehmet Doğan da Beşir Ayvazoğlu’nun es-
erlerinin muhakkak klasikler gibi okutulması 
gerektiğinin altını çizdiği konuşmasını şöyle 

lerin büyük ilgi gösterdiği programın  ilk 
konuşmacısı  şair ve yazar Özcan Ünlü 
oldu. Ünlü, Beşir Ayvazoğlu’nun gazeteci 
kökenli bire edebiyatçı olduğunun altını 
çizerek, gazetecilik yaptıkları dönemde 
ondan öğrendikleri ile bugüne geldiklerini 
anlattı: 
“Beşir Ayvazoğlu nerdeyse çocuk yaştan 
itibaren gazeteciliğe merak salmış birisidir. 
Bir habere giderdik Beşir Ayvazoğlu bütün 
haberleri yeniden yazardı. “Niye spot 
yazamıyorsunuz” diye kızardı. Çok titiz ve 
dikkatli bir gazeteciydi. ”dedi.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz ise, Beşir Ayvazoğlu’yla 
ilgili şunları söyledi: “Duruşunu bozmayan 
nadir yazarlarımızdan birisidir. Durduğu 

Aşk Estetiği hepimiz için yol gösterici oldu
Türkiye'nin en büyük edebiyat orga-
nizasyonu olan 10. İstanbul Edebiyat 
Festivali kapsamında10.12.2018 tarihinde 
Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi’nde 
yazar-şair  Beşir Ayvazoğlu için özel 
program yapıldı.
 “Yazarlığının 50. Yılında Beşir Ayvazoğlu 
Özel Oturumu” nu İstanbul Şube başkanı 
Mahmut Bıyıklı yönetti.  TYB'nin vefa 
duygusunu çok önemsediğinin altını 
çizen Bıyıklı yaptığı konuşmada,  " Bu 
edebiyat festivalinde de edebiyatımıza 
büyük emek vermiş değerli ustalarımızla 
ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. İlk vefa 
programımızı büyüğümüz, ağabeyimiz 
şair, yazar Beşir Ayvazoğlu için düzenli-
yoruz.” dedi.
Ayvazoğlu’nu ve eserlerini seven-

D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Özcan Ünlü, Mahmut Bıyıklı, 
D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu

sürdürdü: 
“Aşk Estetiği isimli eserinin ilk baskını bizim 
Birlik Yayınevimiz yayınladı. 1982 yılında. 
O dönemde estetik ile ilgili bir kitap yoktu. 
Bir ilkti o eser, hepimiz için yol gösterici 
oldu. Beşir Ayvazoğlu’nun en önemli 
özelliği geçmişimizi bugüne taşıyarak, yeni 
şeyler söyleyebilmesidir. Şeyh Galip’ten 
Mehmet Akif’e kadar her değerimiz, onun 
kaleminde yeni bir çehreyle yeniden 
yazılmıştır.”
Beşir Ayvazoğlu ’da kendisiyle ilgili güzel 
düşünceleri nedeniyle konuşmacılara ve 
festivalin düzenlenmesinde emeği geçen-

lere teşekkür etti.
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bunu kullandığını ve sattığını görüyoruz. 
Anlatacak bir şey bulamayınca da başka 
toplumların tarihine yönelmiştir. Bizde bir 
tane derli toplu Selahaddin belgeselimiz 
romanımız, filmimiz yoktur. Tarihi 50 yılla 
yüzyılla sınırlarsak kısır kalırız. 1000 yıl 
geriye gidersek daha fazla özgüven sahibi 
oluruz.”

Çok satan roman diye bir şey yok-
tur. Pet şişe de çok satar
“Roman Gözüyle Editör; Editör Gözüyle 
Roman” başlıklı söyleşinin konuğu hem 
romancı hem de editör olan Güray 
Süngü’ydü.
 Konuşmasını ikiye ayıran Süngü, birinci 
bölümünde Romancı olarak editörlüğe 
bakışını, ikinci bölümünde bir editör olarak 
romancıyı değerlendirdi. Romancı olarak ilk 
kitabına bir editöre teslim ettiğinde “tek ke-
limesini bile değiştirmeyin” dediğini anlatan 
Güray Süngü sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çağın tanığı olması meselesi, çağda tanıklık 
etmek istediğin mesele nedirle ilgilidir. 
Çağın tanığı olmak mesela belgeselci 
gözüyle 15 Temmuz’un romanını yazmak 
mıdır? Yoksa o şeyi yaşamamıza sebep olan 
şeyi bulup onu yazmak mıdır?” Çok satan 
romanlarla ilgili sorulan bir soru üzerine ise 
şöyle cevap verdi Süngü: “Çok satan roman 
diye bir şey yoktur. Pet şişe de çok satar.”

Kalemim Anadolu’nun mayasından 
besleniyor
Leyla İpekçi “Roman ve İrfan” başlıklı 
konuşmasında, günümüz romanı için “dil”in 
önemini vurguladı ve irfan dilinin hala 
canlı bir dil olarak edebiyat ve sanat için 
yeni imkanlar sunduğunu anlattı. Kendi 
tecrübesinden örnekler vererek sürdürdüğü 
konuşmasında şunları söyledi: 

 İrfan’ın içine daldıkça dünyaya daha 
farklı bakmaya başladım. Bugünün ve 
buranın romanını yazabilmemiz için, 
hem evrensel hem de kendine has bir 
romanı oluşturabilmemiz için bu mana 
dilini muhakkak içimize çekmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Romanda bu 
dili canlandırmaya çalışıyorum. Bu dilin 
imkanlarını kullanmaya çalışıyorum. Benim 
hep baş kahramanım dil olmuştur.”

Derli toplu belgeselimiz 
romanımız, filmimiz yok
 “Roman ve Tarih” başlıklı konuşmasında, 
edebiyatımızda tarih konusunun 
yeterince işlenmediğini, uzun yıllar tarihin 
sadece yakın tarihten ibaretmiş gibi 
kısırlaştırıldığının altını çizen Ali Emre ise 
“Romanın önemli kaynaklarından biri de 
tarih. Kuran’da ne diyor tefsirciler, Kur’an’ın 
üçte ikisi tarihtir. Geçmişin anlatımıdır, 
peygamber kıssalarıdır önemli insanların 
hayatlarıdır. Amerika’nın 200 yıllık bir tarihi 

Romanımızda Avrupa’nın Etkisi Var
 Festivalin ikinci gününün ilk oturumunu, 
Elif Sönmezışık yönetti.  Doç. Dr. Mehmet 
Samsakçı, Dr. Ahmet Koçak ve Prof. Dr. 
Handan İnci’nin konuşmacı olarak katıldığı 
programda; Siyaset ve Roman, Türk 
Romanında Avrupa ve Roman ve Mekan 
konuları konuşuldu.

Mehmet Samsakçı, Siyasetin edebi-
yat ve sanat için sevimli bir konu gibi 
görünmediğini, fakat Türk edebiyatında 
önemli bir tema olduğunu söyledi: 
Dr. Ahmet Koçak da “Türk Romanında 
Avrupa” başlıklı konuşmasında, romanın 
doğuşu ve romanın geldiği yere 
değinerek, hayatla romanın beraber 
yürüdüğünü söyledi: 
19. Yüzyılda romanın ortaya çıkmasıyla 
bize sirayet edişi arasında 200 yıl vardır. 
Fakat buna rağmen romanımızdaki 
Avrupa etkisi barizdir.”

 Prof. Dr. Handan İnci ise “Roman ve Me-
kan” üzerine yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi: “Herhangi bir evi gördüğümde 
içinde hiç yaşamasam bile, o evde 
yaşayanlar hakkında bir şeyler söyleye-
bilirim. İçinde bir kütüphane olmayan 
bir ev hakkında ne düşünebiliriz? Yahut 
duvarlarında hiç tablo olmayan bir ev 
hakkında? Bizim edebiyatımızda ev tama-
men bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. 
“Roman Yazmak” başlıklı ikinci oturuma 
Leyla İpekçi, Yasemin Karahüseyinoğlu ve 
Ali Emre konuşmacı olarak katıldılar. 

 2. Oturum Yasemin Karahseyinoğlu, 
“Roman ve Hayat” başlıklı konuşmasında, 
romanın, insanın derinlerine dokunduğu 
ve anlattığı kadar roman olduğunun altını 
çizdi ve şunları söyledi: “İnsan hayatı bir 
takım rutine bağlanmış hareketlerden 
ibaretmiş gibi görünse de, roman o 
rutindeki dengeyi ve derinliği gösterir 
bize. Bana göre roman soluklanmak, fasıla 
vermektir.”

Elif Sönmezışık, Prof. Dr. Handan İnci, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Dr. Ahmet Koçak
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19 kitabı 5 kitap olarak yayınlamaya karar 
verdik." şeklinde konuştu. Esen, kitapların 
içeriklerinden bahsederek, şunları kaydetti:
"Şairin kitapları uzun süredir piyasada 
bulunmuyordu. Sevenleri bu kitabı bekliyor, 
kitapları alınır diye düşündük. Kitabın ilk 
baskısını 3 bin adet yaptık ama ilk kitap ile 
ikinci kitabın arası uzadı. Çünkü ilk kitap 
üzüntüyle belirtmek isterim ki büyük bir 
ilgisizlikle karşılaştı. Bir yılda 300 adet dahi 
satılamamıştı. Kendisi de üzüntülüydü. İki 
yıl aradan sonra ikinci kitabını yayımladık. 
Daha sonra bunu diğer kitaplar takip etti. 
Tek bir arzumuz vardı, yaşarken kitaplarının 
tamamını yayımlanmış olarak görmesiydi. 
Çok şükür bu amacımıza ulaştık."
"Bahaettin Karakoç Portresi" başlıklı bir 
konuşma yapan yazar Mustafa Özçelik ise 
şair, yazar, ilim adamı gibi insanların hayat-
tayken kıymetinin bilinmediğine vurgu 
yaptı.
 Özçelik, Karakoç'un şair bir ailede 
doğduğuna ve ilk şiirini 12 yaşında kaleme 
aldığına işaret ederek, "Karakoç şiirinde 
30-40 farklı temaya rastlanacaktır. Vatan, dil, 
dağ, tepe, din, millet, kahraman gibi pek çok 
temayı aşk perspektifinden anlatmıştır. Bu 
anlamda bütün şiirleri aşk şiiridir. Aşk bir hal 
meselesidir ve bir şair aşıksa, şiir söylemek 
zorundadır varoluşu buna bağlıdır. Bahaet-
tin Karakoç hep aşkı söyler, aşkın hallerin-
den söz eder.”

başkaydı. Bu ögelerden ilki vatandı. Bir 
milleti millet yapan en önemli unsurlardan 
biri vatan sevdasıdır. Onun vatanı sadece 
Türkiye değil, Türkçe konuşulan bütün Türk 
dünyasıdır."
 Nar Yayınları Sahibi Tayfur Esen de 
"Bahaettin Karakoç ve Eserleri" başlıklı 
konuşmasında, Karakoç'un kitaplarını bas-
maya 2011'de karar verdiklerini dile getirdi.
Karakoç'un "Beyaz Dilekçe" eserinin 
kendisinde çok özel bir yeri olduğunu 
anlatan Esen, "Beyaz Dilekçe'nin hürmetine 
Bismillah demeye karar verdim. Bahaet-
tin Karakoç'la buluştuk ve gerekli bütün 
detayları konuştuk. Buna göre yayınlanmış 
olan 19 kitabı üzerinde çalışacaktık. Bu 

Bahaettin Karakoç Şiirinde Milli Öğeler Hep Önde Gelir
 "10. İstanbul Edebiyat Festivali"nde 
merhum şair Bahaettin Karakoç anıldı.
Bu yıl 16 Ekim'de hayatını kaybeden 
şair için "Gidenlerin Ardından" bölü-
münde Bahaettin Karakoç Özel Oturumu 
gerçekleştirildi.
Yusuf Dursun Kızlarağası Medresesi'nde 
yapılan programda "Bahaettin Karakoç 
Şiirinde Milli Öğeler" başlıklı bir sunum 
yaptı.
 Bahaettin Karakoç'un davet edildiği her 
yere severek gittiğini aktaran Dursun, "Bir 
bakarsınız burada bir bakarsınız başka bir 
yerde olurdu. Türkçe konuşulan her yere 
şiiriyle ses bayrağını taşıdı. Onca yolu bir 
şiir okumak için tepmedi. Amacı kendi 
ifadesiyle şiir pazarına hakiki şiiri götürme-
kti. Özel sohbetlerimizde, 'Ben ferman 
yazarım, benim şiirimi başkası okusun.' 
derdi." diye konuştu.
 Dursun, Karakoç'un derviş meşrepli biri 
olduğu değerlendirmesini yaparak, şöyle 
devam etti:
"Nev'i şahsına münhasır biriydi. 'Beyaz Kar-
tal' ve Dede Korkut' olarak da bilinirdi. Şiiri 
konusunda hiç kimseye taviz vermezdi. 
Bir gecede 5-6 şiire birden başladığını 
söylemişti bize. 'Benim şiirimin içerisinde 
mücevher de olur, alelade çakıl taşı da 
olur.' derdi. Hemen her konuda yazdığını 
biliyoruz ama onun şiirindeki milli ögeler 
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bir şeyden her şeyi hissettirebilen yazı türü 
olarak tanımlayabiliriz. Yürürken düşünmek, 
düşünürken yürümek gibi… Denemenin 
imkânlarını hayatla ve okuma tecrübeleri-
yle ilişkilendirmek, denemenin nesirdeki 
konumunu kavrama noktasına daha da 
yaklaştıracaktır bizi. Farklı türlerde yaza-
bilen yazarları denemede kendine en yakın 
haliyle tanıyabiliriz. 
diye konuştu.

