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AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul 
Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
“Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” adlı 
yeni kitabının konuşulduğu “Kültür 
Sohbetinde” Türkiye Yazarlar Birliği 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan 
Zengin’in sorularını cevaplandırdı.

20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen ve  
TYB’nin youtube kanalı üzerinden canlı 
yayınlanan söyleşide konuşan Numan 

Kurtulmuş, “Bizim medeniyetimizden 
bahsederken aslında meçhul bir şeyden 
bahsetmiyoruz. Çok önemli başarılar 
kazanımlar elde etmiş, Dünyada 
çeşitli gelişmelere kaynaklık etmiş bir 
medeniyetten bahsediyoruz.” dedi.

Medeniyet anlayışımızın batılılardan 
farklılıklar gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş 
her medeniyetin doğup, geliştiğini, daralıp 
ve genişlediğini ancak bizim medeniyet 

anlayışımızın temelinde insan ve kainatı 
anlama olduğu için kalıcı olmuş kalıcı 
eserler vermiştir diye konuştu.

Medeniyetimizin temelinde  tevazu ön 
plandadır

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 
medeniyetimizde yeryüzü, mülk değildir, 
üzerinde herhangi bir maddi çıkar elde 
edemeyeceğimiz, bize babamızdan kalan 

“Salgın sürecinde; insanlara 
yardım etmesi gereken 
UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü 
ve Dünya Gıda Örgütü gibi 
kurumların kuruluş felsefesine 
ve bugün yaptıkları daha 
doğrusu yapamadıkları işlere 
baktığımız zaman çoğunun 
kuruluş gerekçeleri ortadan 
kalkmıştır.”

İbrahim Kalın: “Gerçek bir aydınlanmayı 
Avrupa’nın aydın kodlarıyla yapamayız”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi 
Prof. Dr. İbrahim Kalın Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Kültür 
Sohbetleri”ne konuşmacı olarak katıldı.

24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 
ve TYB’nin Youtube sayfasından canlı 
olarak yayınlanan programı TYB Genel 
Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin 
yönetti.

Başkan Arıcan: Sevgi ve 
Merhamet Bizi Bir Arada Tutar
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Kurtulmuş, dünyaya bakışını, “Tolstoy’a 
göre yaşlı, Maalouf’a göre paramparça, 
İzzetbegoviç’e göre fani, Sezai Karakoç’a 
göre hüsran dolu dünya, kuşkusuz 
hepimiz için bir sınav yeridir.” şeklinde 
özetliyor.

5 ülkenin canı canda, geriye kalan 195 
ülkenin durumu ne olacak. Dolayısıyla 
ülkeler arası eşit uygulamaların olduğu, 
temelinde adalet olan, nimetlerin ve 
külfetlerin paylaşıldığı, meselelerin 
müzakere ile çözüleceği  yeni yapı ve 
sisteme ihtiyacı var.” 

Türkiye’yi Yarınlara Taşımak

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul 
Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
İz Yayınları arasından çıkan “Türkiye’yi 
Yarınlara Taşımak” kitabıyla ilgili de bilgi 
verdi.

Çoğunluğu gençler, akademisyenler 
ve düşünce insanlarıyla yapılan 
konuşmalarından derlenen eserde; Prof. 
Kurtulmuş, “Biz; varlığında alem saklı olan 
insana saygı duyan bir irfan geleneğinden 
geliyoruz. İnsan onuru, adalet ve erdem 
bizim siyasetimizin ana ilkelerindendir” 
tespitini de okurlarla paylaşıyor.

Kitaptaki tezleri, “Büyüsü Bozulan 
Dünyada Yeni Düzen Arayışları” ile 
“Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” ana 
eksenleri etrafında kuran Prof. Dr. Numan 

bir değer gibi, temel mülkümüz gibi olarak 
görmüyoruz. Bizim medeniyetimizde, 
dünyaya temel bakışımız; tevazu 
duygusudur, bize miras kalan budur. Biz 
de bunu en güzel şekilde koruyarak bizden 
sonraki nesillere aktaracağız. Biz toplumsal 
değişimi, dışarıdan yukarıdan empoze 
edilen zorla gerçekleştirilen bir mesele 
olarak görmüyoruz, toplumun kendi 
içinde olanı iyileştirmesi, değiştirmesi, 
güzelleştirmesi bizim medeniyetimizin 
temeli olarak kabul edilmiştir.”

Yeni küresel yapılanmaya ihtiyaç var

Yeni tip koronavirüs  salgınının neden 
olduğu uluslararası olumsuz süreçlere 
ilişkin de bilgiler veren Numan Kurtulmuş; 
“Uzun bir süredir zihin dünyamızın 
içerisinde olan küresel kurum ve 
kuruluşların içerisinde bulundukları 
çıkmazı gördük. Bu manada dünya 
sisteminin büyüsü bozulmuştur. Bugün 
baktığınız zaman insan oğlunun hangi 
kurum veya kuruluşa ihtiyacı var 
uluslararası anlamda, yani uluslararası 
dayanışmayı sağlayacak, iş birliklerini 
arttıracak kurumlar; UNESCO, Dünya 
Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Örgütü 
var. Bu kurumların kuruluş felsefesine 
ve bugün yaptıkları daha doğrusu 
yapamadıkları işlere  baktığımız zaman 
çoğunun kuruluş gerekçeleri bugün 
ortadan kalkmış durumda.” dedi.

Pandemi sürecinde bir çok ülkenin maddi 
sıkıntı çektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, 
Uluslararası Para Fonu’nun gerekli fon 
aktarımını yapamadığını belirterek şunları 
söyledi:

“IMF önceleri bunu yapıyordu ama 
şimdi böyle değil.  Dolayısıyla bu dünya 
sisteminin bir şekilde değişmeye ihtiyacı 
var. Biz on yıllardır bunu ifade ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan son dönemde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda ve uluslararası 
platformlarda bunu ifade ediyor. Yani, 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş



Haziran 2020 3

“Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde dünyada bu sınavı 
en iyi veren ülkelerden birisi 
olduk. Milletimiz, halkımız da bu 
tedbirleri benimsedi, sahiplendi 
ve ciddiyetle uyguladı ve bütün 
bunlar ortaya güzel bir kolektif 
başarı hikayesi çıkarttı.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi 
Prof. Dr. İbrahim Kalın Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Kültür 
Sohbetleri”ne konuşmacı olarak katıldı.

24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen ve 
TYB’nin Youtube sayfasından canlı olarak 
yayınlanan programı TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin yönetti.

Yeni yayınlanan “Perde ve Mana: Akıl 
Üzerine Bir Tahlil” kitabıyla ilgili bilgi 
veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, “Bugün akli ve akıl üzerine bina 
edildiği iddia edilen ama bir o kadar da 
akıl dışılıklarla ve akıl karşıtlıklarıyla dolu 
bir dünyada yaşıyoruz. Bu paradoksu 
nasıl anlayabiliriz, buradan nasıl dersler 
çıkarabiliriz? Yani bir anlamda çağın şu 
andaki ruhunu okumaya çalışacak olursak, 
aklın burada yeri nerededir? Bu akıl 
dışılıklar hem irrasyonel hem safrasyonel 
yani hem akıl karşıtı hem de akıl altı 
diyebileceğimiz akla saldıran bu güçler, 
güdüler nereden kaynaklanıyor? Bu 
soruya cevap bulmaya çalıştım zihnimde.” 
dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıl, 
kendi önyargılarını, arzularını, taleplerini, 
dar bakış açısını varlığa empoze 
etmeye çalışırsa o zaman bu akıl, insanı 
özgürlükten, erdemden uzaklaştıran 
başka bir şeye dönüşür. Aklın en büyük 
paradokslarından bir tanesi de budur 
ve modern dönemde belki akla yapılan 
en büyük kötülüklerden birisi onun 
bu asli manasını unutarak bir tarafta 
aklı mutlaklaştırmak, tanrısallaştırmak 
olmuştur. Öbür tarafta da onu tamamen 
anlamsız, işlevsiz, sosyo politik, ekonomik 
süreçlerin bir yan ürünü haline getirmek 
olmuştur. Bu paradokstan çıkabiliriz. Bu 
ikilem bizim akılla ilgili ana düşüncemize 
yön vermek zorunda değil başka bir akıl 
tasavvur edebiliriz.”

Konuşmasında batılı düşünürlerin akılla 
ilgili görüşlerine de yer veren İbrahim 

Kalın, “Özellikle Batı medeniyetinin 
tecrübesini, iki dünya savaşını, arada 
yaşanan onlarca savaşı, etnik katliamı, 
soykırımı, bugün ileri kapitalizmin insanlığı 
getirdiği noktayı, küresel ısınmayı, 
çevre krizini, göç krizini bütün bunları 
düşündüğünüz zaman Kant’ı herhalde 
çok daha büyük karamsarlığa sevk edecek 
bir çağda yaşıyoruz. Ne ‘aydınlanmış’ ne 
de ‘aydınlanma çağı’ diyebiliriz bu çağa, 
çünkü giderek kibriyle, nobranlığıyla, 
varlığı nesneye indirgeyen, onu da ticari 
değiş tokuş değerine indirgeyen bir çağda 
yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı. 

Görmediğimiz bir organizma dünya 
sistemini dize getirdi

Dünyada ve ülkemizde etili olan yeni tip 
koronavirüs salgını döneminde yaşanan 
gelişmelere de değinen Kalın şöyle 
konuştu:

“Bu ileri kapitalizm çağında biz her şeyi 
aşırı yapıyoruz, aşırı üretiyoruz, aşırı 
tüketiyoruz, aşırı hız merakı içerisindeyiz. 
Her şeyin daha büyük, daha hızlı, daha 
güçlü vesaire olmasını istiyoruz ama 
‘acaba bütün bunların toplamından yaşam 
kalitemizi yükselten bir sonuç çıkıyor mu? 
Daha nitelikli daha iyi hayatlar yaşıyor 
muyuz?’ diye bir soru sorduğumuzda 

bunun pek de öyle olmadığını görüyoruz. 
Şu 3-4 aylık dönemde hepimiz biraz 
yavaşladık. Bütün dünya bir yavaşladı. 
Hiç beklenmedik bir tehditle karşı karşıya 
kaldık. Görmediğimiz bir organizma bu 
koca, devasa dünya sistemini dize getirdi.” 

Ülkemizde vatandaşların sağlıklarını, 
toplumsal ve ekonomik hayatın normale 
dönmesi için tedbirler aldıklarını 
belirten İbrahim Kalın, “Bu süreçte 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada 
bu sınavı en iyi veren ülkelerden birisi 
olduk. 

Milletimiz, halkımız da bu tedbirleri 
benimsedi, sahiplendi ve ciddiyetle 
uyguladı ve bütün bunlar ortaya güzel bir 
kolektif başarı hikayesi çıkarttı.” dedi.

İbrahim Kalın: “Gerçek bir aydınlanmayı 
Avrupa’nın aydın kodlarıyla yapamayız”
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Türkiye’nin bir taraftan bu geleneğin 
büyük varislerinden birisi olduğunu ve 
“Osmanlı tecrübesi”nin bunun muazzam 
örneklerinden olduğunu aktaran Kalın, 
“Öbür taraftan Batı’yla 200-250 yıldır 
yoğun bir ilişki içerisinde, bununla 
kastettiğim sadece siyasi, askeri, tarih 
değil o tarih çok daha ileri gidiyor ama 
entellektüel manada etkileşimin çok 
yoğun olduğu bir dönemden geçtik, 
bir modernleşme döneminden geçtik. 
Bütün bunlardan yeni bir söylemin 
çıkması gerekiyor. Bunun için de bizim 
hem geleneğe hem bugüne farklı yeni 
bir bakış açısı ile bakmamız gerekiyor. 
Ben diğer kitaplarımda da biraz bunu 
açmaya çalıştım. Kendimce bu soruları 
nasıl sorabiliriz, bunlara nasıl cevaplar 
aramalıyız diye bir gayretin içine girdim. 
Bu kitapta da biraz özellikle akıl kavramı 
üzerinden bunu biraz açmaya çalıştım.” 
diye konuştu.

Salgın döneminde bir çok ülkeye 
yardım gönderdik

Bu süreçte  imkanlar ve güçlerin yettiği 
ölçüde başka ülkelere de yardım edildiğini 
anımsatan Kalın, “Herhalde bu süreçte 
dünyaya en fazla yardım gönderen 
ülke de Türkiye oldu. Bu, dünyanın dört 
bir yanında Somali’sinden İtalya’sına, 
İspanya’sından Amerika’sına her yerde 
çok güzel yankılandı. Milletimizin asaletini, 
devletimizin bu konudaki ciddiyetini 
ortaya koyan bir süreç oldu ama bu 
dönemde aynı zamanda yavaşlarken biraz 
içimize de döndük, muhasebe yaptık bu 
kadar koşuşturmaca, bu kadar canhıraş 
bir şekilde her şeye yetişme gayretinin 
neticede bizi böyle bir noktaya getirdiğini, 
biraz yavaşladığımızda, biraz içimize 
döndüğümüzde, biraz sakinleştiğimizde 
çok da bir şey kaybetmediğimizi gördük. 
Hatta kaybettiğimiz birçok şeyi yeniden 
hatırladık. Daha nitelikli zaman geçirdik. 
Kitap okuduk, müzik yaptık, sohbet ettik, 
birbirimizle konuştuk. Belki fiziki olarak 
mesafeler uzaktı ama manevi ve ruhi 
manada birbirimize biraz daha yaklaştık.” 
ifadelerini kullandı.

Bu dönemde, “Canhıraş şekilde bir 
yere doğru koşuyoruz, ama bu bizim 
yaşam kalitemizi kendimizi anlamamıza, 
aradığınız şeyi bulmamıza ne kadar 
katkı sağladı?” sorularını da kendilerine 
sorduklarını dile getiren Kalın, “Bu 
sorgulamayı devam ettirmek gerekiyor. 
Bugün dolayısıyla gerçek manada bir 
aydınlanmadan bahsedeceksek bunu 
herhalde artık aydınlanmanın Avrupa 
aydınlanmasının kodlarıyla yapmak 
mümkün değil, Bunu net bir şekilde 
gördük. Farklı bir akıl, bilim, düşünce, 
sanat, kalp, şiir, mimari, varlık, evren tabiat 
tasavvuruna ihtiyacımız var.” dedi.

İslam düşünce geleneğinin muazzam 
birikimi var

Burada İslam düşünce geleneğinin 
muazzam bir birikimi olduğunu ve 
İslam dünyasının bunun farkında 
bile olmadığını belirten Kalın, şunları 

kaydetti: “Çağın bu ışıltılı, göz kamaştıran 
akımları, cazibe merkezleri, trendleri 
bizim zihnimizi çok meşgul ediyor 
olabilir, hayatlarımızı çok domine etmiş 
olabilir. Biraz geri durup biraz daha 
geniş bir perspektiften baktığımızda 
İslam düşünce geleneğinden, kadim 
Çin, Hint, hatta Afrika geleneğinden 
almamız ve öğrenmemiz gereken o 
kadar çok şey var ki. İnsanlığın binlerce 
yıllık akıl, kültür, bilim sanat ve birlikte 
yaşama bir arada yaşama tecrübesini 
Avrupa düşüncesinin son 100 yılına 
indirgemek, o 100- 200 yıllık tecrübenin 
ortaya koyduğu dar perspektiften 
dünyaya bakmak bizi fakirleştiriyor. Yani 
biz Türk modernleşmesinde de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde 
ve sonrasında, çarpık modernleşme 
tarihimizde de bunları yaşadık. Kendi 
tarihimize, kültürümüze bile Avrupa 
merkezli bir bakış açısıyla baktık ve çok 
şeyi kaybettik. Avrupa kendi içinde Avrupa 
merkezciliği sorgularken, Biz Avrupa’ya 
ilişkin o kültüre ilişkin katı dogmatik bakış 
açılarını devam ettirdik.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
sürecinde ve sonrasında, çarpık 
modernleşme tarihimizde de 
bunları yaşadık. Kendi tarihimize, 
kültürümüze bile Avrupa merkezli 
bir bakış açısıyla baktık ve çok 
şeyi kaybettik. Avrupa kendi içinde 
Avrupa merkezciliği sorgularken, 
Biz Avrupa’ya ilişkin o kültüre 
ilişkin katı dogmatik bakış açılarını 
devam ettirdik.”
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran, Türkiye Yazarlar Birliği’nde çevrimiçi 
olarak düzenlenen “Kültür Sohbetleri”ne 
katılarak “Kovid-19 Mücadelesinde 
Yurtdışı Operasyonları” konusunda önemi 
açıklamalarda bulundu.
06. 05. 2020 tarihinde www.instagram.
com/turkiyeyazarlarbirligi hesabında canlı 
olarak yayınlanan ve TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in yönettiği 
canlı söyleşide konuşan Bakan Yardımcısı 
Kıran, “Yeni tip koronavirüs salgınına 
ilişkin tedbirler kapsamında 107 ülkeden  
70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize 
getirdik.” dedi.

Tahliye çalışmalarının devam ettiğinin 
altını çizen Bakan Yardımcısı Kıran, 
“Bugün dünyanın bir ucundan, Avustralya 
ve Yeni Zelanda’dan vatandaşlarımız şu 
an havada. Önce Doha’ya inecekler, yarın 
ülkemize gelecekler. Keza, Arjantin ve 
Brezilya’daki vatandaşlarımızı ülkemize 
getiriyoruz. Kuveyt’teki vatandaşlarımızın 
şu sıralarda intikal etmiş olmaları lazım.” 
Bu süreç ebette kolay olmadı, hassas 
planlamalar yapıldı, son derece titiz ve tüm 
detaylar hesaplanarak vatandaşlarımız 
ülkemize getirildi. Bu süreçte adını 
bildiğimiz -bilmediğimiz isimsiz pek çok 
sayıda kahraman var. Kendilerine teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
Koronavirüs salgınını dünyanın hiç alışık 
olmadığı  bir sorun olarak değerlendiren 
ve ender rastlanan bu kriz nedeniyle tüm 
ülkelerin bildikleri doğruları bir kenara 
bırakıp  yeni arayışlar içine girdiğini ifade 
eden Kıran Türkiye’nin bu süreçte çok 
önemli başarılar elde ettiğini belirterek 
şunları söyledi:
“Salgın etkili olmaya başlayınca 
vatandaşlarımızı ülkemize getirmeye 
yönelik ilk operasyonunu 1 Şubat 
2020 de başlattık. Ambulans uçağa 
dönüştürdüğümüz “Koca Yusuf” adlı 
kargo uçağımızla Vuhan’da mahsur 

kalan vatandaşlarımızın yanı sıra 
Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk’tan 
vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. 
Hemen hemen bütün ülkelerde 
havaalanlarının ve hava sahalarının 
kapatıldığı bir dönemde Türk Hava 
Yollarımıza ait uçaklar dünyanın dört 
bir tarafında havada oldu. Türkiye’nin 
büyüklüğünü ve gücünü orada 
gösterdiler, vatandaşlarımız da bunu 
yakından hissetti bu çok büyük bir 
gurur. Her şeyden önce, dünyada bunu 
yapabilen bunu başarabilen çok az ülke 
var bunu da özellikle ifade etmem lazım.”