düşünceyi biçimlendirmek için en 
önemli türdür. Düşünürken çoğunlukla 
düşüncemizi zihnimizde takip etmekte 
zorlanırız. Bir bakmışız kendimizi başka 
bir şey düşünürken bulmuşuz. Felsefi bir 
soruşturmayı devam ettirmenin zorluğudur 
bu. Deneme yazmak düşüncemizi biçim-
lendirmek için en elverişli tür oldu.”
Elif Sönmeışık da yaptığı konuşmada, 
“Denemeyi kısaca her şeyden bir şey alıp, 

Türk denemeciliği  yüksek bir değer taşır
Yusuf Dinç’in yönettiği, Ali Ayçil, Dr. Ah-
met Murat ve Elif Sönmezışık’ın konuşmacı 
olarak katıldığı oturumda, denemenin 
tarihi ve imkânları konuşuldu.
Ali Ayçil yaptığı konuşmada, “Ahmet 
Haşim Türkçede deneme türünün ilk en 
yetkin örneğini veren isimdir. 
Türk Denemeciliğinin ilk kuşakları, 
bazı toplumların birkaç yüzyılda 
yaşayabilecekleri deneyimleri, felaketleri, 
hayat sahnelerini birkaç on yıl içinde te-
crübe etmiş kimselerdi. Türk denemeciliği 
dünya tarafından pek çok trajediyle 
sınanmış bir yazarlar kuşağının mirasıdır 
ve bu yüzden yüksek bir değer taşır.” dedi.
Oturumda “Niçin Deneme?” başlıklı bir 
konuşma yapan Dr. Ahmet Murat, kendi 
denemelerinden de yola çıkarak den-
emenin neden tercih edildiğini anlattı.
Murat, “Deneme yazmak bana göre 

İsmet Özel öz ve saf bir düşünürdür
Edebiyat festivali kapsamında şair yazar 
İsmet Özel için özel bir program düzen-
lendi.
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın  
yönettiği, Ercan Yıldırım, Dr. Celal Fedai 
ve Prof. Dr. İbrahim Tüzer’in konuşmacı 
olarak katıldığı oturuma edebiyat severler 
büyük ilgi gösterdi.
Ercan Yıldırım yaptığı konuşmada “İsmet 
Özel öz ve saf bir düşünür. 70’li yılların 
son çeyreğinde yazdığı yazılar İslami 
yöntem ve cemaatleşme ile ilgili. Daha 
sonraki yazılarında medeniyet kavramının 
üzerinde durur. Daha ontolojik çıkarımlar 
yapar. Hiçbir zaman bulunduğu çevreye 

uyum sağlamak için hareket etmez. 
İslam, Türk, Ehli Sünnet, Gaza, kavramları 
içerisinde Türkiye’nin ruhu diyebileceğimiz 
çıkarımlar yapar.” 
Prof Dr. İbrahim Tüzer, İsmet Özel’in bir 
şiirini okuyarak sözlerine başladı: “Herşey 
ben yaşarken oldu”… Her şeyi kendisi 
yaşarken olduğu iddiasında bulunmak 
başlı başına bir farkındalıktır. Bir ömür nasıl 
bereketlenmiş olur. Konuştuğumuz kişi 
böyle bir farkındalığı elde etmişse, o zaman 
bu hayatın da farklı olduğunu düşünmemiz 
gerekiyor.  Neyin gerçek neyin sanal, neyin 
iyi neyin kötü olduğunu anlayamayan, 
yani 21. Yüzyıl insanı. İsmet Özel’de merak 
duygusunun çok erken yaşlarda ortaya 
çıktığını görüyoruz. Farkındalığı, neyin iyi 
neyin kötü olduğunu ayırt etmek isteyen 
bir merak. İlkokul üçte iken kimseye haber 
vermeden Ankara’da bir gazeteye bir şiir 
gönderir. Şiiri de yayınlanır.”
Dr. Celal Fedai ise yaptığı konuşmada, 
Yüksel Lisans tezini İsmet Özel üzerine 

yaptığını söyledi.
Fedai sözlerini şöyle sürdürdü: 
 “Hayranlık salamura edilir bir şey değil. Bi-
zim İsmet Özel ile olan diyaloğumuz İsmet 
Özel’i çok sevmemiz onu eleştirmememiz 
anlamına gelmez. Biz ona dahil olmak 
için onu aşmak isteriz. Aliya İzzebegoviç, 
“Gerçek bir şairse o zaten bir mücadeleye 
girmiş demektir. Onun mücadelesi kötülüğe 
karşıdır.” der. İsmet Özel bu anlamda da 
gerçek bir şairdir.”

Ercan Yıldırım, Dr. Celal Fedai

İbrahim Tüzer, Mahmut Bıyıklı
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Kozan'ın üstlendiği söyleşide, "Akıl, Aşk 
ve Ötesi" başlıklı bir konuşma yapan yazar 
Ahmet Turgut, son dönemde kavram kül-
türü üzerine çalışmalar yaptığını anlattı.
Turgut, kaleme aldığı "Kelimelerin Kalbi" 
ve "Akıl, Aşk ve Ötesi" son iki kitabının 
da içerik olarak kavramlar üzerinden 
ilerlediğini belirterek, "Akıl, Aşk ve Ötesi 
kavramlarla birlikte bizi daha çok idrak 
inşasına davet ediyor. 21. asırda yaşam 
biraz hızlanınca idrak kaosumuz da arttı. 
Artık sloganik cümlelerle düşünen, hipno-
tik kelimelerle işlenen, anlamaktan ziyade 
yargılayan, hissiyatı minimum bir toplum 
olma yolundayız." değerlendirmesinde 
bulundu.
Turgut, bugün toplumda liseli gençlerin 
günlük hayatlarını yaklaşık 100 kelimeyle 
tamamladıklarına dikkati çekerek, şöyle 
devam etti:
"Gençlerimiz şu anda ana dilde okudukları 
metinleri anlayamıyorlar. Herhangi bir ted-
bir alınmazsa, bir şekilde iletişim sağlığını 
dert edinen insanlar önlem almadığı tak-
dirde bizden sonraki nesil konuşacak ama 
anlaşamayacaklar ve dahi anlamayacaklar. 
Bunun alametleri şu an yoğun olarak 
sosyal medyada. Gidişat hiç hoş değil. Bi-
zlerin bu anlamda saflarımızı belirleyerek, 
idrak krizine karşı mümkün olduğunca 
farkındalık oluşturmak gerekir."

Çok sade, gösterişten uzak bir insandı. Hacı 
Bayram Veli hazretlerine bağlıydı. Babam 
ise, şair bir adamdı. Türkiye’nin yarısını 
dolaşmıştır. Evliyaların çoğunun türbesini 
bilirdi. Bizi de dolaştırırdı.”

Edebiyat ve Medeniyet
Gazeteci- yazar Yusuf Kaplan, “Medeni-
yet ve Edebiyat” ilişkisini anlattığı 
konuşmasında, Batılı değer ve kavramlarla 
düşünen bir toplumun kendi kalabilmesi 
mümkün değildir dedi. 

Tanpınar ve Yahya Kemal bu 
toprakların ruhu
Kaplan, edebiyatın bir medeniyet meselesi 
olduğuna işaret ederek, “Bir medeniyet 
fikriniz yoksa edebiyatınız olmaz. Bir 
medeniyet külliyatınız yoksa, ortaya izini 
sürebileceğiniz bir tatbikat koyamazsınız. 
Bizde isimler öne çıkmaz, fikirler öne çıkar, 
aslolan fikirdir. Batıda ise tam tersi. Bu 
çok ciddi bir ayrım.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal’in 
edebi derinliğinden örnek veren Kaplan, 
şöyle devam etti:
“Geleneğin, bir ustanın dizinde tedris ed-
ilmesiyle ancak aktarılabileceğini, zamanı 
ve mekanı aşarak, perdeleri delip geçerek 
insanlara ulaştırılabileceğini biz Tanpınar 
ve Yahya Kemal arasındaki ilişkiden 
çıkarabiliriz. Üstelik ikisi de seküler insanlar. 
Sekülerlik maskedir, onu söktüğünüzde 
oradan bir ruh anıtı çıkacak. O ruh, bu 
topraklara insanlık tarihini inşa etmenizi 
mümkün kılan dinamikleri kazandıran 
ruhtur.”

Gençler ana dilde okudukları 
metinleri anlayamıyorlar
"10. İstanbul Edebiyat Festivali" 
kapsamında "Mürekkebi Kurumadan" 
başlıklı söyleşi yapıldı. Yönetimini Tayfur 

Gazeteci- yazar Yusuf Kaplan:
Bir medeniyet fikriniz yoksa edebiyatınız olmaz
Festivalin 4. Gününde “Edebiyatın Renkleri” 
konuşuldu.
Belkıs İbrahimhakkıoğlu “Türk 
edebiyatından Hatıralar” başlıklı 
konuşmasında, edebiyatımızın bilinen 
değil, bilinmeyen isimlerini anlattı.

Edebiyat dünyasının pek çok ismiyle 
yollarının kesiştiğini,  bu çevrelerde 
bulunmasının babasının vesilesiyle 
olduğunu belirten İbrhimhakkıoglu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “ Edebiyat 
dünyamızda bir isim ideolojik meselelere 
hizmet ettiyse ismini yaşatıyoruz ama 
diğer değerlerimizi anmıyoruz. Cenap 
Kozanoğlu, ben tanıdığımda da yaşlıydı. 

Yusuf Kaplan

Ahmet TurgutBelkıs İbrahimhakkıoğlu
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Ahmet Turgut

Türk edebiyatında her kesimi kucaklayıcı olmalıyız
Edebiyat severlerin ve öğrencilerin büyük 
ilgi gösterdiği, yazarlar Naime Erkovan, Re-
cep Seyhan ve Necip Tosun’un konuşmacı 
olarak katıldığı oturumda geçmişten günü-
müze hikâyenin serüveni konuşuldu.
Naime Erkovan, “Hayatı Kurgulamak başlıklı 
konuşmasına, hayatın ve kurgunun nasıl 
anlaşılması gerektiğini açıklayarak başladı. 
Yalın gerçeğin veya hakikatin, tek başına 
insanın dikkatini çekmediğini, o gerçeğin 
hayalle ve kurguyla yeniden şekillenerek 
hikâyeleştirilmesi ile hafızamızda yer 
ettiğini söyledi.
Recep Seyhan da yaptığı konuşmada, 
“Geleneksel hikâye insanın yaratılış hikâye-
siyle doğrudan ilişkilidir. Yaradılışımızın 
temelinde Âdem ve Havva’nın hikâyesi var 
ve o hikâyede muazzam bir kurgusal zemin 
var. Yani bizim geleneksel hikâye dediğimiz 
türde bulunması beklenen her unsur var. 
Yine Habil ve Kabil kıssası, Nuh Tufanı, Pey-
gamberlerin mücadelesini anlatan kıssalar, 
geleneksel hikâyenin unsurlarını doğrudan 
aldığı hikâyelerdir. Geleneksel hikâyenin de 
köken olarak bu mukaddes hikâyelerden 
beslendiğini düşünüyorum.” dedi.

“Günümüz Öyküsü” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştiren Necip Tosun, hikâye yazmaya 
başlama sürecini, beslendiği edebiyatçıları 
ve çalışma disiplinini anlattı.
Tosun;  hikâye yazma sürecini anlattığı 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben bu 
insanlarla tanıştıktan sonra kendime bir yol 
çizdim. Hikâye yazmaya başladım. Çalışma 
disiplinimi hiç aksatmadım. Yazacağım 
bir kitap için beş yıl içinde 100 kitap 
okudum. “Modern Öykü Kuramı” böyle 
yazıldı mesela. Zevkli bir okuma serüvenim 
olmadı açıkçası.” 80’li yıllarda Müslüman 
edebiyatçıların edebiyat dünyası tarafından 

yok sayıldığını anlatan Tosun şöyle 
konuştu: 
“Türk edebiyatında bir dönem Müslü-
man edebiyatçılar yok sayıldı. Sol kanon 
tarafından. Bugün aynı hataya biz 
düşmemeliyiz, her kesimi kucaklayıcı 
olmalıyız. Aslında biz 1980’den sonra tek 
gözlü bakışa itiraz ederek yaptığımız büt-
ün çalışmalarda, Sezai Karakoç’ların, Necip 
Fazılların, Erdem Beyazıtların varlığını ve 
edebiyatlarının değerini öne çıkardık.”
Program dinleyicilerin sorularının 
cevaplanmasının ardından sona erdi. 
Program sonunda çekiliş yapılarak dinley-
icilere çeşitli kitaplar hediye edildi.

Mahmut Bıyıklı, Necip Tosun, Recep Seyhan, Naime Erkovan

"10. İstanbul Edebiyat Festivali"nde "Kamil 
Eşfak Berki Özel Oturumu" gerçekleşti. 
Yunus Emre Özsaray'ın yönettiği etkinlikte 
konuşan şair Erkan Kara, Berki'nin yazın 
dünyasındaki ilk şiirlerini 1971'de kaleme 
aldığını söyleyerek, titizliği, nitelikli eser 
verme derdi nedeniyle az yazan, az şiir 
yayınlayan bir şair olduğuna dikkati çekti.
Berki'nin Sezai Karakoç çizgisinde Diriliş 
şairi olduğunu aktaran Kara, "Bu, varoluşu 
ve dünyayı hakikat temelli okumak 
demektir. Diriliş'ten aldığı ilhamla kendi 
özgürlüğü içinde, entelektüel yetenek 
ve duygusal zeka birlikteliğiyle şiirini 
kurmuştur. Bu hal, şiirlerinde ve düz 
yazılarında açık bir şekilde kendini gösteri-
yor." diye konuştu.
Şair Hakan Arslanbenzer de Berki'nin 

şiirlerini "ekonomik şiir" olarak 
değerlendirerek, "Ekonomik olmak, iktisatlı 
olmayı, az kelimeyle çok söz söylemeyi, 
anlam ya da imgede ne amaçlanıyorsa 
bunu az kelimeyle ifade eder. Bu anlamda 
ekonomik şiirin iyi bir örneğidir Berki. Bu-
nunla beraber, okuyucuya çok güvenen bir 
şiirdir. Açıklayıcı şiir değildir. Okuyucunun 
az kelimeyle çok fazla anlam yakalayacağı 
güveni vardır.” ifadelerini kullandı.
Yazar Osman Bayraktar ise Berki'nin şiirleri 
kadar düz yazılarının da önemli olduğunu 
vurgulayarak, "Onun düz yazılarında şiir 
üzerine çok fazla ve çok özgür düşünüşler 
var.Tabii ki Berki, Yahya Kemal üzerinde 
de çok duran bir şair ve yazar. Biraz da 
Yahya Kemal gibi o da maalesef yazılarını 
kitaplaştırmıyordu." dedi.