Tahliye olan her kişinin ve tahliyenin 
sonuçlanıncaya kadar olan sürecinde 
büyük ve derin insan hikâyelerinin 
olduğunu belirten Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran, mazlum coğrafyalar 
da yaşayan gözünü ve gönlünü Türkiye 
yönetmiş kişilerde  Türkiye’nin yaptığı 
operasyonların büyük yankı uyandırdığına 
şahit olduklarını ve bununla gurur 
duyduklarını belirtti.
“Vatandaşlarımızı ülkemize getirmekle 
kalmayıp, ülkemizden ülkelerine 
gitmek isteyen hatta farklı ülkelerden 
memleketlerine gitmek isteyenlerde 
de yardımcı olduk” diye konuşan Kıran, 
“600’ün üzerinde vatandaşa, dünyanın 
dört bir tarafından ülkemizin tahliye 
operasyonları kapsamında yardımcı olarak 
onların da kendi ülkelerine kavuşmalarını 
sağladık. Aynı şekilde, Türkiye’den gitmek 
isteyen vatandaşlar da oldu. 200 bini 
aşkın yabancı ayrıldı ülkemizden. Bunların 
20 bini, bizim onlara verdiğimiz destek 
sayesinde özel izinlerle ülkemizden 
ayrılabildi.” dedi.

Türkiye’nin, bu salgınla en etkin müdahale 
eden ülkelerin başında geldiğini ve son 
derece aktif ve kararlı bir çaba içinde 
olduğunun altını çizen Kıran, dünyanın 
dört bir tarafından yaklaşık 400 Türk 

vatandaşının ambulans uçaklarla ücret 
talep edilmeksizin Türkiye’ye getirildiğini 
sözlerine ekledi.
Bu süreçte Türkiye’nin yardım alan 
değil yardım elini uzatan bir konumda 
olduğunu da belirten Bakan Yardımcısı 
Kıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki 
ülkelerin üçte ikisinin Türkiye’nin 
yardımına başvurması zaten Türkiye’nin 
ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip 
olduğunu ve koronavirüsle mücadeledeki 
başarısını gösteriyor. Biz, içeride en ufak 
bir zafiyete sebebiyet vermeden, bu 
tehditle mücadelede kendi önlemlerimizi 
alırken, bugün yarın, şu anda planlanmış, 
dünyanın 62 ülkesine yardım yapan bir 
ülkeyiz.”

“Hemen hemen bütün 
ülkelerde havaalanlarının ve 
hava sahalarının kapatıldığı 
bir dönemde THY ait uçaklar 
dünyanın dört bir tarafında 
havada oldu. Türkiye’nin 
büyüklüğünü ve gücünü orada 
gösterdiler, vatandaşlarımız 
da bunu yakından hissetti bu 
milletimiz için büyük bir  gurur.”

Bakan Yardımcısı Kıran: 
70 bin Vatandaşımızı Ülkemize Getirdik

Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran
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“Edebiyat Yükseliş’te” üst başlığı ile 
“Edebiyatımızın köşe taşları ile edebiyat 
söyleşileri” ni başlatan şair, yayıncı Adem 
Karafilik’in ilk konuğu Türkiye Yazarlar 
Birliği Şeref Başkanı yazar, mütefekkir D. 
Mehmet Doğan oldu.

1 Mayıs 2020 tarihinde instagram.com/
adem.karafilik  sosyal medya hesabından 
canlı olarak yayınlanan programda 
konuşan D. Mehmet Doğan, Ramazan 
ayında ibadetin önemi, edebiyat, tarih, 
sözlük çalışmaları ve salgın nedeniyle 
evde kalmaların insan ilişkilerini nasıl 
etkilediğine dair soruları cevaplandırdı.

Hayatın bir tarafında da edebiyat vardır
Konuşmasına insan hayatı içinde 
edebiyatın çok önemli olduğunu 
belirterek başlayan Doğan, “Edebiyat 
çok temel bir kavram. İnsan hayatı için 
edebiyatın erişmediği bir alan yok. 
Edebiyat başlı başına bir türdür. İnsanların 
ifade tarzlarından biridir. Herkes 
edebiyatla meşgul olmaz, edebiyat eseri 
meydana getirmez. Ama edebiyat herkese 
ulaşır. Her konu edebiyatın konusu olabilir. 
“Din hayattır” diyoruz ya hayatın bir 
tarafında da edebiyat vardır, Din hayatını 
anlamlandıran bir edebiyat tarzı da vardır. 
Bu gün tabi ki dinin kurallarını Kur’anı 
Kerim başta olmak üzere peygamber 

efendimizin hadisi şerifleri, hayatı ve diğer 
kaynaklardan öğreniriz. Bunlar bizim akılla 
bilgiyle öğrendiklerimiz. Bir de hissiyat 
tarafı vardır bu işin, duygu tarafı vardır, 
bu tarafa da edebiyat hitap eder.” diye 
konuştu.

Ramazan ayında iç dünyamıza bir 
yolculuk yaparız
Dinî hislerimizle edebiyat arasında da 
güçlü bağların olduğuna vurgu yapan D. 
Mehmet Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mevlit 1400’lü yıllarda yazılmış bir 
metindir, o günden bu güne milletimizin 
dinî hissiyatını hayatta tutuyor.  Mevlitten 
kulağımıza öyle güzel şeyler çalınır ki o 
bizim dinî hayatımız ayakta tutar, canlı 
kalır.  Ramazan ayı tabi ki dini hayatımızın 
önemli bir dönemi. Önceden “11 ayın 
sultanı” dedikleri şehri Ramazan bu ay, 11 
aydan farklı bir aydır. Ramazan 11 ayda 
sıradanlaşan yaşama yeni bir heyecan 
verir. Ve bu değişim bizi derinden etkiler. 
Aynı zamanda Ramazan ayı  kendi içimize 
yönelmemizde, kendi hesaplaşmamızı 
yapmamıza vesile olur. Nereden geldik? 
Nereye gidiyoruz? Bu geçen günlerde 
neyi iyi yaptık neyi yapamadık? İnsanlara  
ne kadar yararımız oldu? Sadece kendi 
ibadetlerimiz açısından değil içinde 
bulunduğumuz topluma ne kadar 
faydamız oldu? Çevremize, yakınlarımıza 
fayda sağlayabildik mi? Onların iyiye 
yönelmesi, kötüden uzaklaşması yönünde 
çabalarımız sonuç verdimi? İşte tüm 
bunları düşünürüz.”

Dostlarımızı özledik
Koronavirüs nedeniyle insanların 
evlerinde kalmaları, insan ilişkilerini 
nasıl etkiliyor sorusuna Doğan şöyle 
cevap verdi: “İnsan tabi ki dostlarını 
özler, dostluk insanı anlamlı hale getirir. 
Beraber oldukları, sohbet ettikleri, iş birliği 

yaptıkları, ortaklaşa birtakım iş ortaya 
koydukları kişiler o ortaklaşa değerin bir 
parçası olurlar, sizin bir parçanız olurlar. 
Onlar sizden uzaklaştığında kendinizde 
bir eksiklik hissedersiniz yahut da onları 
tamamen kaybettiğinizde yani göçlerini 
toplayıp öbür dünyaya doğru gittiklerinde 
sizden de bir şeyler götürdüğünü fark 
edersiniz. Bugün aramızda olmayan 
değerli şahsiyetleri hem de her zaman 
beraber olamadığımız arkadaşlarımızı 
eşimizi dostumuzu her zaman özlüyoruz.”
Program sunucusu Adem Karafilik’in “bu 
süreçte ne tür faaliyetler yapıyorsunuz” 
sorusunu cevaplayan Doğan, yaptığı her 
işin süreklilik gerektirdiğini, bu arada 
“Osmanlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe 
Sözlük” çalışmasını tamamladığını ve 
sözlüğün basıldığını söyledi.

“Ramazan ayı kendi   hesaplaşmamızı 
yapmamıza vesile olur. Nereden 
geldik? Nereye gidiyoruz? Bu 
geçen günlerde neyi iyi yaptık 
neyi yapamadık? Çevremize, 
yakınlarımıza fayda sağlayabildik 
mi? Onların iyiye yönelmesi, 
kötüden uzaklaşması yönünde 
çabalarımız sonuç verdimi? İşte 
tüm bunları düşünürüz.”

D. Mehmet Doğan: 

Dilimizi Ülkemiz Gibi Sevmeliyiz

D. Mehmet Doğan, Adem Karafilik’in 
sorularını cevapladı.
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Yıllardır sözlük  uğraşısının içinde olduğunu 
belirten Doğan, “Ortaokul yıllarından 
beri dil konusu beni meşgul ediyor. 
1970 li yıllarda bu işe girmiş bulunduk. 
Sözlüğün ilk baskısı 1981’de yapıldı. 
Bugüne kadar bu konuda çalışmalarımız 
devam ediyor. Diğer yandan, Türkiye 
Yazalar Birliği çalışmalarına devam 
ediyor. Biz yönetimden ayrılsak da 
değerli arkadaşlarımız faaliyetleri devam 
ettiriyorlar. Yardıma ihtiyaçları olursa  
elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya 
çalışıyoruz.” dedi.
Kamuoyunda dil hassasiyeti ile tanınan 
D. Mehmet Doğan,  insanın ifade  varlığı 
olarak dilin önemli olduğunu belirterek;
“Düşünürler şöyle söylemiş; “Dil insanın 
evidir.” Biz evimizi iyi tanımalıyız, iyi 
bilmeliyiz. Bizim toprak olarak vatanımız, 
birde kelimelerden müteşekkil bir 
vatanımız vardır. O kelimeleri bizim iyi 
tanımamız lazım. Ülkemizi iyi tanımamız, 
sevmemiz gerektiği gibi dil varlığımızı 
da iyi tanımamız bilmemiz gerekir. Bir 
dilin 10 binlerce yüz binlerce kelimesi 
olur. İnsanlar bu engin denizden güçleri 
nispetinde faydalanabilirler. Eskiler 
sözlüklerine boşuna “kamus” dememişler. 
Kamus; okyanus demek, büyük deniz 
demektir. Bazıları bu denizden bir avuç 
ancak içebiliyor, bazıları bu denizde 
daha fazla kulaç atıyor, daha fazla istifade 
edebiliyor. Biz sözlük kullanımının önemini 
bu noktadan bakalım. Yani bir avuç suyla 
mı yetinelim yoksa bu engin denizden 
daha fazla faydalanmaya mı çalışalım. 
Sözlük burada bize kapısını açıyor. Tabi 

ki ilköğretimden itibaren çeşitli irili ufaklı 
sözlükler var. Sözlük sadece çocuklar için 
değildir elbette. Yetişkinler için de bir 
müracaat eseridir ve yetişkinlerin bence 
sözlüğe çocuklardan daha fazla ihtiyacı 
var.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara, gençlere güzel şiirler 
okutulmalı
Konuşmasında edebiyatın önemine de 
değinen D. Mehmet Doğan, öğrencilere 
edebiyatın sevdirilebilmesi için de 
yapılması gerekenleri şöyle anlattı:
“Edebiyatı önemseyerek güçlendirebiliriz. 
Dilimizi güçlendirmenin, kelime 
haznemizi geliştirmenin yolu budur. 
Büyük yazarlarımızın, bu güne kadar 
gelen seçkin eserleri var.  Bunları 
okuyarak anlayarak ve verdikleri haz ve 
heyecanlarla diğer alanlarda da dilimizi 
güzel kullanarak edebiyatı genişletmeliyiz.  
Edebiyat derslerini sadece sınıfın 
içerisinde değil sınıfın dışarısına da 
görmemiz gerekiyor. Aslında bunu 
edebiyat öğretmeninden Millî Eğitim 
Bakanına kadar herkesin görmesi gerekir. 
Edebiyat öğretmenlerinin edebiyatı 
sevdirecek şekilde gayret göstermeleri 
gerekir. Çocuklara, gençlere güzel şiirler 
okutulmalı hatta bazıları ezberletilmeli 
çünkü dil ve edebiyat ezbersiz olmaz. 
Temel edebi metinleri dikkatle okumak 
lazım bunların bazılarını ezberlemek 
lazım yani bunlara hafızamızda yer açmak 
lazım. Hepimiz dil bilgisi dersi gördük 
bir tane seven vatandaş görmedim. 
Çünkü kuru, didaktik sıkıcı bir derstir. 
Bunu yapacağına hocalarımız edebi 
eserler üzerinden dili öğretseler. Kuralları 
öncelikle değil de örneklerden kurallara 
doğu gitseler edebiyat derslerini eğlenceli 
hale getirseler, bu gerçekten eğlenceli 
hale gelir. Eğer siz güzel eserlerin cümle 
yapısına vakıf olursanız, siz cümle kurmak 
istediğiniz zamanda o size örnek teşkil 
eder.”

Hafızamızı taze tutmak için tarihe 
yönelmeliyiz
Söyleşinin sonunda hafızanın önemi, 

kişilerin ve toplumların hafızalarının 
neden canlı tutulması gerektiğine 
ilişkin de bilgi veren D. Mehmet Doğan, 
“Hafızamız olmazsa ne olur? Hafızasını 
kaybeden bir insan dostunu düşmanını 
bilmez, annesini babasını tanımaz 
geçmişini bilmeyen  hatta bugününü 
bilemez. Dolayısıyla hafızamızı tazelemek 
için mutlaka tarihe yönelmemiz gerekiyor. 
Hiçbir şey bugün başlamadı, bizde bugün 
ortaya çıkmadık; bir anne bir babadan 
meydana geldik onlarda bir anneden 
bir babadan… Yani bir zincirleme 
olarak devam ediyor. İnsanlık tarihinin 
başından beri gelen genleri taşıyoruz.  
Ve o genler bizi şuanda fiziki olarak 
taşıdığımız varlığımızı temsil ediyor. 
Bunun üzerinde de kültürel bir varlığımız 
var. Dolayısıyla,  tarihimizi bilmek, doğru 
bilmek, tarihimizi okurken bugünle ilgili 
bir takım konuları düşünmek, zorundayız. 
Diyeceksiniz ki; “biz ilkokuldan beri tarih 
okuyup duruyoruz.”  Okulda okunan 
tarihler bana göre usulen okunuyor. Biz 
bunun önüne geçemezsek gerçek bir 
tarih idrakine ulaşamayız.  Edebiyatta 
da böyle, son zamanlarda edebiyat 
kitaplarına bakıyorum ruhum daralıyor. O 
eski büyük edebiyatçıların metinleri yok 
gibi neredeyse, varsa da onlara müdahale 
edilmiş bazı kelimeleri, cümleleri 
değiştirilmiş. Aslında temel olan metne 
dokunmamak gerekir, bir edebî metin 
nasıl yazılmışsa öyle kalmalıdır.” diye 

“Son zamanlarda edebiyat 
kitaplarına bakıyorum ruhum 
daralıyor. O eski büyük 
edebiyatçıların metinleri 
neredeyse yok gibi, varsa 
da onlara müdahale edilmiş 
bazı kelimeleri, cümleleri 
değiştirilmiş. Aslında temel 
olan metne dokunmamak 
gerekir.”

“Edebiyatı önemseyerek güç-
lendirebiliriz. Dilimizi güçlen-
dirmenin, kelime haznemizi 
geliştirmenin yolu budur. Bü-
yük yazarlarımızın, bu güne 
kadar gelen seçkin eserleri var.  
Bunları okuyarak anlayarak ve 
verdikleri haz ve heyecanlarla 
diğer alanlarda da dilimizi gü-
zel kullanarak edebiyatı geniş-
letmeliyiz.”
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“Yeni Ankara kadim ve gerçek Ankara’nın inkârı 
üzerine kurulmak istenmiştir.”

Bir dönem Ankara’yı ahi şeyhlerinin 
yönettiğini ve şehirde ahilik kültürünün 
yakın zamanlara kadar hâlâ izlerinin 
silinmediğini söyleyen Doğan, ekonomik 
anlamda tiftik keçisinin Ankara’yı önemli 
bir merkez kıldığını ve bunların yanı sıra 
Ankara’nın güçlü halk kültürü, mûsıkî ve 
sivil mimari merkezi olduğunu belirtti.

“Ankara’nın kent olmasını istemem.”

Batı Türkçesinde “kent” kavramının 
esasen “köy” demek olduğunu ifade 
eden D. Mehmet Doğan,” Ankara’nın 
kent olmasını değil şehir kalmasını 
isterim. Yapılacak kültürel, sosyal, mimari 
çalışmalarla Ankara’nın kadim kültür 
mirasının güçlendirilmesi gerekir.” diye 
konuştu.

Cumhuriyet’ten sonra oluşturulan “Ankara 
önemsiz bir yerdi, başkent yapıldıktan 

sonra yoktan var edildi” iddiasının 
saçma olduğunun belirten Doğan, yeni 
Ankara’nın, kadim Ankara’nın inkârı 
üzerine kurulmak istendiğinin altını çizdi.

Kadim Ankara’nın, mütevazı, iddiasız 
ama esaslı bir kültür ve medeniyet 
merkezi olduğunu belirten Doğan, şehrin 
Anadolu’nun manevi mimarlarından Hacı 
Bayram-ı Veli ile bütünleştiğini, Osmanlı 
devletinin kuruluşunda ve İstanbul’un 
fethinde oynadığı önemli rol ve Milli 
Mücadele’nin merkezi olmasının Ankara’yı 
öne çıkardığını söyledi.