Kamil Eşfak Berki de etkinlik dolayısıyla 
TYB İstanbul Şubesine teşekkür ederek, 
"Aslında düşünce ve şiir bizim toplumu-
muzda iç içedir. İmgelenme farklılıkları 
olabilir. Bu toplumun her insanında, şiir ve 
düşünce birliktedir. Etkinliğin ardından, 
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, Berki'ye bir tablo hediye ettiler.

Kamil Eşfak Berki: 
Toplumun ruhsal hayatı şairler üzerinden yürüyor

Kamil Eşfak Berki
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Çokum yaşadığı gibi yazan, yazdığı gibi yaşayan bir değerimizdir
Edebiyat Festivali’nin Onur Konuğu yazar 
“Sevinç Çokum Özel Programı” 15 Aralık 
2018 tarihinde gerçekleşti.
 İki oturum şeklinde düzenlenen programın 
birinci oturumunda, D. Mehmet Doğan, 
Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Hülya 
Argunşah ve Prof. Dr. Mehmet Narlı yer aldı.
 Prof. Dr. İnci Enginün “Sevinç Çokum’da 
Ayrıntıların Önemi” başlıklı konuşmasında, 
roman ve hikâyelerinde yer alan kelime, 
sembol, tasvir ve tahlillerin eserindeki 
kullanım biçimlerini anlam örgüsünü 
anlattı.
“Sevinç Çokum’un eserleri üzerine o kadar 
çok yazdım ki, sonunda bazen eserlerini 
kendim yazmışım gibi hissettim” diye 
konuşan Enginün sözlerini şöyle sürdürdü: 
“ Eserlerinde kendi ailesinden, eşinin 
ailesinden izler görmek mümkündür. 
Romanlarında ve hikâyelerinde yer verdiği 
ayrıntılar, o ayrıntıları tasviri ve çağrışımları 
öne çıkar.”
D. Mehmet Doğan: “Yakın Edebiyatımızda 
Sevinç Çokum Etkisi” üzerine yaptığı 
konuşmaya, Çokum’un hayat hikâyesinden 
bahsederek başladı.
Doğan,  “Sevinç Çokum’un politik 
altyapısını babasından, hikâye yazma 
altyapısının ise annesinden kaynaklandığını 
düşünüyorum. Son yıllarda yazdığı 
romanda eşinin babasını anlatır. Sevinç Ço-
kum eserlerinde kendi hayatından, ailesinin 
hayatından izleri anlatırken, aslında bütün 
toplumu anlatır. Sevinç Çokum’u okumanın 
kendimizi, toplumumuzu okumak 
olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
 Prof. Dr. Hülya Argunşah ise “Bir Den-
eme Yazarı Olarak Sevinç Çokum” başlıklı 
konuşmasında, yazarın denemelerini ve 

günlük gazetelerde yazdığı yazıları ile 
değerlendirdi. 
Argunşah, “Sevinç Çokum’un romanları 
ve hikâyelerinden çokça bahsedilme-
sine rağmen, denemelerinden pek 
bahsedilmeyeceğini düşünerek bu 
yöndeki eserlerini incelemek istedim. Sevinç 
Çokum’un denemelerinde bir ressamın 
kullandığı renk ve ışığı, bir bestekârın 
kullandığı ses unsurlarını, kelimelerle ifade 
ettiğini görürüz. Sübjektif, şahsi, kesin 
yargılardan ve ispattan uzak tanımı içinde 
denemenin bütün ayırıcı özelliklerini onun 
denemelerinde buluruz. Yaşadığını yazan, 
yazdığını yaşayan bir yazardır Sevinç Ço-
kum.” diye konuştu.
 Prof. Dr. Mehmet Narlı da yaptığı 
konuşmada; “Her roman otobiyografiktir 
otobiyografik olmayan bir roman yoktur. 
Yazar romanında kendi hayatından izleri 
yeniden kurar. Sevinç Çokum’un eserler-
inde biyografik unsurlar üzerine bir çalışma 
yapılmadığı için bu konuda net şeyler 
söyleyemeyiz ama kendi ifadelerinden 
mesela “Lacivert Taşı” romanındaki çocuğun 
kendi babası olduğunu anlayabiliyoruz.”
 “Çokum benim için çok önemli bir yazardır; 
çünkü onun öyküleri üzerinden Türkiye’nin 

geçirdiği süreçleri görebiliyorum.” diyerek 
söze başlayan Necip Tosun; “ “Onun 
öykülerini okuduğumuzda nerelerden 
geçtiğimizi, bilhassa bizim kuşak adına 
edebiyat ortamının kıyıcılığını ve sağ sol 
çatışmasını görebiliyoruz. Yazdığı her 
şey evrensel insanın acılarını, tutumlarını 
yansıtıyordu. Sevinç Çokum’un öyküleri 
bize bugün yaşadığımız temel problemleri 
tek tek anlattı ama yeni yeni duymaya 
başladık söylediklerini. Bundan sonra 
kendisine daha dikkatli eğileceğimizi 
düşünüyorum. “Romanlarındaki Şair 
Sevinç Çokum” başlıklı konuşmasında 
Çokum’un gizli kalmış şairliğine değinen 
Doç. Dr. Ramis Karabulut şunları 
söyledi: “Türk edebiyatı içinde Sevinç 
Çokum müstesna bir yerde durur. 
Türkçeyi ve Türkçenin ifade kabiliyetini 
zenginleştirmiştir. Zarif ve nezaketli bir üs-
lupla yakın edebiyatımızın çirkinliklerinin 
dışında kalması takdire şayandır. Program 
sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında 
Çokum şunları söyledi: 
Buraya gelip özel bir çaba net-
icesinde hakkımda düşüncelerini ve 
değerlendirmelerini ortaya koymuş yazar, 
şair ve akademisyenlere Son derece özgün 
ve orijinal bakışlardı. Temaları son derece 
değerliydi. Bu sayede eserlerimle ilgili 
birtakım anahtarlar verildi bana. Çokum, 
TYB İstanbul Şubesi başta olmak üzere 
festival, düzenleyicilerine teşekkür etti.
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Edebiyat Festivali Artık İstanbul’a Sığmıyor
İsmet Özel, Bahaettin Karakoç, Beşir 
Ayvazoğlu, Sevinç Çokum gibi ünlü 
yazarlar için düzenlenen özel oturumların 
yanı sıra medya ve edebiyattan romana, 
şiirden denemeye kadar edebiyata dair 
pek çok konunun ele alındığı, bu yıl “Yaz-
mak ve Yaşamak” temasıyla düzenlenen  
“10. İstanbul Edebiyat Festivali” ödül 
töreniyle sona erdi.
 
Türkiye’nin en büyük edebiyat organiza-
syonu olarak görülen İstanbul Edebiyat 
Festivali, altı gün sürdü. 40 oturumda 100 
civarında edebiyatçının ağırlandığı festi-
valde yoğun bir izleyici trafiği yaşandı.  
Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen 
kapanış töreninde konuşan TYB Şeref 

Edebiyat Festivalinin son gününün ilk 
oturumu “Edebiyat Dergilerinin Gündemi” 
oldu. 
Zafer Acar, Seyfettin Ünlü ve Aykut Nasip 
Kelebek’in konuşmacı olarak katıldığı 
oturumu Osmangazi Akcan yönetti.
Zafer Acar “Dergiler ve 2018 Dergile-
rinin Gündemi” başlıklı konuşmasında 
edebiyat dergilerinin kurumsallaşmasının 
problemlerine değindi ve şunları söyledi: 
Amatör ruhla çıkan dergilerimizin yerini 
alan kurumsallaşmış yani ekonomik güç 
odaklarının çıkardığı dergilerde gündem 
de doğal olarak edebiyatçıların hakimiy-
etinden çıkıyor.  Neden kurumsallaşmış 
bir dergi, amatör ruhla çıkan bir dergiden 
verim anlamında geri kalıyor? Çünkü 
kurumsallaşan dergilerde bir süre sonra 
belli kurallar derginin samimiyetinin 
önüne geçiyor ve akademik üretim 
başlıyor. Amatör dergilerde ise daha sa-
mimi bir şekilde sanat üretiliyor.” Seyfettin 
Ünlü ise “Dünden Bugüne Edebiyat Derg-
ilerinde Gündem” başlıklı konuşmasında, 

edebiyat dergilerinin gündemi belirlemek 
için bir meselesinin olması gerektiğini 
söyledi:
 “150 yıllık bir geçmişe sahip 
dergiciliğimizde erken dönemde Sıratı 
Müstakim ve Sebilürreşat öne çıkıyor. 
Mehmet Akif, Eşref Edip gibi sanatçıları 
görüyoruz. Bunların bir meselesi vardı. 
İslâm’ın düşünce sistemi içinden sanatlarıyla 
kendilerini ifade etme çabası. Mesela bir 
örnek, Eşref Edip o dönemde “Türklüğümüz 
ve Türklere Dair” diye bir yazı yayınlamış. 
Bugün hala bu başlıkta konuları tartışıyorsak 
burada bir problem var demektir. O miras-
tan yeterince faydalanamadığımızı gösterir. 

Edebiyat dergileri sanat üretsin
Gençler olumlu ya da olumsuz 
eleştiri bekliyor
Aykut Nasip Kelebek, “Dergilerde Genç 
Şairler” başlıklı konuşmasında şunları 
söyledi: “Modern Edebiyatın başında 
gelen şairlerden biri Necip Fazıl’dır. O 
da dergilerde kendini gösterir. Ahmet 
Haşim “Yeni Mecmua” dergisinde onun 
şiirlerini okuyunca, “çocuk, bu sesi nereden 
buldun” demiştir. Genç şairler için dergiler 
hayati derecede önemlidir. Bugün genç 
şairlerin kendilerini gösteretebilecekleri 
dergiler var ama aldıkları tepki çok sınırlı 
veya hiç yok. Olumlu veya olumsuz eleştiri, 
genç şairin açlıkla beklediği bir şey.
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Başkanı D. Mehmet Doğan çok güzel bir 
faaliyetin gerçekleştiğine dikkati çekerek 
şöyle konuştu:
"Son on yıldır bu mekânda edebiyat 
festivali, edebiyat mevsimi programı icra 
ediliyor. 
 Edebiyatın göründüğü bir sahneye 
dönüşüyor TYB İstanbul Şubesi. Çok 
değerli şairlerimiz, yazarlarımız ve 
edebiyatçılarımız bu mekânda kendile-
rini ifade imkânı buluyor. Bunlar ger-
çekten edebiyatın arka plana düştüğü, 
etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, 
TYB'nin bir cevabı gibi. İstanbul şubemiz, 
birinci şölenden itibaren bunu hakkıyla 
yapıyor. Bir de işin ödül faslı var. Ödül bu 
faaliyeti katmerlendiriyor. Elhamdülillah 
10'uncu edebiyat mevsimini de gördük. 
Kendi adıma söylüyorum tabii, 11'incisini 
ve nicelerini de görmeyi Allah nasip eder 
inşallah."

 TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan da, edebiyatın güzelleştirici 
ve birleştirici özelliğinin festivalde 
görüldüğünü söyleyerek, "Toplumların, 
ülkelerin gündemleri her zaman canlıdır, 
dinamiktir. Gündem siyaset olmuştur, 
savaş, açlık ve sıkıntılar olmuştur. Ama 
edebiyat kelimesi, edebi, edipliği, güzelliği 
ifade eden insanlığın ortak değeri. 
Edebiyatın burada bir geleneğe, festivale 
dönüşmüş olması gerçekten çok önemli." 
değerlendirmesinde bulundu.

 Edebiyat Festivali’nin dünyaya açılması 
gerektiğini sözlerine ekleyen Arıcan, 
"Kendi birikimlerimizi dünyaya açmamız, 
dünyadaki birikimleri ülkemizde beraberce 
konuşmamız gerekiyor. Bunun da artık 
programa alınmış olması çok sevindirici. 
Bu vesileyle edebiyat ödülüne layık olan 
edebiyat dostlarımızı yürekten kutluyo-
rum. Sıradan bir iş değil bu. Gerçekten 
büyük bir çabanın, gayretin sonucu." 
açıklamasını yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise 
TYB'nin sanata, edebiyata ve kültüre 
öncülük ettiğinin altını çizerek, "TYB'mizin 
aslında her yıl tekrarlanan bu çalışması, 
şehrimizde büyük bir edebiyat rüzgarı 
estiriyor." dedi.

 TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 
festivalin önemine işaret ederek, "Artık 
biz İstanbul'a sığamıyoruz. Allah'ın izniyle 
gelecek senelerden itibaren İstanbul 
Edebiyat Festivali'ni uluslararası arenada 
gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. 
Edebiyat Festivali'nde bütün güzelliklerin 
yanında 10 yıldan beri ödüller açıklanıyor. 
10 yıllık geleneği bugün de bozmuyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu 
10. İstanbul Edebiyat Festivali'nde "Hikâye" 
dalında yazar Bahtiyar Aslan ödüle layık 
görüldü. Aslan'a ödülünü TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
takdim etti.

"Roman" dalında ödül alan akademisyen 
yazar Mehmet Sabri Genç'e ödülünü, İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı verirken, 
"Şiir" dalında ödül alan şair ve yazar 
Mehmet Can Doğan ise ödülünü yazar Ali 
Ural'ın elinden aldı. Savaş Şafak Barkçin de 
"Deneme" dalında ödüle layık görüldü.

 AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünya-
min Yılmaz'a da "Şükran Beratı" verildi. 
Yılmaz'a beratını AK Parti Genel Başkan 
Danışmanı Yasin Aktay takdim etti.
TV NET Yayın Müdürü İsmail Halis'in 
beratını TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, kültür tarihçisi İbrahim Ethem 
Gören'in beratını TYB İstanbul Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı, yazar Derya 
Kılıçlar'ın beratını ise araştırmacı yazar 
Fatma Gülşen Koçak verdi.

 Tören, halk müziği sanatçısı Esat 
Kabaklı'nın mini konseriyle sona erdi.
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Zaman zaman dinleyicilerin de koronun 
söylediği türkülere eşik ettiği konserde, 
İstiklal Marşı şairi Mehmed Âkif Ersoy 
ve Yahya Kemal Beyatlı'nın bestelenmiş 
şiirleri okundu. Mehmet Kemiksiz’ de 
bestelediği eserlerden örnekleri seslen-
dirdi ve büyük beğeni kazandı.
Yağan yoğun kara rağmen konsere çok 
sayıda izleyici katıldı. Programın sonunda 
TYB Genel Başkanı Arıcan günün anısına 
Bestekâr Mehmet Kemiksiz’e teşekkür 
beratı, Tuğba Gönülal da, Koro Sanat 
Yönetmeni Nebahat Konu' ya çiçek 
takdim etti.
Konsere; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 

ediyorum,  şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Birliğin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla, 
kültür hayatımıza damgasını vuran 
çok önemli kültür sanat faaliyetlerini 
gerçekleştirdiklerini belirten Arıcan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının katkısı 
ve desteğiyle konserin düzenlendiğini 
kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Konser Salonu'nda gerçekleşen "Mehmed 
Âkif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" adlı 
konserde, Nebahat Konu'nun yöneti-
minde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları 
sahne aldı.

Ersoy ve Beyatlı bestelenmiş şiirleriyle anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kuruluşunun 
40. yılı dolayısıyla yurt içinde ve yurt 
dışında önemli kültür, sanat ve edebiyat 
faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Yılın son etkinliğin de ise Mehmed Âkif 
ve Yahya Kemal’i bestelenmiş şiirleriyle 
anmak amacıyla Ankara Devlet Kla-
sik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca 
"Mehmed Âkif Ersoy'dan Yahya Kemal 
Beyatlı'ya" konseri düzenlendi.
Programın açılışında bir konuşma yapan 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan, “TYB’nin kurulması ve bugünlere 
gelmesinde emeği geçen, katkı sağlayan 
başta kurucu genel başkanımız D. Mehm-
et Doğan olmak üzere herkese teşekkür 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Doğan, Gazi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan,  
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, Milli 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Tarım 
eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Güzel 
Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Faruk Belviranlı, TYB Vakfı 2. Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Genel Sekreteri 
Muhammed Enes Kala, Mali Sekreter 
Fatih Gökdağ, Başkan Danışmanı Ferhat 
Koç, Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt 
ve çok sayıda müzik sever katıldı.
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Malatya’da doğan, Diyarbakır, Mardin, 
Kerbela, Şam ve Kahire’de yetişen, 
Anadolu’nun bir çok yerini dolaştıktan 
sonra İstanbul, Bursa ve Kütahya’da 
yaşayan, Rodos ve Limni adalarına 
sürgün edilen, büyük mutasavvıf şair 
Niyâzi Mısrî doğumunun 400’üncü 
yılında Bursa’ da bilgi şöleni ile anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 
40. Yılı faaliyetleri kapsamında;  TYB 
Bursa Şubesi  ve Bursa Osman Gazi 
Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen 
“Doğumunun 400’üncü Yılında Niyâzî-i 
Mısrî Dönemi  ve Tesirleri” bilgi şöleni 
16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Seyyid 
Usul Dergahı Kültür Merkezinde yapıldı.

Misrî’nin kabri  kaldırımların 
altında kalmış
Bilgi şöleninin açılış programında 
konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, şair Mehmet Niyazi Mısrî’nin, 
mahlasının Mısrî olduğunu fakat 
kendisinin 4 asır önce Malatya’da 
doğduğunu hatırlattı. Doğan, şunları 
belirtti:

“Yetişme çağından sonra Malatya’dan 
ayrılmış bilgi yeryüzü yolcusu. 
Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbela, 
Kahire’de öğrenim görmüş. Ardından 
Uşak’ta Ümmi Sinan’la tanışmış. 
O da mutasavvıf bir şair. Elmalı’da 

şeyhin hizmetinde 9 sene geçirmiş. 
1656’da onun halifesi olmuş. Uşak’ta ve 
Kütahya’da irşad faaliyetleri yapmış. Bursa 
ise en uzun kaldığı yer. Önce tasavvufa 
karşıymış sonra genç yaşta halvetiliği 
seçmiş. Meslek sahibiymiş, mum imal 
edip satarmış. Asıl işi şiir değil fakat onu 
bugüne getiren esas olarak şiirleridir. 
Hâlâ bize şiirleri haz vermeye devam 
ediyor.”

Doğan, Mısrî’nin kabrinin Limni’de 
kaldırımların altında kalmış. Ben diyorum 
ki Niyazi Mısri’nin sürgünü devam ediyor. 
Bu sürgünü sona erdirmek için onun 
türbesini en azından ihya etmemiz lazım. 
İnşallah ilgililer bu konuya da el atarlar.” 
dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli de 
Niyâzî-i Mısri’nin Ulu Cami’nin gölgesinde 
irşad hizmetlerini sürdürdüğünü 
hatırlattı.

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa

Dündar da belediye olarak ihya ettikleri 
mekanlarda bu tarz etkinliklerin 
yürütülmesinden dolayı memnuniyet 
duyduklarını ifade etti.

İki gün süren etkinlikte, bilim adamları, 
akademisyenler ve edebiyatçılar “Niyâzî-i 
Mısrî Dönemi ve Tesirleri” ne ilişkin 

önemli bildiriler sundular.

Bursalıların ve öğrencilerin büyük ilgi 
gösterdiği etkinliğin sonunda Prof. 
Dr. Bilal Kemikli’nin yönettiği; TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Şeyh 
Seyfiyüddin, Prof. Dr. İsmail Güler ve 
Prof. Dr. Mustafa Kara’nın konuştuğu 
değerlendirme oturumu yapıldı.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
faaliyeti değerlendirdiği konuşmasında 
“Bu toplantı vesilesiyle Niyâzî-i Mısrî’yi, 
aynı zamanda onun dönemini, 
çevresini, hayatıyla birlikte dostlarını ve 
hasımlarını da hatırlıyoruz. Bu geriye 
doğru bir yolculuk gibi görünüyor 
ama aslında ileriye doğru da bir seyr-ü 
sefer yani geçmişten, 400 yıl önceden 
devreden bir kültür var ve bu kültürü 
hatırladığımız gibi gelecekle ilgili 
tasavvurlarımızda geliştirme gücümüz 
artacak.” dedi.

Bursa’ya ve şubemize yakışan bir 
faaliyet oldu
1925 yılının Kasım ayında tekkelerin 
kapatıldığını, Niyâzî-i Mısrî’yi alakası 
olan bir tekkede Kasım ayında 
andıklarını ifade eden Doğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bursa’ya ve şubemize 
yakışan bir faaliyet oldu. Bursa Şubesi 
Başkanımız Mustafa Baki Efe’ye, 
programı hazırlayan Prof. Dr. Bilal 
Kemikli’ye ve faaliyete maddi destek 

“Niyâzî-i Misrî, Yunus Emre’nin Dilinden Konuştu”

Osmangazi Belediyesi Başkanı 
Mustafa Dündar

D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. İsmail Güler 
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“Niyâzî-i Misrî, Yunus Emre’nin Dilinden Konuştu” sağlayan Osmangazi Belediyesine, 
Bursa’ya eski tasavvufi hayatı kitaplar 
yoluyla tekrar tanıtan Prof. Dr. Mustafa 
Kara’ya, emeği geçenlere ve programa 
katılanlara teşekkür ediyorum.”

Misrî’yi eserlerini yazdığı şehirde 
andık
Prof. Dr. Bilal Kemikli de yaptığı 
konuşmada, “Malatyalı Niyâzî Mısrî’yi 
Bursa’da ömrünün bereketli zamanlarını 
geçirdiği, eserlerini telif ettiği, Mısrî 
yolunu ihya ve inşa ettiği bir şehirde 
andık. Misrî’ye Allah rahmet eylesin, bu 
faaliyetin tahakkukuna imkân sağlayan 
arkadaşımızı ve dostlarımızı da bahtiyar 
eylesin. Programa maddi destek veren 
Osmangazi Belediyesi Kültür Dairesine, 
programın hazırlanmasında emeği 
geçen Mustafa Baki Efe ve Olcay 
Kocatürk’e huzurunuzda teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Değerlendirme oturumunu diğer 
konuşmacısı olan Şeyh Seyfiyüddin 
de, “ Bizim en büyük faciamız dilimizi 
ve yazımızı kaybetmemiz, hafızamızın 
silinmesi, maziye dönüp bakamamamız 
ve mazinin biriken şahsiyetlerinden 
istifade edemememizdir.” diye konuştu.

Konuşmasında, Mısrî’nin Arapçasını 
anlamak için bizzat o dilde okuyup 
haz almak gerektiğini ifade eden 
Prof. Dr. İsmail Güler de, Misrî’nin iyi 
bir Arapçasının olduğu bunun da 
eserlerinden belli olduğunu, merak 
edenler için “İrfan Sofraları” eserini tavsiye 
ettiğini söyledi.

Değerlendirme oturumunun son 

konuşmasını Prof. Dr. Mustafa Kara 
yaptı. Kara yaptığı konuşmada, 
“Doğumunun 400’üncü Yılında Niyâzî-i 
Mısri Dönemi ve Tesirleri” başlıklı anma 
programının çok verimli geçtiğini, 
tebliğ sunan akademisyenler arasında 
öğrencilerinin de bulunmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgi şöleninde, Osmangazi Belediyesi 
Türk Tasavvuf Musikîsi Topluluğu, 
‘Bursa’nın Yıldızları 2’ başlıklı 
konserde, Niyazî-i Mısrî ‘ye ait eserler 
seslendirdi. Ördekli Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konseri, şef Halil Çay 
yönetti.

Bursalılar Sempozyuma büyük ilgi gösterildi. 

Doç. Dr. Hicabi Gülgen,  Prof. Dr. Alev Sınar 
Uğurlu, Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız, Doç. Dr. 
Saadet Maydaer, Doç. Dr. H. Basri Öcalan

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli 
ve 765/1 sayılı kararıyla Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asıl 
Üyeliği’ne Seçildi.

 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 
Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle 

Arıcan, Bilim Kurulu Asıl Üyeliği’ne Seçildi
araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu 
alanlardaki kişi ve kuruluşları destekleyip 
onlarla işbirliği yapmak amacıyla 
faaliyetler çalışmalar yapıyor.

 Bu önemli kuruma bilim kurulu asıl 
üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan’ı tebrik ediyor, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.
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Anayasa Hukuku” ve Prof. Dr. Muharrem 
Kılıç “Sosyal Bilimlerin Disipliner 
Örgütlenmesi ve Anti-Entelektüalist 
Akademik Akıl”

Şuranın son oturumunu Prof. Dr. Mehmet 
Vural yönetti.

 “Sosyal Bilimlerde Dil, Sanat, Eğitim, 
İletişim” konusunun ele alınıp 
değerlendirildiği bu oturumda bildiri 
sunanlar ve tebliğ konuları; Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç “Mevlâna’nın Düşünce 
Dünyasının Günümüze Taşınma Biçimleri”, 
Prof. Dr. Selçuk Mülayim- “Osmanlı 
Literatüründe Sanat ve Eski Eser Algısı”, 
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin-“Yenileşme 
Döneminde Osmanlılarda Medreseler” 
ve Dr. Yaşar Uğurlu- “İnsanın, Toplumun 
İnşasında İletişimin Rolü ve Gelecek 
Tasavvuru.”

 İki gün boyunca, sosyal bilimler ve felsefe 
arasındaki ilişki üzerine beyin fırtınasının 
yapıldığı şurada bilim adamları; Felsefe-
bilim-din ve dil ilişkisi üzerine önemli 
tebliğler sundular.

Programın sonunda Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan’ın başkanlığını yaptığı 

oturumda,  felsefe şurasının genel bir 
değerlendirilmesi yapıldı. 

Yıldırım Beyazıt ekolü ortaya 
çıkacağına inanıyorum
AYBÜ’nin bilim anlayışı ekol olabilir

Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
İsen yaptığı konuşmada,  “Üniversitelerin 
kuruluşunda, Türkiye’ de sosyal hayatın 
yeniden hazırlanması gibi konular 
üzerinde beklentiler var. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesinin bilim anlayışı, 
bilim felsefesi konusunda bir toplantı 
yapılarak bu toplantıya katılanlara konu 
ciddi şekilde anlatıldığında buradan bir 
“Yıldırım Beyazıt ekolü ortaya çıkacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Üniversitelerin yetişmiş elamanları ve 
onların taşıdığı çok önemli bilgileri 
kamuoyu ile paylaşamadıklarını, bilginin 
kamuya mal olamadığını belirten TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da 
“ Bu tür programlara ülkemizin farklı 
üniversitelerinden akademisyenler ve 
bilim adamlarını davet ediyoruz. Bu bir 
anlamda bilgi alış verişine, konu üzerinde 
çalışanların tanışmalarına ve bilgilerini 

paylaşmalarına da sebep oluyor. Ayrıca, 
konuşulanların burada kalmaması için 
faaliyetleri kitap haline getirerek daha 
fazla kişinin yararlanmasını sağlıyoruz.” 
dedi.

Bir kavramın on tane karşılığı var
Şurada konuşanların zaman zaman dile 
getirdikleri “Terminoloji” konusunda 
da açıklama yapan Doğan; “Terminoloji 
de ıslah konusu çok önemli, ben 
bunu açılışta söyledim. Burada felsefe 
bölümünde ders veren hocaların arasında 
bile bir terminoloji birliği yok Erzurum’da 
felsefe bölümü başka İstanbul’daki, 
Edirne’deki başka kullanıyor” dedi.