Kadim Ankara’nın, camiler ve mescidler 
şehri olduğunu, yeni bir Ankara meydana 
getirmek isteyenlerin mabedsiz şehir 
kurmak iddiasıyla şehir kimliğini yok 
saydıklarını, bu sapmanın 1950’lerden 
itibaren düzeltilmeye çalışılarak köklü ve 
modern şehir kimliğinin oluşturulmasına 
önem verildiğini belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından gerçekleştirilen “Şehir 
Okumaları” programına konuşmacı olarak 
katıldı.

“Ömrüm Ankara Bir Ankara 
Şehrengizi”  kitabının yazarı Doğan; 
Ankara’nın tarihi, kültürü, coğrafyası 
ve sosyolojisi hakkında Mehmet Önder 
Karakaş’ın sorularını cevaplandırdı.

23.06.2020 tarihinde TYB’nin instagram 
hesabından canlı olarak yayınlanan 
söyleşide konuşan Doğan, Ankara’nın 
Anadolu’nun tam ortasında olması 
sebebiyle tarih boyunca coğrafi açıdan 
çok önemli ve merkezi bir şehir olduğunu 
belirtti. Köklü bir şehir olan Ankara’nın 
bir itibar suikastine maruz bırakıldığının 
altını çizen D. Mehmet Doğan, Ankara’nın 
Frigler ve Roma dönemlerinde de 
mühim bir merkez oluşunun yanı sıra 
Bizans-Arabistan ticaretinin de kavşak 
noktalarından biri olduğunun altını çizdi.

Selçuklular döneminde Ankara’nın 
şehzade sancağı vazifesi görmüş 
olduğunu vurgulayan Doğan, tüm 
bu tarihî süreçler sonucu ortaya çıkan 
medeniyet ve kültür mirasının soyut ve 
somut görünümlerinden bahsetti.
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Türkiye Yazarlar Birliği  Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Diyanet TV’de 
canlı olarak yayınlanan “Bereket Vakti” 
programına konuşmacı olarak katıldı.

30 Nisan 2020 tarihinde Kur’an tilaveti ile 
başlayan, “Bereket Vakti”nin diğer konuğu 
ise Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri 
Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hilmi 
Karslı oldu.

Ahmet Hamdi Akseki Camîînden yayın 
yapan Diyanet TV ve Diyanet Radyo’nun 
ortak canlı yayınında Murat Gökşen’in 
“Zor Zamanlarda Birlik Olmak” konulu 
sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, müminlerin sosyal hayatta 
birbirine karşı sorumluklarının olduğunu 
ifade etti.

Ahlâkî bir duruş önemli

Mütefekkir, düşünür Nurettin Topçu’nun 
insanı inşa etmek için “çocuklukta 
merhamet, yetişkinlikle adalet” dediğini 
ifade eden Başkan Arıcan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bizim geleneğimizde “insanı 
yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki insan 
yaşasın” düşüncesi vardır. Peygamber 
efendimizde, devleti insana benzetiyor 
ve insan vücudundaki organların nasıl 
uyum ve birlik beraberlik içinde çalıştığını 
ifade ediyor. Bu gerçekten hareketle; tüm 
bunların yanında merhamet ve şefkati 
bize işaret ediyor. Diğer yandan, ahlâkî bir 

duruş da önemli. Biz insanın ahlâk varlığını 
göz ardı edersek o zaman insanı doğru 
tanımlama söz konusu olmayacaktır. 
İnsanda hem ifrata dönüp hem tevhide 
dönük yön var ahlâk dediğimiz şey tam 
olarak bunların denge halidir.”

Konuşmasında insanın bir sosyal varlık 
olduğunu, bireysel olarak “iyi” olmanın 
yeterli olmayacağına vurgu yapan Arıcan, 
“Bireysel olarak tek başınıza yaşama 
imkânına sahip değilsiniz. Toplumda diğer 
insan gruplarıyla yaşamak zorundasınız, 
yani organlar aralarındaki uyumu nasıl 
sağlıyorlarsa, bizde aramızda bu uyumu 
sağlayacağız. Bunu sağlayacak ana 
mekanizma aramızdaki bu muhabbetimiz, 
sevgimiz, bu merhamet şefkat duygumuz. 
Bunlar kaybolduğunda birlik ve dirlik 
olmayacaktır. Yani muhabbet birleştiriyor 
vahdet oluşturuyor nefret, öfke, kin ayrılık 
oluşturuyor. Birlikte rahmet var ayrılıkta 
azap var.” diye konuştu.

Önce insanı inşa etmeliyiz

Program sunucusu Murat Gökşen’in 
“Tevhit bir erdem midir? Yoksa bütün 
erdemler birleştiğinde tevhit mi ortaya 
çıkıyor.” sorusunu da cevaplandıran 
Başkan  Musa Kazım Arıcan, “Başlıca 
erdemleri, cesaret, cömertlik, adalet 
diye sıralıyoruz. Ama bunlarla ilişkili 
erdemlerde var.  Tevhitte bunlarla ilgili 

bir erdemdir. Bunlar bir araya geldiğinde 
erdemler tekamül etmiş oluyor. Yani, 
bu anlamda erdemi kendimizde inşa 
etmeliyiz. İnsanı inşa ettiğimizde toplumu 
inşa ediyoruz aile, toplum, devlet. Tevhit 
bu erdemlerin bir araya gelmesidir.” diye 
konuştu.

İnsanın en büyük düşmanını nefis 
olarak tanımlayan ve nefsin zevke aşırı 
düşkünlükler gösterdiğini, inançlarımızla, 
eğitim ve ailemizden alacağımız destekle 
bu süreci dengelemeliyiz diye konuşan 
Arıcan, “Bu noktada, geleneğimizin 
çok önemli ismi Kadı Burhanettin var. 
Kendisi kadıdır, âlim bir zat, Sivas’ta bir 
devlet kuruyor.  Türkçe Divanı yazan ilk 
kişidir ve irfan meclisleri vardır. Onun 
divanında çok muhteşem bir sözü var;  
“Nefsin Müslümanlaştırılması.” İşte bu çok 
önemli bir söz. Bizim nefsimizle mücadele 
etmemiz gerekir. Kâmil insan ancak böyle 
vücut bulur.” ifadelerini kullandı.

Zor zamanlarda yardım elini uzatmalıyız

Diyanet TV’nin ilgiyle izlenen ve 
canlı olarak yayınlanan “Bereket 
Vakti” programının konu başlığı “Zor 
Zamanlarda Birlik Olmak.” TYB Genel 
Başkanı ve aynı zamanda Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan bu konuda da samimi 
açıklamalarda bulundu.

“İnsanların sadece fizyolojik gelişmeleriyle 
değil aynı zamanda ruhi gelişimine de 

Başkan Arıcan: Sevgi ve Merhamet Bizi Bir Arada Tutar

“Bireysel olarak tek başınıza ya-
şama imkânına sahip değilsiniz. 
Toplumda diğer insan gruplarıy-
la yaşamak zorundasınız, yani 
organlar aralarındaki uyumu 
nasıl sağlıyorlarsa, bizde ara-
mızda bu uyumu sağlayacağız. 
Bunu sağlayacak ana mekaniz-
ma aramızdaki bu muhabbeti-
miz, sevgimiz, bu merhamet ve 
şefkat duygumuzdur.”
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önem vermeliyiz, insanlar zor zamanlarda 
mutlaka birbirlerine yardımcı olmak 
zorundadır diye konuşan Başkan 
Arıcan bunun için de çocukluk, gençlik 
ve yetişkinlik döneminde insanların 
ruhi gelişmelerinin önemli olduğunu 
belirterek şöyle konuştu:

“İnsanın içinde bir mücadele var, nefsi 
var. İnsan zor zamanlarında birliği kendi 
içerisinde sağlayamazsa toplumda da 
devlette de sağlayamıyor.  Tevhit olmadan 
vahdet olmuyor. Allah-ı Teâlâ insanı 
mükemmel bir varlık olarak yaratmıştır. 
İnsanda  iyiliyi yakalama ortak iyiye 
ulaşma noktasında da bir öz, bir cevher, 
merhamet duygusu var. En kötü insanda 
bile sıkıştığında bu açığa çıkar.”

Kur’an bizi düşünmeye davet ediyor

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten 

geçtiğimizi ve bugünlerde kesinlikle 
insanların kendilerini sorgulaması 
gerektiğine işaret eden Başkan Arıcan, 
“Kur’an bizi düşünmeye davet ediyor. 
İnsan tefekkür eden, düşünen bir varlık. 
Neden varım, ne yapıyorum, nasıl 
yaşıyorum, neler yapıyorum, hayatın 
anlamı nedir? Bütün bu sorulara verilecek 

cevabımız olmalı değil mi? Gözle 
görülmeyen virüs tüm dünya insanlarının 
hayatını değiştirdi. Teknolojik ve gelişmiş 
sanayileşme, büyük ekonomiler hiçbir 
şey ifade etmiyor.  Evlerde kaldığımız 
bugünlerde işte tüm bunları düşünmeye, 
tevekkül etmeye ihtiyacımız var.” dedi.

TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan 
Zengin’in sorularını cevaplandırdı.
Güllüoğlu yaptığı konuşmada, “Kovid-19 
Mücadelesinde Afet Yönetimi” konusunda 
bilgiler verdi.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele 
sürecinde yurt dışından getirilen 
vatandaşların Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile özel 
yurtlardaki karantina süreçlerine ilişkin 
bilgi veren Güllüoğlu, şöyle devam etti:
“Ben açıkçası 83 milyonluk Türkiye’nin 
Kovid-19 ile mücadeleye çok iyi adapte 
olduğunu düşünüyorum. İnsanların yüzde 
95’ten fazlası kurallara riayet ediyor. Bunlar 
hakikaten toplumsal anlamda çok başarılı 
uygulamalar, millet ve devletin karşılıklı 
ilişkisi anlamında çok kıymetli diye 
düşünüyorum. Türkiye, pandemi sürecini 
başarıyla yönetti. Burada ölçülebilir 
hedef nedir? Türkiye’nin yoğun bakım 
kapasitesi son 2 ayda hiç aşılmadı. Sadece 
bu parametre bile Türkiye’nin pandemi 
sürecini İtalya ve ABD ile kıyaslandığında 
başarıyla yönettiğinin ispatıdır.”

Türkiye’nin pandemi sürecini başarıyla 
yönetmesinin altında yatan faktörlerin, 
sağlık alt yapısı ve sosyal güvenlik 
sistemi olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, 
“Türkiye’nin dünyaya örnek olarak 
gösterilebilecek sağlık sistemi yapısı var, 
yüzde 95 kapsayıcılığı bulunuyor. ABD’de 
sigorta sistemi dışında kalan milyonlarca 

insan vardır. O yüzden ABD’de Obama 
döneminde gösteriler yapıldı.” dedi.
Güllüoğlu, Türkiye’nin pandemi sürecini 
iyi yönetmesinde sağlık politikalarının 
yanı sıra sosyal politikaların da etkili 
olduğunu belirterek, sosyal vefa destek 
gruplarının çalışmalarının, bu alandaki en 
önemli örneklerden olduğunu söyledi.
İnsani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi 
veren Güllüoğlu, Türkiye’nin ihtiyaç 
sahibinin yanında durmayı tercih ettiğini 
belirterek, “yokluk” kelimesinin anlamını 
Somali’deki bir kampta anladığını 
vurguladı. Güllüoğlu, Türkiye’nin insani 
yardım konusunda durduğu yerin doğru 
olduğunu ifade ederek, daha fazla insani 
yardım yapabilme temennisinde bulundu.

“Türkiye’nin dünyaya örnek 
olarak gösterilebilecek sağlık 
sistemi yapısı var, yüzde 
95 kapsayıcılığı bulunuyor. 
ABD’de sigorta sistemi dışında 
kalan milyonlarca insan vardı.”

Güllüoğlu: Sağlık Sistemimiz Dünyaya Örnek Oldu

TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin’in 
sorularını cevaplandıran  Dr. Mehmet Güllüoğlu 
“Kovid-19 Mücadelesinde Afet Yönetimi” 
konusunda bilgiler verdi.
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Diğer yandan insan ilişkilerini düzenleyen 
bilgiler de vardır. Bu bilgiye dayanarak 
gereksiz çatışmalardan kaçına bilirsiniz. 
Buna ilmi siyaset diyebilirsiniz, siyaset 
diyebilirsiniz, bugün için sosyoloji 
diyebilirsiniz. Bu bilgi aslında sizin 
enerjinizi doğru kullanmanızı sağlar. 
Bazı bilgiler vardır; bunları kullanırken 
insan olarak birey olarak kişi olarak daha 
direngen, daha sabırlı olabilirsiniz, bilge 
olabilirsiniz ki bu da size hayat karşısında 
duruş,  içsel olarak size bir olgunluk 
sağlar. Hakiki bilgi sağlam, ise yarar bir 
bilgidir. İnsan için hayati bir bilgidir. 
Tarih boyunca insanlar hep doğru bilgiye 
ulaşmaya çalıştılar.”
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 
Vakfı Başkanı Dr. FatmanurAltun, 
İnsanın hakikatle kurduğu ilişki onun 
yeryüzündeki varlığını teminat altına alan 
yegane gerçek. İnsanoğlu, tabiatta çalışan 
bilgiye yaslanarak açlık ve hastalıklarla 
mücadele edebilmiş, kendisine 
barınak inşa edebilmiş, şehirler kurarak 
güvenliğini temin edebilmişti. Toplumsal 
tecrübeye ve tarihsel örüntülere 
dayanan bilgi ile gereksiz savaşlardan ve 
çatışmalardan kaçabildiği kadar kaçarak 
kaynaklarını ve enerjisini hayatta kalma 
mücadelesine yönlendirebilmişti.” diye 
konuştu. 

ve toplayıcılık yaptıklarını, bu üretim 
biçiminin ise doğa şartlarına bağlı 
olduğunu ve sağlık durumu dahil bir 
çok parametreye bağlı olarak insanların 
başarılı ya da başarısız olduğunu belirtti.
Mezopotamya’da tarımın ortaya 
çıkmasıyla beraber tarım devriminin 
yaşandığını, böylece insanların ilk defa 
açlıktan kurtulduklarını belirten Altun, 
“Tarımın ortaya çıkmasıyla beraber 
Doğuda insanlar açlıktan kurtuldular. 
Hasat ettikleri yiyeceklerin kalanlarını da 
depoladılar.” diye konuştu.

Bilgi sağlam, işe yarar bir bilgidir
Altun sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek 
olan bir bilgi de faydalıdır aynı zamanda.
Bazı bilgiler vardır tabiatla ilgilidir; bu 
bilgiler yağmurun ne zaman yağacağını 
selin ne zaman geleceğini söyler. Bunlar 
fizik bilimleri, doğa bilimleri dediğimiz 
bilgilerdir. Tabiattaki gerçek hakiki bilgiye 
ulaşabilirseniz, o zaman ne yaparsınız 
kendinizi şehirler inşa edebilirsiniz, 
kendinizi hastalıklardan koruyabilirsiniz, 
insan olarak somut varlığınızı garantiye 
alacak bir takım teknolojileri, teknikleri 
kullanır hale gelirsiniz. 
Bu önemli, hakiki bilginin bir sonucudur. 

TÜRGEV Başkanı Altun:
Gerçek Bilgi Enerjinizi Doğru Kullanmanızı Sağlar

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 
Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Dr. Fatmanur 
Altun, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)’nin 
düzenlediği kültür sohbetlerine 
konuşmacı olarak katıldı.
19.05.2020 tarihinde, Tarkan Zengin’in 
“Hakikatin İnşası” konu başlığı altındaki 
sorularını cevaplandıran Fatmanur 
Altun, “Hakikat meselesi bizim için esaslı 
bir mesele. Batı dünyasının da hakikatle 
kurduğu bir ilişki var aslında, bu tarihsel 
bir ilişki. Modernite biliyorsunuz, bir nevi 
siyasal, toplumsal ve ekonomik zaferini 
ilan ettiği bir dönemde, sonuçta batı 
dünyasında da moderniteye geçiş çok 
kolay olmadı. O dönemde batı dünyası 
tamamıyla kabuk değiştirdi. Siyaset 
felsefesinin de yapıcı unsuru Kilise oldu. 
Hemen hemen asli kararların ‘Tanrının’ 
kararları olması gereken esastı. Bu 200 
yıllık kırılmalar siyasal bir üstünlük 
ortaya çıkardı. Tabi bu siyasal ekonomik 
üstünlük boşlukta meydana gelmedi, 
bir takım olayların tarihsel gelişmelerin 
sonucunda yaşandı.” dedi.
Konuşmasında Doğu-Batı 
karşılaştırmasının tarihi geçmişi 
hakkında da bilgiler veren Dr. Fatmanur 
Altun tarımdan önce insanların avcılık 

“İnsan ilişkilerini düzenleyen 
bilgiler de vardır. Bu 
bilgiye dayanarak gereksiz 
çatışmalardan kaçına 
bilirsiniz. Buna ilmi siyaset, 
siyaset ya da bugün için 
sosyoloji diyebilirsiniz. Bu bilgi 
aslında sizin enerjinizi doğru 
kullanmanızı sağlar.”
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Sincan’da 
“Ramazan Akşamları” programında 
konuştu.

12 Mayıs 2020 tarihinde 21.30 da KON 
TV ve sincan.bel.tr’den canlı olarak 
yayınlanan “Beşeriyetten İnsaniyete” 
konulu söyleşiyi Necip Karaya yönetti.