Felsefe Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. 
Murtaza Korlaelçi, şunları kaydetti: ‘’İnsan 
zihni nerede varsa bu bilim orada kuvvetli 
biçimde gelişir. Ayrıca kim bu işle çok 
uğraşırsa başarıyı o gösterir. Felsefe Hz. 
Adem’le ortaya çıktı. Bir insan, dinî ve 
felsefî içtihatla birleştiği zaman felsefenin 
büyüklüğüne erişebilir.”  

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve Prof. Dr. 
Mehmet Bayraktar da,  yaptıkları 
değerlendirmelerde; Türkiye’de sosyal 
bilimler ve felsefe çalışmalarına 
katkı sağlayan akademisyen ve 
araştırmacıların, eşgüdümlü çalışmasının, 
sorunlar karşısında ortak çözüm önerileri 
üretmelerinin gerekliliğine vurgu yaptılar.

Şûrada özgün düşünceler ortaya konuldu. 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
Prof. Dr. Mustafa İsen’e beraat takdim ediyor.
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“Aytmatov gününü bir asra bedel kılacak bir güçle yazdı”
Türk dünyasının en ünlü yazarlarından 
Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl 
dönümü dolayısıyla; Rusya İslam Dünyası 
Teşkilatı tarafından Rusya’nın başkenti 
Moskova'da   yuvarlak masa toplantısı 
düzenlendi.
22 Kasım 2018 tarihinde başlayan ve iki 
gün süren programda Türkiye, Rusya ve 
Türk Cumhuriyetleri’nden, islam ülkelerin-
den katılan akademisyenler, edebiyatçılar 
ve yazarlar Aytmatov'un hayatı, eserleri ve 
edebî kişiliğini konuştu.
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, Genel Sekreter Dr. 
Muhammed Enes Kala ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir de 
etkinliğe katılarak tebliğ sundular.
D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, 
“Cengiz Aytmatov’un doğumunun 
90.yılındayız. Yaşasaydı 90 yaşında 
olacaktı. Onun maddi hayatı sona erdi 
fakat manevî varlığı devam ediyor. İnsanlık 
var oldukça devam edecek; çünkü eserleri 
okunacak.’’ dedi.
Cengiz Aytmatov’un, toprağının rengini, 
kokusunu; halkının kimliğini yüksün-
meden, şerefle taşıyan büyük bir yazar 
olduğunu söyleyen Doğan konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“O her halk türküsünün, “ellik ır”ın tek 
başına tarih olduğunun şuurundadır. 
Onun bu dikkati türkülerimize tabii 
muhabbetimizin sebebini açıklar böylece. 
O gününü bir asra bedel kılacak bir güçle 
yazdı, eserlerini zamanı aşarak kaleme 
aldı. Yaşadığı dönemi anlatırken hep 
geçmişe, halkının efsane ve masallarına 
doğru genişletti eserlerini. Dün bugündür, 
bugün dündür ve esasen yarın bu 
geçmiştedir. Ne övgücü ne yergici oldu. 
İyiyi güzeli de gösterdi, kötüyü olumsuzu 
da yazdı. Bunu en zor zamanlarda yaptı.”
Cengiz Aytmatov Manas destanını 20. 
asırda adeta yeni bir tarzda yazdığını 
belirten Doğan, “Onun ilhamını Manas’tan 
aldığından, çağdaş bir Manasçı olduğunda 

şüphe yok. Cengiz Aytmatov’un 20. Yüzyılın 
acılı tarihini yaşayarak ortaya koyduğu 
eserler bir anlamda Manas destanının 
büyük bir yazar eliyle kayda geçirilmiş 
modern epizotlarıdır. Onun, ülkesini aşan 
bütün Türk dünyasını kucaklayan bir yazar 
olmaktan öte, bir dünya yazarı olarak kabul 
görmesinin temelinde gelenekle kurduğu 
bu güçlü bağ vardır.” diye konuştu. 
Cengiz Aytmatov’un eserleri üzerinden 
değerlendirmelerde bulunan Muhammed 
Enes Kala’ da “Kalıcılık Ve Etkileyicilik 
Arasında Cengiz Aytmatov’un Uslûbu Ve 
Ahlak-Sanat Arasında Yolcuğu” başlıklı 
bildiri sundu.
Kala, yaptığı konuşmada; “Aytmatov, 
edebiyatçıları ruhsal güzelliğin ve hakikatin 
sonsuz araştırması için yola çıkma cesaretini 
gösterenler olarak görür. Bununla birlikte 
edebiyatın ara işlevlerinin çağdan çağa 
değişebileceğini ancak temel gayesinin 
asla değişmeyeceğini düşünen Aytmatov’a 
göre edebiyatın temel değişmez gayesi 
insan ruhunun özünün yansıtılmasıdır. 
Edebiyat bize öncelikle duygudaşlığı 
öğretir, başkasının da bizim gibi olduğunu, 
üzüldüklerini, canları acıdığını, bizim gibi 
yaşamı sevip ölümden korktuklarını, onların 
da bizim gibi insan olma taleplerinin 
olduğunu öğretir.  O halde edebiyat, 

insanların birbirleriyle hemhal olabilme 
imkanlarını sunan engin bir sanattır. “dedi.
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir de yaptığı 
konuşmada, “Aytmatov, tarihin bir 
tanığıdır. Hikâye ve romanlarında çoğu 
zaman kendi hayatından, babasının 
akıbetinin bilinememesinden, Nazi-Sovyet 
savaşında kendilerinin olmayan bir savaşta 
ölen genç insanlardan, durmadan çalışıp 
ayakta kalmaya çalışan genç kadın ve 
erkeklerden bahsetmesi, neredeyse her 
eserinde bahsettiği Kolhozlar bir tanıklıktı. 
Özellikle Kolhazlar,  içeriği çok da açık ol-
mayan özel bir mesaj verir gibidir. Onların 
iyi mi ya da kötü mü olduğu belirsizdir. 
Zaman zaman devasa toprakların ekilip 
biçilmesine sebep oldukları için övülse de 
örtük bir eleştiri her zaman vardır.” dedi.
Konuşmasında, Aytmatov’un  doğaya 
ve hayvanlara hayran olduğunu belirten 
Başdemir şöyle konuştu: “  Maral Ana 
ve Ekber Kurt, onun doğaya ve hayvana 
yüklediği anlamı gösterir. İlginç şekilde 
insan ilişkilerinde de doğal olanla ve ge-
leneksel olanın uyumunu esas alır. Cengiz 
Han’ın hükmünün doğaya aykırı olduğunu 
ve bunun ona uğursuzluk getireceğini 
söyler.”
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 Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) Şeref 
Başkanı D.Mehmet Doğan’ın yazarlığının 
50. Yılı dolayısıyla hazırlanan “Kültüre 
Adanmış Bir Ömür”  belgeselinin galası, 
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.

“10. İstanbul Edebiyat Festivali” 
kapsamında 10.12.2018 tarihinde 
gerçekleşen galada D. Mehmet 
Doğan’ın arkadaşları, dostları, çalışma 
arkadaşları, gazeteciler, yayıncılar, 
yazarlar ve şairlerin tanıklıkları ve 
anılarından oluşan belgesel  büyük ilgi 
gördü.

 Belgesel gösterilmeden önce bir 
konuşma yapan Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, bu sene 40. 
Yılını kutlayan TYB’nin kültür sanat 
alanında çok önemli faaliyetleri 
gerçekleştirdiğini,  kurucu ve şeref 
Başkanı olarak D. Mehmet Doğan’ın 
da kuruluşundan bugüne kadar bu 
hizmetlerde çok önemli bir yerinin 
olduğunu ifade etti.

 TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada, 
“D. Mehmet Doğan kendisinden 
çok öğrendiğimiz öğrenmeye de 
devam ettiğimiz bir büyüğümüz, bir 
ak saçlımızdır. Yazdığı gibi konuşan, 
konuştuğu gibi yazan ve yazdığı 

konuştuğu gibi de yaşayan bir 
değerimizdir. Kendisine Allah’tan sağlıklı 
ve hayırlı ömürler diliyorum.”

D. Mehmet Doğan’a vefa göstermek 
amacıyla bu belgeseli hazırladıklarını 
ifade eden TYB İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı galada yaptığı 
konuşmada  “Mehmet Akif Ersoy 
duruşlu, vefanın vücut bulmuş şekli, 
TYB’nin  kurucu başkanı, Türkçenin  
yaşayan lügati saygıdeğer D. Mehmet 
Doğan ağabeyimizin 50.yılında sağlıklı 
bir ömür dilerim.” dedi.

 Konuşmalardan sonra, D. Mehmet 
Doğan’ın, Kalecik’ten başlayan ve 
günümüze kadar gelen hayatının 
içindeki, çocukluk ve gençlik yılları, okul 
ve çalışma hayatı, yurt içi ve yurt dışı 
seyahatleri, eserleri, olaylara ve insanlara 

yaklaşımını anlatan belgesel gösterildi.

Katılımcıların büyük ilgi ile izlediği 
belgeselde konuşmacılar;  D. Mehmet 
Doğan’ın kültür, sanat, dil, edebiyat 
alanındaki çalışmalarına ve eserlerine 
vurgu yaptılar. 

 Programın sonunda bir konuşma yapan 
D. Mehmet Doğan, “Marifet iltifata 
tabidir derler, hayatım boyunca hiç iltifat 
kabul etmedim, beklemedim, ummadım  
ama bunların hepsi birden  bugün bana 
yapılacakmış. Bunu bir iltifat kabul 
ediyorum. Bizim anlayışımızda, gösteriş 
ve nümayiş yoktur. Ben, Mehmet Akif 
Ersoy gibi, “Sessiz yaşadım kim beni 
nerden bilecektir.” diyenlerdenim. Bütün 
yaptıklarımı bu çerçevede yapmaya , 
yazmaya çalıştım. TYB de bir anlamda 
bunun kurumsallaşması oldu, 40. 
Yılına ulaşmış bir kültür kurumu bir 
aydın kuruluşunun kurucusu olmakla 
iftihar ediyorum. 40 yıl benim için bir 
ödüldü, diğer bir ödül bu belgesel oldu, 
emeği geçen herkese huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum, sevgiler ve saygılar 
sunuyorum.” dedi.

 Doğan’ın konuşmasından sonra, 
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin ve Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 
günün anısına özel hazırlanmış hat 
yazısından oluşan eseri  D. Mehmet 
Doğan’a tevdi ettiler.

 D. Mehmet Doğan belgeselinin galası İstanbul’da yapıldı
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40. kuruluş yılında yurt içinde ve dışında 
çok sayıda faaliyet gerçekleştiren TYB’nin 
15.şu besi Erzincan’da açıldı. Açılıştan 
sonra “Erzincan Şiir Zirvesi” etkinliği 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan TYB Şeref Başkanı 
Doğan şunları söyledi: “ Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin 15. şubesini bu 
güzel şehrimizde açıyoruz. TYB’nin 40. 
yılındayız. Sivil toplum kuruluşu olarak 
herhangi bir güce dayanmadan varlığını 
sürdüren Yazarlar Birliği bugüne kadar 
ülkemizin belli başlı büyük şehirlerinde 
şubeler açtı. Erzincan Şubesi gerçekten 
özlediğimiz bir şubedir. Halil İbrahim 
Özdemir daha önce temsilcimiz olarak 
birçok faaliyet yaptı. Bu açılış vesilesiyle 
hem Erzincan’a, hem Türkiye Yazarlar 
Birliği’ne büyük hizmetleri olan değerli 
yazar arkadaşımız Rıfkı Kaymaz’ı 
rahmetle anıyorum.”

Açılış programına katılan Erzincan 
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da 
yaptığı konuşmada; Türkiye Yazarlar 
Birliği gibi köklü bir sivil toplum 
kuruluşunun şubesizinin Erzincan’da 
açılmasından mutluluk duydum.” diyerek 
duygularını dile getirdi.

Daha önce, Erzincan’da İl Temsilciliği’nce 
yürütülen kültür, sanat ve edebiyat 

etkinliklerini bundan böyle şube 
bünyesinde gerçekleştirileceğini 
söyleyen Şube Başkanı Halil İbrahim 
Özdemir konuşmasında şunları söyledi: 
“Üyelerimiz arasında, Erzincan’da 
öne çıkan şair, yazar arkadaşlarımızın 
yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat 
faaliyetlerine ilgi duyan çok sayıda 
akademisyen arkadaşlarımız var. Tüm bu 
arkadaşlarımızla Erzincan’da çok önemli 
faaliyetleri hayata geçireceğiz.”

Konuşmalardan sonra, kurdele kesilerek 
şubenin açılı gerçekleştirildi.

Şiir Zirvesi Yapıldı
 Akşam ise Erzincan Belediyesi’nin 
toplantı salonunda “Şiirimizin 40 Yılı” 
paneli düzenlendi.

Prof. Dr. Ömer Özden’in yönettiği panelde 
Mustafa Özçelik,  Mehmet Kurtoğlu 
ve İsmail Bingöl, şiirin son 40 yıldaki 
gelişimini, yaşanan sorunları anlattılar. 

Panelden sonra ise şairler şiirlerini okudu.

Ülkemizin farklı illerinden gelerek şiir 
zirvesinde şiir okuyan şairler: Mehmet 
Kurtoğlu, Aysen Akdemir, Köksal Akar, 
İsmail Bingöl, Reşat Coşkun, Neslihan 
Eyüpoğlu, Mehmet Mutluoğlu, Mustafa 
Özçelik, Halil İbrahim Özdemir, Lütfi 
Şimşek, Tacettin Şimşek, Kamuran Tuna, 

TYB ‘nin Erzincan Şubesi Açıldı

Ayhan Uçar, Şeyhettin Yalçınkaya, Metin 
Yıldırım.

Etkinlikte,  Türk halk müziği sanatçısı 
Yavuz Durgun “Erzincan Türküleri” nden 
oluşan mini bir konser verdi.

Kültür Gezisi
Şube açılışı ve şiir zirvesi için Erzincan’da 
bulunan TYB yönetimi, şairler, yazarlar ve 
akademisyenler için bir kültür gezisi de 
düzenlendi.

Geziye katılanlar, Terzi Baba Türbesi’ni, 
Çağlayan Şelalesi’ni, Ekşisu park alanını, 
Kemah ilçesi’ni, Sultan Melik Gazi 
Türbesi’ni, Divriği Ulu Camii ve Kemaliye 
ilçesinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı 
Cemalaettin  Başsoy

D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Halil 
İbrahim Özdemir



Ocak - Şubat 201924

gibi değil bir sanatçı gibi görmüş ve 
sanatın gerçekleriyle öyküleştirmiştir.” 
dedi.
Program sonunda konuşmacıya günün 
anısına STK Platform Başkanı Muhsin 
Görgülügil tarafından katılım belgesi 
takdim edildi ve birlikte toplu fotoğraf 
çekildi.

Konya Şubesi

İzmir Şubesi

Sabahattin Ali öykülerinde Konya’dan çok söz eder
önde gelen isimleri arasında olduğunu 
ve kendinden sonrakilere de yol açtığına 
vurgu yapan Baykan; “Öykülerinde özellikle 
köy ve kırsal kesim sorunlarını yansıtması 
bakımından öncü bir yazardır. Anadolu 
insanının yol, su, toprak, işsizlik, aile düzeni, 
bürokratik baskı, sağlık gibi sorunları da or-
taya koymuştur. En çok da köy ve köylünün 
bu sorunlarını bir ideolog veya politikacı 

Konya Şubesi ile Konya Büyükşehir 
Belediyesinin birlikte düzenlediği pro-
gramda “Sabahattin Ali’nin Öykülerinde 
Konya” konuşuldu.
 03.11.2018 tarihinde Kılıçarslan Konfer-
ans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin 
konuşmacısı Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümünde Öğretim Görevlisi ve Bölüm 
Başkan yardımcısı olarak görev yapan Dr. 
Ali Baykan “Sabahattin Ali’nin Öyküler-
inde Konya” konulu bir konferans verdi.
 Sabahattin Ali’nin Konya Ortaokulu’na 
Almanca öğretmeni olarak atandığı 
dönemi, şiirlerini,  devlet memurluğu 
ve eserleri hakkında bilgi veren Baykan, 
Ali’nin yazdığı 60 öykünün 13’ünde 
Konya’dan bahsettiğini söyledi.
Sabahattin Ali’nin Türk öykücülüğünün 

40. Yılın Türk Romanı İzmir’de Konuşuldu
TYB'nin kuruluşunun 40. yıldönümü 
nedeniyle; İzmir Şubesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve Buca Eğitim Fakültesi iş 
birliği ile  “40. Yılında Türk Romanı” paneli 
düzenledi.
 31.10.2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda 
gerçekleşen programın ilk oturumda Dr. 
Sebahattin Çağın yönetiminde, Prof. Dr. 
Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Fazıl Gökçek ve 
Prof. Dr. Cafer Şen konuştular. 

Prof. Dr. Fazıl Gökçek’in yönettiği ikinci 
oturumda ise Doç. Dr. Sabahattin Çağın, Dr. 
Mehmet Özer ve  Ümmihan Nergiz bildiri 
sundular.
 TYB üyeleri ve üniversite öğrencilerinin 
büyük ilgi gösterdiği panelde 
konuşmacılar; romanın türleri, anlatma 
teknikleri, tipleri ve karakterleri, anlatılan 
problemleri ve yeni anlatma biçimleri 
açısından son 40 yılda yaşanan gelişmelere 
vurgu yaptılar.

etkinliği devam edecek” dedi.
Çalışan öğretmenlerin yan sıra eme-
kli öğretmenlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin 
de büyük ilgi gösterdiği gecede coşkulu 
ve duygusal anlar yaşandı. Emekli 

öğretmenler anılarını paylaşarak bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Şube başkanı Kamuran Tuna yaptığı 
açıklamada, öğretmenlere yönelik faaliy-
etlerin proje dahilinde devam edeceğini 
belirtti.

saygı ve sevgimizin bir ifadesi olarak 

Ortahisar Belediyemizin katkılarıyla 
gerçekleştirdiğimiz “Asırlık Çınarlarımız” 

Trabzon Şubesi

Emekli Öğretmenler Unutulmadı
Trabzon Şubesi “Asırlık Çınarlarımız” 
projesi ile emekli öğretmen Ahmet Nuret-
tin Gürsoy için bir vefa gecesi düzenledi.
28.11.2018 tarihinde gerçekleşen ve 
yoğun bir katılımın olduğu programda 
bir konuşma yapan  şube başkanı Ka-
muran Tuna, “Bugün emekli öğretmen 
Ahmet Nurettin Gürsoy için bir aradayız. 
Meslek hayatları boyunca binlerce 
öğrenci yetiştirerek topluma faydalı 
bireyler kazandırmış, hepimizin üzerinde 
emekleri olan öğretmenlerimize olan 
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“Medeniyetin ihyası mesuliyetini büyük 
projelerle değil, fert fert, küçük küçük 
eylemler gerçekleştirerek taşıyabiliriz.” 
diyen Osman Nalbant, kendisinin yazları 
Bosna’ya giderek Türkçe dersleri verdiğini, 
orayı ziyarete giden vatandaşlarımızın da 
turist gibi tarihi eserleri ya da tabiatı görm-
eye değil en azından Boşnak kardeşleriyle 
kucaklaşmaya onlara olan borcumuzu öde-

Kahramanmaraş Şubesi

Medeniyetimizi İhya Etmeliyiz
Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Eski Genel 
Müdürü Osman Nalbant, Kahramanmaraş 
Şubesinin düzenlediği sohbet toplantısına 
konuşmacı olarak katıldı.
 03.12.2018 tarihindeki söyleşiyi TYB 
Kahramanmaraş Şube Eski Başkanı, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail 
Göktürk yönetti.
 Toplum olarak Osmanlı mirasını hama-
set düzeyinde taşıdığımızı, hakikatini 
incelikleriyle yaşayan insanı inşa etmeden 
medeniyetin yeniden ihya edilmesinin 
mümkün olmayacağını belirten Nalbant, 
sadece musikimizin künhüne vakıf olan 
insanın bile o medeniyetin inceliklerine 
temas edebileceğini ve böylelikle bu 
manada bir şahsiyet oluşabileceğini 
söyledi.

mek için bir şeyler yapmaya niyet ederek 
gitmeleri gerektiğini vurguladı.
 Konuşmalardan sonra, Tamburi Yusuf 
Tarık Günaydın tarafından tambur din-
letisi icra edildi. Günaydın, Neyzen Aziz 
Dede’nin Uşşak Saz Semaisi ve Kemanî Ali 
Ağa’nın Şehnaz Peşrevi icrasıyla dinley-
icilere müzik ziyafeti sundu.

TYB’nin 40. Yılında kurucu başkan 
D. Mehmet Doğan’a Armağan kitabı 
yayınlandı. 

Yazarlar, şairler, akademisyenler, 
gazeteciler, çalışma arkadaşları ve 
dostlarının Doğan’la ilgili tanıklıklarını, 
eserleri hakkındaki değerlendirmelerini, 
duygu ve düşüncelerini ihtiva eden 
kitabı şair Osman Özbahçe yayına 
hazırladı. 

Çocukluk ve gençlik yılları, okul 
ve çalışma hayatı, yurt içi ve yurt 
dışı seyahatlerinden fotoğraflarla 
desteklenen eserde, Doğan’ın pek 
bilinmeyen 1967-71 yıllarında Hareket 
dergisinde yayınlanan ilk şiirleri de yer 
alıyor.

 “D. Mehmet Doğan’a Armağan” 
adıyla yayınlanan; TYB Genel Başkanı 

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’ın takdim, 
Osman Bahçe’nin sunuş yazılarından 
sonra kitap, Doğan’ın biyografisi ile 
başlıyor. Kâzım Arıcan Takdim’de eseri 
“Doğan’ın okuyucusu olarak bize katkısını 
düşündüğümüzde küçük bir teşekkür” 
olarak niteliyor. 

D. Mehmet Doğan’ın insanlara, olaylara, 
hayata bakışını, kültür, sanat, dil ve 
edebiyat alanındaki çalışmalarının ele 
alındığı ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
kuruluşundan bugünlere gelmesindeki 
gayret ve çabasının da vurgulandığı 
kitabın sonunda, Osman Özbahçe ve 
Atilla Mülayim’in D. Mehmet Doğan’la 
yaptıkları uzunca bir söyleşi de yer alıyor.

Daha önce İstanbul, Ankara ve Konya’da 
adına vefa günleri düzenlenen, kitaplar 
yazılan Türkiye Yazarlar Birliği’nin 

“D. Mehmet Doğan’a Armağan”

kurucu ve şeref Başkanı, yazar, 
mütefekkir, D. Mehmet Doğan’ın hayat 
hikâyesi, mücadelesi ve eserleriyle ilgili 
değerlendirmelerin yer aldığı “D. Mehmet 
Doğan’a Armağan” kitabı sayfa düzeni ve 
fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor. 
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YAPILACAK FAALİYETLER OCAK-ŞUBAT 2019 TARİH
Genel 
Mekez Ocak

TYB Genç Kahve
“Mesnevi Okumaları” - TYB Sümer 1 Cad. no: 11/9 Kızılay Ankara /Mehmet Âkif Divanı Her Pazartesi saat: 18:30
Şair-Yazar Erdal Çakır’la “İrfan ve İdrak Ekseninde Düşünce Dünyası” TYB Sümer 1 Cad. no: 
11/9 Kızılay Ankara/Genç Kahve

Her Ayın 2. ve 4. haftaları Cumar-
tesi saat 16:00

Ankara Ocak
Şairler Meclisi-Ali K. Metin 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 13:30 
Bir Yazar Bir Kitap-Dr. Muhammed Enes Kala “Değer İnsan, İnsan Değeri”  26 Ocak 2019 Cumartesi 13:30 
Şubat 

Bir Yazar Bir Kitap-Sadık Yalsızuçanlar “ Deliler Tomarı” 02 Şubat 2018 Cumartesi saat 
13:30 

Şairler Meclisi-Osman Baş, Şemseddin Ağar, Mehmet Said Uluçay 9 Şubat 2018 Cumartesi saat 13:30 
Şanlıurfa Ocak 

Şair Yazar “M. Akif İnan” Söyleşisi- Konuk: Merhumun kardeşi Ahmet İnan 4 Ocak 2019 Cuma
Köşe Yazarları- Kemal Öztürk 5 Ocak 2019 Cumartesi
Şair Fuzuli Söyleşisi-Konuk: Prof. Dr. Ekrem Bektaş 11 Ocak 2019 Cuma
Şair Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar Şöyleşisi-Konuk: Şahin Doğan 25 Ocak 2019 Cuma
Şubat
Yerel Gazetecilik, Sorunları Ve Çözüm Teklifleri 16 Şubat 2019 Cumartesi

Kayseri Ocak 
9. Olağan Genel Kurul 5 Ocak 2019 Cumartesi
Dünya Şiirinde Aşk Ve İntiharlar- Konuk: Ahmet Sıvacı 12 Ocak 2019 Cumartesi
Anadolu Dergileri Ve Sorunları-Erciyes-Çınğı-Akalemler-Şehir Kültür Sanat-Küçük Dergi 19 Ocak 2019 Cumartesi
Batıdaki Mevlana- Konuk: Muhsin İlyas Subaşı 26 Ocak 2019 Cumartesi
Şubat
İslamla Şiir Ve Edebiyat-Konuk: İsmail Adil Şahin 2 Şubat 2019 saat: 15:00
TRT Ekranlarında Kayseri- Konuk: Recep Çalkaner 9 Şubat 2019 şaat: 15:00
Necip Fazıl Şiir Üzerine- Konuk: Bekir Oğuzbaşaran 16 Şubat 2019 saat 15:00
Günümüz Müslümanları Din Algısı Kuran Ve Sosyal Hayatımız- Konuk: Prof.Dr. Celal Kırca  23 Şubat 2019 saat: 15:00
Tyb Kitap Tanıtım Günleri 23 Şubat 2019 saat: 13:30

Trabzon Ocak
“İlimiz Eğitim-Öğretim hayatında Kültür ve Sanata”
“Okuma ve Anlama kültürü ”
“Son yüzyılda yitirdiklerimiz “
Şubat
İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma
Çanakkale Deniz Zaferinin anılması
“Kütüphanelerimiz ve Okumanın önemi”  söyleşisi

Suriyeli Şairler 
Hüzünlendirdi
Şanlıurfa Şubesi’nde artık geleneksel hale 
gelen “Cuma Sohbetleri” farklı konuk ve 
konularla devam ediyor.

07 Aralık 2018 Cuma akşamı düzenlenen 
programın konukları ise mülteci Suriyeli şair 
ve yazarlar Eymen Nasır, Yusuf Ahseneh ve 
İsmail Elhaydar oldu.

Şanlıurfalıların büyük ilgi gösterdiği 
gecede, konuk şairler savaş, insan hakları, 
çocuklar, göç ve hayal kurmak temalı 
okudukları şiirler, salonda bulunanları 
oldukça duygulandırdı.

Programda bir konuşma yapan Urfa Şube 

Başkanı Sayın Mehmet Sarmış, “Şu anki 
içinde bulunduğumuz durum sanata ve 
edebiyata kaynaklık yapıyor. Bu durumu iyi 
değerlendirip edebiyatın hayatı yansıtma 
özelliğini kullanıp gelecek nesillere 
bu anları en iyi şekilde aktarmak için 
çalışmalıyız.’’ dedi.

Suriyeli şair ve yazarlar da yaptıkları 

konuşmada önümüzdeki aylarda 
Şanlıurfa’da Türk şair ve yazarlarla birlikte 
ortak bir program düzenleyebileceklerini  
belirttiler.