Rabbimizin emanetini yere 
düşürmemeliyiz

Kala yaptığı konuşmada, “Yüce rabbimiz, 
“Biz; emaneti yerlere, göklere, dağlara, 
teklif ettik de onlar yüklenmekten 
çekindiler, emaneti insan yüklendi.” 
buyuruyor. Şimdi, oradaki emanet 
sırrını bilmek gerekiyor ki oradaki 
emanet sırrı akıl ve iradedir. O halde 
bir irademiz var, bilincimiz var. Tabi ki 
bu irade iki şeye yakın, aynı uzaklıkta 
ve bu irade ayartılarla, üstü örtülerek, 
karartılarak sanki zulmete ve cehalete 
yaklaştırılıyor. Ancak, orada Rabbimiz 
bize güvendiği için bize emaneti teklif 
etti ve biz o emaneti yere düşürmeme 
üzere üstlendik. O halde iradeyi zulmete 

ve cehalete değil de, marifete ve adalete 
dönüştürme önemli. İşte bu iradeyi 
üstlenen ve bu emanetin, teklifin gereğini 
yapan varlığa biz insan diyoruz.” dedi.

Konuşmasında “beşer” ve “insan” 
kelimelerinin tahlilini yapan Doç. Dr. 
Muhammed Enes Kala, “Beşer ve insan 
iki kelime. Ama bu iki kelime birbirinin 
muradifi, eş anlamlısı değil. Biz, “beşere 
insan, insana beşer diyoruz” günlük 
hayatımızda, ancak işin iç yüzüne 
baktığımızda aralarında çok değerli bir 
fark var. Her ikisinin kökeni de Arapça. 
Kökenine indiğimizde bu kelimeler bize 
çok şey hatırlatır. Beşer iki kelimeyle ifade 
edildiğinde, beşirun da bir kelime müjde. 
Beşeratün de bir kelime deri demek. 
Şimdi biz beşer derken Hz. Muhammed 
(sav) ‘ene beşerun mislihu’ diyor ya; 
“Ben de sizler gibi bir beşerim.” Oradaki 
beşerlik bizim fizyo biyolojik tabiatımızı 
seslendiriyor. Bize Allah tarafından 
takdir buyrulan tarafımızdır. Yeriz, içeriz, 
besleniriz, neslimizi devam ettirmeye 
uğraşırız. Bu yönümüzle ne övgüye ne de 
sövgüye layığızdır.” diye konuştu.

Mesele tekamülü zirveye ulaştırmaktır

Derimizin arka planında saklanan 
hususiyetin beşeriyet olduğunu, 
beşeriyette ise hiç kimsenin bir diğerine 
üstünlüğünün olmadığını ifade eden Kala,

“Teni ister esmer, ister beyaz, isterse de 
sarışın olsun. Beşeriyet verili olduğu 
için orada insanın iradesi ve bilincinin 
belirlediği, tamamladığı hiçbir hususiyet 
olmadığı  için burada ne övgü vardır ne de 
sövgü vardır. Peki insan, insan da Arapça 
demiştik. İnsanın kelime kökenini ise, 
ulema, urefa ve hukema nisyan ve ünsiyet 

olarak alır. Nisyan unutmaktır. Ünsiyet ise, 
muhabbet, beslemek, yaklaşmak, sevgi, 
muhabbet göstermek, ülfet göstermek 
manalarına gelir. İnsan her ikisinden de 
gelir. Bizim insan tarafımızın bir tarafı 
unutmak üzerine programlıdır. Bir tarafı 
ise ünsiyet üzerine programlıdır. O zaman 
şöyle soracağız. İnsan neyi unutmalı, neye 
ünsiyet beslemeli? Bu soru bizi insan 
kılacak hususlardır. Biraz önce bahsettik 
adaletin zıttı zulümdür. Cehaletin zıttı 
marifettir. O halde Rabbimizin bizden 
murat ettiği şey şudur: Bize diyor ki, “Ey 
kulum marifet burada, adalet burada, 
cehalet burada, zulmet burada. Ben sana 
güvendim, sana inandım ve emaneti sana 
teklif ettim. O halde yapman gereken 
şey açıktır: Zulmete ve cehalete ünsiyet 
duyman, onları unutman, onların tam 
zıddı olan adalete ve mağfirete de ünsiyet 
duyman beklenir. “ifadelerini kullandı.

İnsan olmak, insan kalmak ve insan 
olarak ölmek büyük bir davadır

Doç. Dr.  Kala sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Mesele tekamülü zirveye ulaştırmak. 
Beşeriyet, insaniyet ve İslamiyet. O 
insaniyetin nurlandığı, pürü pak olduğu 
değer ise, İslamiyet’tir. Zaten Hz. 
Peygamber (sav) beşeriyetini insaniyete 
inkılap ettirdiği için nubuvvet nuruyla 
aydınlandı ve bizi aydınlatan önderimiz 
oldu. O insaniyetle İslamiyet’in en esrarlı 
hususiyetlerini hem yaşadı hem de 
ümmetine yaşatmak için bir emaneti 
bıraktı. Çağımız insana hasrettir. İnsan 
olmak, insan kalmak ve insan olarak ölmek 
büyük bir davadır. Bu dava adalet ve 
marifet eksenli hayat bulacak ve insanlık 
için hayat olacaktır.

 Kala: “İradeyi Marifete ve 
Adalete Yönlendirmeliyiz”
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 Kala: “İradeyi Marifete ve 
Adalete Yönlendirmeliyiz”

Akademisyen, şair - yazar Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Türkiye Yazarlar 
Birliği Şehir Okumaları” programında 
konuştu.

4.5.2020 tarihinde gerçekleşen ve 
TYB’nin  instagram hesabından canlı 
olarak yayınlanan söyleşiyi Mehmet 
Önder Karakaş yönetti.

Yaptığı konuşmada, Bursa’nın tarihi, 
kültürü, coğrafyası hakkında bilgiler 
veren Kemikli Bursa’nın savaşmadan 
alınmış olduğunu belirterek “Bursa 
savaşmadan alınmış olması yönüyle 
de medeniyetimizin insana bakışının 
da bir özetidir, sabrın meyvesidir.” dedi. 
Tarihte Bursa adının nereden geldiğini 
aktardıktan sonra Bursa’yı “şiir şehir” 
olarak tanımladığının altını çizen 
Kemikli, Bursa’nın tarihi kökenine, ev 
sahipliği yaptığı medeniyetlere ve bu 
medeniyetlerden tevarüs ettiği somut ve 
soyut kültürel miraslarına değindi.

Bursa’nın fethinin kıymetinden bahseden 
Kemikli, fetih kavramının yıkmakla 
değil, dönüştürmekle alakalı olduğunu 
belirttikten sonra, Bursa’nın fethinden 

sonra yapılan ilk icraatın Bizans’tan 
kalan kilisenin yıkılmadan camiye 
dönüştürülmüş olmasının önemine 
değindi.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 
şehirde daha çok Osmanlı medeniyetinin 
izlerinin bugünlere kaldığını belirten 
Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Osmanlı mimarisi 
nedir?” sorusuna yanıt bulmak için Ahmet 
Haşim’in Bursa’ya olan seyahatinin altını 
çizdi. Bursalılığın bir kültür oluşuna ve 
kent ile şehir kavramları arasındaki farkın 
şehirlerin kültürel yapılarına olan tesirine 
değinen Kemikli, Bursa’nın ruhaniyetli 
ve kutsal bir şehir olduğunu ve Bursa’nın 
şiirle gezilebileceğini aktardı. 

Bursa’nın gerek edebiyat gerek tarih 
gerekse ilim irfan açısından pek çok zâta 
ev sahipliğini yapan ve bu zâtlardan 
bahseden Kemikli, Ulu Cami’nin taşıdığı 
kıymetin altını çizdi. Süleyman Çelebi’nin 
Mevlidinin kurucu bir metin oluşunun ve 
bu metnin Ulu Cami’de kaleme alınışının 
ayrıca önemli olduğunu belirtti. 

Şehir kavramı üzerine de konuşan Kemikli, 
şehrin bir anlamda da şöhret demek 
olduğunu ve bu şöhretin ahlak, tavır ve 
kültür ile açıklanabileceğini belirtti.

Manas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orçan, TYB 
Gençlik Birimi tarafından gerçekleştirilen 
“Ramazan Sohbetleri” programına 
konuşmacı olarak katıldı.

21 Mayıs 2020 tarihindeki söyleşiyi Ökkeş 
Yılmaz yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği ve 
Genç TYB İnstagram hesaplarından canlı 
olarak yayınlanan programda konuşan 
Mustafa Orçan, Kırgızistan’daki korona 
virüs süreci, Ramazan ayına dair örf 
ve adetler,  Sovyetler Birliğinin geçmiş 
politikaları gibi konularda bilgiler verdi.

Orta Asya’daki Türk bilinci ile ilgili olarak 
da konuşan Orçan, “Türkiye’de görev 
yaptığım dönemde bir öğrencimle 
yaptığım sohbette; kendisini Türkiye’de 
bir yabancı gibi hissetmediğini, aynı soy 
ve kandan geldiğini söylemişti. Aslında 
şu bir gerçek ki; Kırgızistan kardeş ve 
dost bir ülkedir. İki ülke halkı birbirine 
yaklaştıkça benzerliklerin daha fazla 
ortaya çıkmaktadır.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kemikli: Bursa’da Osmanlı 
Medeniyetinin İzleri Var

Mustafa Orçan:  
“Kırgızistan 
Kardeş ve Dost 
Bir Ülke”
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“Fikir üretmede; Batı ve biz, 
onlar ve biz. Biz ve ötekiler 
diye bir kompleks içindeyiz. 
Aslında bu kompleksten 
çıkmamız gerekiyor. İslam 
medeniyetinin parlak olduğu 
çağa baktığımızda batı 
biliminin kökleri İslam bilimine 
dayanmaktadır.”