Gecenin sonunda,  Şanlıurfa Mûsikî ve 
Bestekarlar Derneği Başkanı ve Gazelhan 
Musa Kaldı Şair Fehmi’den gazeller okudu.

Şanlıurfa Şubesi 
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“Filibeli Ahmet 
Hilmi” Konya’da 
konuşuldu
Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Görevlilerinden Hidayet Duyar, Konya 
Şubesi’nin düzenlediği programa konuk 
olarak katıldı. 

19.11. 2018 tarihinde Kılıçarslan Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte 
konuşan Duyar, “Şehbender-zade Filibeli 
Ahmet Hilmi’nin A’mak-ı Hayal’ının 

Edebiyatımızdaki Yeri” ni anlattı.

Duyar yaptığı konuşmada, “1863 yılında 
Filibe’de doğan Ahmet Hilmi tarihimizde 
93 Harbi olarak bilinen savaştan sonra 
Filibe’nin kaybedilmesi ile ilk muhacirlik 
günlerini daha 13 yaşında tatmış oldu. 
Bundan sonraki hayatı da sürgün ve 
muhacirlikle devam etmiştir. Darülfünun’da 
Felsefe Müderrisliği yapmıştır. 40’ın 
üzerinde kitap yazmış, onlarca gazete 
ve dergi çıkarmıştır. Eserleri genellikle 
‘İslam Birliği, Osmanlı nasıl kurtulur ve 
devletin devamı nasıl sağlanır’ gibi konular 
üzerinedir.” dedi. 

Konuşmanın ardından Konya Şubesi 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
Hidayet Duyar’a günün hatırasına bir 
plaket takdim etti.

“Abdülhamid Han büyük
 bir devlet adamıdır”

 
İzmir Şubesi “Kültür Sohbetleri” 
programında, Yazarlar Birliği İzmir 
Şubesi Başkan Yardımcısı ve araştırmacı 
yazar Zeki Buzgan, Abdülhamid Han 
döneminde yaşanan olayları anlatan bir 
konuşma yaptı.

10.11.2018 tarihinde, şube toplantı 
salonunda gerçekleşen programda, 
Abdülhamid Han’ın büyük bir siyaset 
ve devlet adamı olduğunu belirten 
Zeki Buzgan, uluslararası dengelerin 
korunmasına rağmen en büyük hasım 
konumundaki İngiltere ile husumet 
ilişkileri yerine birlikte hareketin 
gerçekleştirilmesi halinde bugün belki 
Orta Doğu petrollerinin tamamının 
bu ülkeyle birlikte işletilme ihtimali 
olduğunu ifade etti.
Akademisyenler ve şube üyelerinin 
büyük ilgi gösterdiği programda bir 
konuşma yapan şube başkanı Abbas 
Levent Ertekin de şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da kültür 
sanat faaliyetlerine devam edeceklerini 
belirtti.

“Mâtürîdî’nin fikirleri
 kurumsallaşmalı”
Ankara Şubesi ile İktisadi ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı’nın iş birliği ile “Mâtürîdî 
Gelenek ve Günümüzün Problemleri” 
konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Bünyamin Duran’ın konuşmacı 
olarak katıldığı  program 03.11.2018 
tarihinde, TYB Mehmet Akif Divanında 
gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
İSAV Başkanı Veysel Karani Aksungur,  
Maturidi’nin hayatının ve fikirlerinin 
toplum tarafından yeterince bilinmediğini, 
konferansın Mâtürîdî’nin fikirlerinin 
kamuoyu ile paylaşılması açısından önemli 
bir katkı olacağını söyledi.

Konuşmacı Prof. Dr. Bünyamin Duran 
yaptığı konuşmada Maturidi’nin ‘Mutezile 
ile Eşarilerin arasında hikmet mesleği veya 
hikmet mezhebi’ kurduğunu belirterek, “ 
Mâtürîdî yaklaşım  aklın etkinliği konusunda 

Eş’ari yaklaşımından ayrılıyor, fakat Mu’tezili 
yaklaşımı da tam olarak benimsemiyordu. 
Yani Maduridi yaklaşım kendi ifadeleriyle 
orta yolu benimsiyor.  Ne ifrata giden 
Mutezileyi  ne de tefrite düşen Eşari 
yaklaşımı benimsemiyordu” dedi.

Gençler ve gelecek hakkında ümitsiz 
olmadığının altını çizen Duran “Şayet 
gençleri daha donanımlı hale getirebilirsek 
istediğimiz bilgiyi gerçekleştirebilecekler, 
İslam’ı daha özgür ve sağlıklı 
anlayabileceklerdir.” dedi. Duran, Mâtürîdîl 
’nin hikmetlerin iyi anlaşılmasının ve 
fikirlerinin kurumsallaştırılmasının 
toplumun inanç ve kimlik krizini aşmasında 
önemli rol oynayacağını söyledi.

 Ankara Şube Başkanı Dr. İsmail Bozkurt 
konferansla ilgili yaptığı konuşmada  
programın son derece yararlı geçtiğini, 
Mâturî’nin düşünceleri ve günümüze bakan 
yönleriyle önemli bilgilerin paylaşıldığını 
ifade ederek konuşmacıya teşekkür etti.

Ankara Şubesi

İzmir Şubesi



Ocak - Şubat 201928

 

 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 40. 
yılı kutlamaları dahilinde, Giresun Şubesi 
ve Giresun Üniversitesi Şiir Topluluğu’nun 
Bulancak Ab-ı Hayat Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediği “Türk Edebiyatında Romanın 
40. Yılı” başlıklı panel, 30 Kasım 2018 
tarihinde Şehit Ömer Halisdemir konferans 
salonunda gerçekleşti

Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi 
gösterdikleri program, topluluk akademik 
danışmanı ve TYB  Giresun Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmasıyla 
başladı. Elmas, “Şiire, sanata ve edebiyata 
zaman ayırmak, buna gayret etmek 
gerek” diyen Elmas, Nisan ayında yerel 
sanatçıların katılımıyla bir şiir şöleni 
yapmak istedikleri belirtti.

Açılış konuşmasının ardından başlayan 
panelde konuşan Prof. Dr. Şaban Sağlık, 

Türk romanına ve yıllar içerisindeki 
gelişimine değindi. Roman türünün 
Türk Edebiyatı’na geç girmesinin yaşam 
tarzıyla açıklanabileceğini ifade eden 
Sağlık konuşmasında, Cumhuriyet dönemi 
ve günümüz romancılığına, dönemin 
yazarlarından ve eserlerinden örnekler 
vererek değindi.

Prof. Dr. Mehmet Narlı da yaptığı 
konuşmada, romanın diğer edebiyat 

türlere göre daha yeni bir edebi form 
olduğunu belirtti. Narlı, bu türün 
Avrupa’da 16. yüzyılda, bizde ise 19. 
yüzyılda ortaya çıktığını söyledi.

Türk edebiyatının geçirdiği süreçlere farklı 
bir perspektiften bakan Narlı, özellikle 
seksen sonrası dönemde ortaya çıkan 
yeni roman anlayışına ve bunun Türk 
edebiyatına etkilerine değindi.

“Türk Edebiyatında Romanın 40. Yılı” Paneli düzenlendi

Giresun Şubesi

Erzurumlu Gençler, Şairleriyle Buluşacak
Koordinatörlüğünü TYB Erzurum Şubesi 
Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan’ın yaptığı 
“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesi, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 
Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında kabul edildi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, “Yapmış 
olduğumuz faaliyetlerle kadim şehir 
Erzurum’un kültür ve sanat hayatına yön 

vermek için elimizden geleni yapıyoruz. 
Kabul edilen bu projenin en önemli 
amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 
gençlerimizi, terörle ilintili gruplara 
ve cemaatlere kaptırmamaktır. Bütün 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
ve imkânlarımızı seferber ederek bu 
gençlerimizin elinden tutmaya devam 
edeceğiz.”

Yusuf Kotan ise “ İlçelerimizde şiir şölenleri 

yapacak ve bu eksikliği de gidermiş 
olacağız. Esasen bu projenin kısa vadede 
amacı, bu ilçelerdeki gençleri, ülkemizin 
ve şehrimizin önemli şairleriyle bir 
araya getirmek ve şairlerin düşünce 
dünyalarından, örnek hayatlarından, 
gençlerin yararlanmalarını sağlamaktır. 
Uzun vadede amacımız ise, şairleri, sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda arzu edilen 
seviyede olmayan ilçelerimizin gençleriyle 
bir araya getirmektir.” dedi.

Şanlıurfa Şubesi

 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Aslan, Şanlıurfa 
Şubesi’nin geleneksel Cuma sohbetleri 
programına konuşmacı olarak katıldı.
12 Kasım 2018 tarihinde şube toplantı 
salonundaki etkinlikte konuşan Aslan,  
“Urfa ve Hz. İbrahim” konusunda önemli 
açıklamalar yaptı.
 Hz. İbrahim’in babasının Harran’da bir 
emir,  Nemrud’un ise Kuzey Irak’ta bu 
gün Musul vilayetine bağlı ilçe merkezi 
olan Ninova şehrinde bir vali olduğunu 
belirten Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nemrud, bir gün rüyasında doğacak bir 
çocuğun saltanatını yıkacağını gördü. Ve 
hem Kaşit bölgesinde hem de Azraniye’de 

o vakit doğan çocukları kılıçtan 
geçirdi. Hz. İbrahim’in babası Azer ise 
Nemrud’un sarayında dostları vasıtasıyla 
önceden bilgi almış ve Hz. İbrahim’e 
hamile olan hanımını güvenilir birkaç 
adamıyla birlikte Urfa’ya gönderdi. 
Kuran-ı Kerim’de anlatılan Hz. İbrahim 
kıssası ile Hz. İbrahim’in Urfa’da 
Halilü’r-rahman (Balıklıgöl)  bölgesinde 
doğuşu olayı birebir örtüşüyor. Ama Hz. 
İbrahim’in ateşe atılma olayının nerede 
gerçekleştiği efsaneler ve tarih arasında 
çelişki devam ediyor.”

Hz. İbrahim’in Urfa’daki Ayak İzleri



Ocak - Şubat 2019 29

“Yazma Heyecanını Hiçbir Zaman Yitirmedim” 
Kahramanmaraş Şubesi, Şair-Yazar Hasan 
Ejderha İle söyleşi programı düzenledi. 
14.11.2018  tarihinde gerçekleşen 
etkinliği Mehmet Yaşar ve Mehmet Raşit 
Küçükkürtül birlikte yönetti.

Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen 
programda Hasan Ejderha, oturum 
yöneticilerinin ve katılımcıların soruları 
üzerine yazma serüveni, edebi kimliği, 
kitaplarının hikâyesi, yayıncılık faaliyetleri 
gibi birçok konuda çeşitli açıklamalarda 
bulundu. Edebiyata olan ilgisinin okul 
kitapları haricinde ilk olarak “Hz. Ali 

Kan Kalesi” gibi cenknâmeleri okumasıyla 
başladığını ifade eden Ejderha, şiire ilgisinin 
de babasının kendisine hediye ettiği 
merhum Abdurrahim Karakoç’un “Hasan’a 
Mektuplar” kitabıyla başladığını ifade etti.

Şair-Yazar Hasan Ejderha, yazma heyecanını 
hiçbir zaman yitirmediğini ve bu heyecanı 
kendisinden sonraki nesillerle her daim 
paylaşmanın gayreti içerisinde olduğunu 
belirterek daha önce bu niyetle birkaç 
defa dergi çıkardıklarını şimdi ise www.
yoldakikalemler.com adresli bir internet 
dergisinin yayın yönetmenliğini yaptığını 

Kahramanmaraş Şubesi

aktardı. Yoldaki Kalemler internet 
dergisi ile birkaç neslin bir arada 
yazdığını, bu vesile ile gençlerin örnek 
aldıkları ağabeyleriyle aynı sütunları 
paylaşmalarının onları yüreklendirdiğini 
söyleyen Ejderha, siteyi kuralı 6 yıl 
olmasına rağmen bu geçen süre içerisinde 
gençlerden çok kıymetli kalemlerin ortaya 
çıktığını ifade etti.

Şube Başkanı Fazlı Bayram, 
gerçekleştirdikleri söyleşi programına 
katıldıkları için Şair-Yazar Hasan Ejderha’ya 
ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bu 
gibi programlar tertip etmeye devam 
edeceklerini söyledi.

mimar kelimesi ve mimari yapılar hakkında 
önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “İslam mimarîsini 
tarif edecek olursak, İslamiyet’in ortaya 
çıkışıyla birlikte ve ondan sonra teşekkül 
etmiş olan somut mekânlar, ibadet ve 
eğitim kurumları, tekke ve zaviyeler 
diyebiliriz. Anlam boyutuna ulaşmak için, 
İslâm kültürünü oluşturan bütün eserler 
diyebiliriz. Tabii ki İslâm mimarîsi ortaya 
çıkarken kendinden önceki medeniyetlerin 
kültür mirasından faydalanmışlardır. 
Mimarî yapıların temelinde kubbe bütün 
medeniyetlerde bulunan bir unsurdur. 
Bunun İslâm mimarîsindeki gelişimi göz 
önüne alacak olursak İlk çağlardan beri 
devam eden bir mimarî gelenek Mısır, 
Orta Asya ve Roma medeniyetinin somut 
örneklerinin bariz etkisini görürüz.” diye 
konuştu.

Ahmet Çaycı konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İslâm mimarîsinin anlamını 
kavrayabilmek için felsefeyi ele aldık. 
Felsefenin amacı bütün âlemi yaratan 
mutlak varlığı bulmaktır. İslâm felsefesi 
ile mimarîyi bu yönden bağdaştıracak 
olursak, mekân, kelime olarak bir oluşumu 
ifade etmektedir. Kökü ‘kevn’dir yaratılmış 
şeyleri, kâinatı ifade eder.  Felsefe özellikle 
Allah’ın varlığına kozmik delil, nizamî 
delil ve nispet getirir. İslâm mimarîsi de 
evrendeki oluşumu, kozmik delili hesap 
ederek bunları somutlaştırmış, küçülterek 
sınırlı mekânlar elde etmişlerdir.”

Konuşma sonrasında Sanat Tarihçisi Prof. 
Dr. Haşim Karpuz ve Büyükşehir Belediyesi 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu ile birlikte Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı’ya günün anısına katılım 
belgesi takdim ettiler.

Osmanlı Mimarisinin Temelinde İslâm Kültürü Vardır 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
Konya Şubesi tarafından düzenlenen 
programa konuşmacı olarak katıldı.

10.12.2018 tarihinde gerçekleşen 
etkinlikte konuşan Çaycı, “İslâm 
Mimarîsinde Anlam” başlığı altında, 

Konya Şubesi
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İzmir Şube Başkanı Ertekin Tarihe Saygı Ödülü Aldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılından bu yana verilen “Tarihe Saygı Yerel Koruma 
Ödülleri” bu yılki sahiplerini buldu.

 Geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik 
amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı A.Levent 
Ertekin de “Karambol” ve “Beledi Dokuma” kitaplarıyla ödül kazandı.

Yazı çalışmalarına 1978 yılında başladığını ifade eden Ertekin “40 yıl sonra gelen  bu ödülün oldukça 
anlamı büyük. Emeğe saygının, alın terine verilen değerin bir karşılığıdır.” dedi.

İzmir Şubesi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi 
ile Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 
“Üsküdar’da Bir Şair Üsküdarlı Bir Şair: 
Nurettin Durman” özel programına, 
edebiyat camiasının tanınan isimlerinin 
yanı sıra Durman’ın yakın dostları ve 
sevenleri katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
programın açılışında yaptığı konuşmasında, 
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde 
bulunduklarını hatırlatarak, “Bu gemiyi inşa 
ederken bunun bir yüzen kültür merkezi, 

sanat merkezi, okul, sosyal tesis, nikah 
sarayı olmasını istedik.” dedi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut 
Bıyıklı da, Nurettin Durman’ın Üsküdar’daki 
50. yılı olduğunu belirterek, “Edebiyatımıza 
baktığımızda bir şairin isminin bir semtle 
anıldığı çok yer yok. Nurettin Abi bu 
bakımdan çok şanslı. Kendisi Beylerbeyi 
ve Üsküdar ile anılan bir şair. İstanbul’un 
en güzel semtiyle anılmak da bir şaire çok 

yakışıyor.” ifadesini kullandı.

Nurettin Durman ise 1961’den beri 
İstanbul’da olduğunu, 1968 yılından 
itibaren Beylerbeyi’nde ikamet ettiğini, 
Beylerbeyi’nde çalıştığını, evlendiğini, 
çocuklarının olduğunu ve dostlar 
kazandığını söyledi.

Beylerbeyi Çamlıca Caddesi’nde berber 
dükkanı açtığını ve burada uzun yıllar 
berberlik yaptığını anımsatan Durman, 
“Berber dükkanında çok değerli dostlar 
kazandım. Bu nedenle çok mutluyum, o 
dostları o vesileyle tanıdım. Hayatımda 
şiir var, 1964 yılından beri şiir yazıyor ve 
yayınlıyorum.” diye konuştu.

Boğaz gezisi eşliğinde Durman’ın 
arkadaşlarını ve okurlarını bir araya getiren 
etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona 
erdi.

Üsküdar’da Bir 
Şair, Üsküdarlı 
Bir Şair: Nurettin 
Durman

İstanbul Şubesi

 Popüler kültür yazma ve okumada etkili oluyor 
Konya Şubesi tarafından düzenlenen 
olağan haftalık sohbet programında 
“Popüler Kültürün Natürel Yazmaya Etkisi” 
konuşuldu.

 11.11. 2018 tarihinde şube toplantı 
odasında gerçekleşen  etkinlikte yazar 
Ayşe Ünüvar popüler kültürün yazma ve 
okumaya olan etkilerini anlattı. 

 Ünüvar; “Günümüzün popüler kitapları 
beni çok incitiyor. Hit olmuş, en çok 
okunan, en çok satan kitaplar.  Çocuklar 
en çok bunları okuyorlar. Öğretmen ve 
yazar arkadaşlarımız da bunları okumanın 
bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor ve 
seni onunla kıyaslıyorlar. Filanca kitabı 
okudun mu? Ben okudum, ay çok güzel 

diye birbirlerine tavsiye ediyorlar.  Açıp 
bakıyorum, içinde bizim kültürümüze 
uymayan o kadar şeyler var ki. Bir defa seni 
onlar gibi olmaya, düşünmeye, giyimde 
kuşamda onları taklit etmeye alıştırıyorlar. 
Seni değiştirmeye başlıyorlar. Bu çok fecî bir 
durum.” dedi.

 Bazı yazarların, popüler kültürün etkisinde 
kalarak çok satan eserler tarzında kitap 
yazmaya başlamalarına dikkat çeken 
Ünüvar sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kendi öz 
kültürümüze dikkat etmediğimizi gördüm. 
Okul kitaplığı şu anda bu tür kitaplarla 
dolu! Türklerin, Müslümanların ne kadar 
acı çektiğini biz çocuklara öğretmemişiz. 
Demek ki biz onlara en çok okunan, en 

çok satan ve onlara zarar veren kitapları 
önermişiz. Bunun yolunu biraz da biz 
yazarlar açıyoruz. Gençlere, öğrencilere 
model olmak çok önemli...” dedi.

Soru-cevap faslından sonra Konya 
Şubesi adına düzenlenen katılım belgesi 
Büyükşehir Daire Başkanı Salih Sedat Ersöz 
tarafından Ayşe Ünüvar’a takdim edildi. 

Konya Şubesi
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Kırşehir Temsilciliğinin 05.11.2018 
tarihinde düzenlediği programda 
“Pozitivizmin Türkiye’de Yansımaları” 
konulu konferansta konuşan Doç. Dr. 
Hüseyin Öztürk Pozitivizmin tarihî 
sürecine değindi ve Türkiye’de etkide 
bulunduğu isimler üzerinde durdu.

Öztürk yaptığı konuşmada; “Kadim 
Yunan’da başlayan maddeciliğin 19. 
Yüzyılda Auguste Comte ile tekrar hayat 
bulur. Comte’a göre insan zihni üç 
ana dönem geçirir: Teolojik, metafizik 
ve pozitif dönem. Teolojik dönemde 
din ortaya çıkar. Metafizik dönemde 
felsefe egemendir. 19. yüzyılda bilimin 

ilerlemesiyle olayların mahiyeti anlaşılarak 
ilk iki döneme gerek kalmaz ve bilim 
ön plana çıkar. Pozitivizm önceki bütün 
dinlerin “İnsanlık Dini”ne geçiş için bir 
basamak olduğunu savunmaktadır.” dedi.

Pozitivizmin Türkiye’de yansımasının 
Fransızca’dan tercümelerle başladığını ilk 
Türk pozitivistinin Beşir Fuad olduğunu 
ifade eden Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: 
Fuad’ın amacı amacı pozitivizmden 
insanları haberdar etmektir. Bileklerini 
keserek intihar eden Beşir Fuad, tabiri 
caizse pozitivizmi ölümüne de uygulamıştır. 
Ahmet Rıza, Comte’un öğrencisi kertesinde 
bir Türk pozitivistidir. Özetle 20 yüzyıla 

giden süreçte pozitivizm bazı Türk 
aydınının ilgili olduğu bir felsefî anlayış 
olmuştur.”

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 
programın sonunda Doç. Dr. Hüseyin 
Öztük’e katılım beratı takdim edildi.

İstanbul Şubesi

Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 
35. yılında İBB Kültür Daire Başkanlığı 
ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul 
Şubesi’nin birlikte düzenlediği bir 
programla anıldı.

10 Kasım 2018 tarihinde  TYB İstanbul 
Şubesi toplantı salonunda gerçekleşen 
etkinliği TYB İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı yönetti.

İstanbul Üniversitesi Halka Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir 
Emeksiz ve yazar Dursun Ali Taşçı’nın 
konuşmacı olarak yer aldığı programın 
açılışında konuşan TYB İstanbul Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı, Osman Yüksel 
Serdengeçti’nin yaşadığı dönemin 
şartları içinde vatan, millet ve memleket 
meselelerinde sesini yükseltebilen ve bu 
yüzden mahkûmiyet yaşamış bir yazar 
olduğunu söyledi.

 Dervişliği Ön Plandaydı
Osman Yüksel Serdengeçti’yi 1970’lerde 
Millî Gazete’deki yazılarıyla tanıdığını 
anlatan Dursun Ali Taşçı, Sedengeçti ile o 
dönemdeki dava adamlarını okuyarak bir 
neslin kendini bulmaya çalıştığını ifade etti. 
Serdengeçti’nin Bir Nesli Nasıl Mahvettiler 
kitabından pasajlar okuyan Taşçı, özlerini 
şöyle sürdürdü: “Osman Yüksel’in hayatına 
baktığınız zaman tahsil konusunda 
bir iddiası olmadığını görürsünüz. 

Aileden gelen kültürel bir altyapısı 
vardı. Hapishaneye girince orada bir 
demlenme süreci yaşadı. Necip Fazıl’dan 
da etkilenmişti. Dervişliği her zaman ön 
plandaydı. Doğru olduğunu düşündüğü 
her şeyi sonuna kadar savundu.”

 Şair Kişiliği Fazla Bilinmiyor

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Osman 
Yüksel Serdengeçti’nin eserlerini 
değerlendirdiği konuşmasında dava 
düsturunun gerisinde kalan şairliğine 
değindi ve şunları söyledi: “Osman Yüksel, 
kabına sığamayan bir insandı. O yüzden 
siyasi hayatında da bir partiye tabi olmak 
gibi bir durum yaşamadı. Hayatında fikir 
anlamında ne varsa şiirinde de bir bütün 
halinde göstermiştir. Türk İslam tarihini ve 
coğrafyasının tamamını yaşayan ve şiirine 
yansıtan bir şairdi.”

Osman Yüksel Serdengeçti İstanbul’da Anıldı

Trabzon’da Şiir Dinletisi
Trabzon Şubesi’nde kültür sanat faaliyetleri devam ediyor. 

Şubenin, Trabzon Fotoğraf Evi salonunda düzenlediği şiir dinletisi etkinliğinde, üyelerden 
Müfit Semih Baylan ve kendisine eşlik eden. M. Neriman Koç, İbrahim Ekrem Keleşeoğlu’na 
ait şiirleri okudular.

Şiir sevenlerin büyük ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Şube Başkanı Kamuran 
Tuna, etkinliğe katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür ederek  kültür-sanat ve edebî 
alanlardaki tüm sanat disiplinlerinin icrası için gerekli şartların oluşmasını sağlayacaklarını 
belirtti.Trabzon Şubesi

Pozitivizmin Türkiye’de Yansımaları

Kırşehir  Şubesi
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İbrahim Ulvi Yavuz’un yeni romanı 
“Gönlüme Cemre Düştü” Sam Yayın’ın  
edebiyat dizisi serisinden çıktı.

Yazar, 1990 yılında Mina’da şeytan taşlama 
dönüşünde El Müeysem Tüneli’nde 
yaşanan ve “Tünel Faciası” olarak anılan 
hac kazasında hayatını kaybeden roman 
kahramanı “genç doktor Sema’ yı anlatıyor.

Beş bölümden oluşan eserde olaylar; 
öğretmen Nesrin, eşi Erdoğan ve kazada 
hayatını kaybeden Sema ve ailesi üzerinden 
günümüzde artık çok da önemsenmeyen 
arkadaşlık, ahde vefa, sadakat, dostluklara 
vurgu yapıyor.

Yazarın bu romanı da diğer eserlerinde 

Gönlüme Cemre Düştü
olduğu gibi toplumun içinden yaptığı 
gözlemlere dayanıyor. Akıcı anlatımı ve 
sürükleyici konusuyla Gönlüme Cemre 
Düştü’nün kurgusu, hayatın bizatihi 
içinden oluşturulmuş. O denli hayatın 
içinden ki; kitabı okumaya başladığınızda 
insanlar ve olaylar size hiç yabancı 
gelmiyor. 

Yazar İbrahim Ulvi Yavuz’un bir oturuşta 
okunabilecek kadar sürükleyici, ilk 
sayfalardan itibaren  kendine bağlayan  
romanı kitapçılardaki yerini aldı. 

Gönlüme Cemre Düştü / Sam Yayınları /   
Renkli kapak / 172 sayfa

Erol Güngör Sempozyumu Kitap Olarak Yayınladı

35. Yıl önce vefat eden, etkisi 
günümüze kadar süren ve fikirleri 
pek çok yazar, düşünür ve siyasetçiyi 
etkileyen merhum Prof. Dr. Erol Güngör 
adına 26-27 Nisan 2018 tarihlerine 
Kırşehir’de düzenlenen “Cumhuriyet 
Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde 
Erol Güngör” ulusal sempozyumu kitap 
olarak yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği, Kırşehir 
Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesi iş 
birliği ile düzenlenen,  merhum Prof. 
Dr. Erol Güngör’ün eşi  Prof. Dr. Şeyma 
Güngör ve Türkiye Yazarlar Birliği 

Şeref Başkanı  D. Mehmet Doğan’ın 
şeref konuğu olarak katıldıkları 
sempozyumda, akademisyenler ve 
bilim adamları Güngör’ün  hayatı, 
fikirleri, eserleri, kişiliği  hakkında 
bildiriler sunmuştu.

Bu bildirilerin yer aldığı kitabın takdim 
yazılarını Yaşar Bahçeci, Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, Prof. Dr. Vatan Karakaya 
ve Prof. Dr. Şeyma Güngör yazdı. 

Yayın Koordinatörlüğünü Dr. Maksut 
Yiğitbaş’ın yaptığı eserin son 
bölümünde sempozyum ile ilgili 
fotoğraflar da yer alıyor.