“D. Mehmet Doğan’ın “Batılılaşma 
İhaneti” kitabında yazdığı 
gibi; biz kendi kavramlarımızı, 
teorilerimizi kaybettik. Hâlbuki 
ki ayağımızın birisi Anadolu 
topraklarında olmalıydı.”

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 
çevrim içi gerçekleştirdiği “Kültür Nöbeti” 
programına Türkiye Yazarlar Birliği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
konuk oldu.

17.05.2020 tarihinde instagram.com/
tybistanbul adresinden canlı olarak 
yayınlanan, İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı’nın yönettiği söyleşide 
“kültür meselelerimiz, düşünce 
adamlarımız ve akademi dünyası” gibi 
başlıklar konuşuldu.

Başkan Arıcan ‘Düşünce üretiminde 
Türkiye’de problemler var. Düşünce 
üretemiyoruz. Bunun sebepleri nedir?  
Müslüman aydınlar her şeyin sorumlusu 
olarak batı medeniyetinin yapmış olduğu 

kötülükleri dile getiriyor. Bizde suç yok 
mu?” Elbette bizde de suç var.  Aslında biz 
bakış açımızı kaybettik. Durduğumuz yeri 
kaybettik. Tabi zor zamanlardan geçtik 
bunu da böyle bilip haksızlık yapmamak 
gerekiyor. Şu an belli bir birikime ve 
potansiyele sahip olduk. Mesela Farabi’nin 
bulunduğu ortam pek kolay bir ortam 
değildi. O kültürün oluşturduğu bir 
aydınlanma çağımız var.12. yüzyıl da 
devasa akıllar var devasa isimler var.”

Kendi değerlerimizle düşünmeliyiz

Günümüzdeki düşünce akımlarını 
eleştiren Başkan Arıcan sözlerini şöyle 
sürdürdü: Aslında baktığımız yere 
durduğumuz yere bakarak şunu söyleye 
biliriz: “Fikir üretmede, düşünce üretmede 
sorun diyalektikten tepkisellikten 
kaynaklanan bir durum söz konusu. 
Batı ve biz, onlar ve biz. Biz ve ötekiler 
diye bir kompleks içindeyiz. Aslında 
bu kompleksten çıkmamız gerekiyor. 
İslam medeniyetinin parlak olduğu çağa 
baktığımızda batı biliminin kökleri İslam 

bilimine dayanmaktadır. Bu büyük isimler 
hiçbir etkide kalmaksızın saf akılla hareket 
etmişler.”

Dünyayı mamur etme gibi bir 
felsefemiz var

“Biz saf aklı kaybettik. Biz farklı akıllarla ya 
da devşirdiğimiz başka akıllarla aldığımız 
fikirlerle kavramlarla düşünmeye 
başladık.” diye bir öz eleştiride de bulunan 
Genel Başkan Arıcan, “Kompleksli hale 
geldik. D. Mehmet Doğan ağabeyin 
“Batılılaşma İhaneti” kitabında yazdığı 
gibi biz kendi kavramlarımızı kaybettik. 
Kendi teorilerimizi bıraktık. Kendi büyük 
devasa isimlerimizi kendimize mihenk taşı 
yapmayı bıraktık. Başka akıllar üzerinden 
kültürü, zemini, coğrafyası farklı olan 
insanlar üzerinden biz bir şeyleri 
başarmaya çalışıyoruz. Tabi ki hikmet 
müminin yitiğidir. Hepsini almalıydık. 
Mevlana’nın pergel metaforunda olduğu 
gibi ayağımızın birisi bu topraklarda 
olmalıydı.”

“ Aslında bizim tüm dünyayı mamur 
etme gibi bir felsefemiz vardır. 
Müslüman aslında yeryüzüne halife 
olarak gönderilmiştir. Tüm varlık ona 
emanettir. Müslümanın ontolojisi, varlık 
felsefesi epistemolojisi, bilgi felsefesi, 
ahlak felsefesi özgündür. Bunu herhangi 
bir yerden almasına gerek yok. Aslında 
kendi bilim felsefesi, kendi düşünce 
tarihi olan bir düşünceydi. Biz 19 yüzyıl 
batı paradigmasına kendimizi angaje 
ettiğimiz için bu sıkıntıları yaşıyoruz.” 
İfadeleri kullandı.

“Batı Biliminin Kökleri İslâm 
Bilimine Dayanmaktadır”

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Mahmut Bıyıklı’nın sorularını cevaplandırdı.
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Doğan: İstanbul’un Fethinde Ankara 
Birinci Derecede Rol Oynadı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, TYB Gençlik Biriminin 
canlı yayın programına konuk oldu.

Büyük Türkçe Sözlüğünün yeni baskısı 
yayınlanan, günümüzün önemli 
edebiyatçı ve fikir adamı,  bahse konu kişi 
ve olayları belgelere dayanarak, yer ve 
zaman göstererek yazması ve konuşması 
ile tanınan D. Mehmet Doğan, İstanbul’un 
fethinin 567’inci yıldönümü dolayısıyla 
“Edirne ve Ankara’dan İstanbul’a: Fethin 
Hikâyesi”ni anlattı.

Ökkeş Yıldırım’ın yönettiği; “Edirne ve 
Ankara’dan İstanbul’a: Fethin Hikâyesi” 
konulu program 30 Mayıs 2020 tarihinde 
gerçekleşti ve TYB ve Genç TYB instagram 
hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

İstanbul’un fethinin temelleri 
Malazgirt’te atılmıştır

Doğan yaptığı konuşmada, “İstanbul’u 
fethi dünya tarihinin önemli 
hadiselerinden birisi. Bilindiği gibi Roma 
İmparatorluğu dünya tarihinin en uzun 
ömürlü devletidir. Bunun sonradan Batı 
Roma denilen merkezi Roma şehridir. 
Doğu Roma olarak kabul edilen sonradan 
Bizans denilen bölümünün merkezi 
Konstantinopol/Kostantiniye’dir.Biz 
Anadolu’ya Doğu Roma’yı mağlup 
ederek yerleşmeye başladık. Aslında 
İstanbul’un fethinin temelleri diyebiliriz ki, 
Malazgirt’te atılmıştır. Selçuklu Devleti’nin 
Horasan’dan İran’dan Anadolu’ya doğru 
yayılması, Malazgirt zaferinden sonra 5 
yıl gibi kısa bir sürede, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin Kutalmışoğlu Süleyman 
tarafından İznik başkent olmak üzere 
kurulması -İstanbul dibinde İznik- aslında 
hedefin neresi olduğunu bize gösteriyor. 
Ama tarih tek çizgi üzerinde yürümüyor, 
araya başka olaylar giriyor.” dedi.

İstanbul’u al, aç, Gülizar yap

Selçukluların Anadolu’da yerleşmesi, 
Haçlı Seferlerinin başlaması, Haçlı Seferleri 
sırasında İznik’in bırakılıp Konya’nın 
merkez edinilmesi; bütün bu süreçlerden 
sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol 
yayılmacılığıyla yıkılmasıyla beyliklerin 
de oluşmaya başladığını ifade eden 
Doğan, “ Beylikler içinde en küçüğü gibi 
görünen BilecikEskişehir civarında ortaya 
çıkmış olan Osmanlı Beyliği’nin zaman 
içinde gelişerek hem bölgeye hâkim 
olması, Balkanlar’a yani Rumeli’ye doğru 
yayılması İstanbul’un fethiyle ilgili nirengi 
noktaları denilebilir. Osmanlı Devleti 
kurulduğundan beri Yazıcıoğlu’nun 
Osman Bey’e Osman Bey’in de oğlu 
Orhan Bey’e hitaben söylediğini kabul 

edebileceğimiz “İstanbul’u al, aç, 
Gülizar yap.”, İstanbul’u aç, açmak fetih 
demektir. İstanbul’u fethet, gül bahçesi 
yap. Tabii bunun bir şair tarafından 
söylendiğini unutmayalım.”

Osmanlı Beyliğinin Anadolu’nun Batı 
bölgesinde ve Rumeli’de gelişme 
sürecine ilişkin bilgiler veren D. Mehmet 
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğu Roma yani Bizans’ın da geleceği 
aslında yavaş yavaş belli olmaya 
başlıyor. Osman Bey’in vasiyeti torunları 
tarafından uygulanmaya çalışılıyor. 
İstanbul Yıldırım Bayezid tarafından 
muhasara ediliyor. Araya Fetret devri 
giriyor, Timur bozgunundan sonra. 
Bu savaşın da Ankara’da olduğunu 
unutmayalım. Bu dönemin akabinde de 
Çelebi Mehmet Ankara’da bir yıl yerleşik 
kaldıktan sonra Bursa üzerine yürüyor, 
Bursa’yı ele geçiriyor ve Osmanlı 
Devleti’nin hâkimi oluyor; daha sonra 
Edirne’ye geçiyor. Onun oğlu 2. Murad 
İstanbul’u kuşatıyor bütün emeli, dede 
vasiyeti olarak gördüğü İstanbul’u almak, 
açmak, fethetmek. Ve asıl İstanbul’un 
fethiyle ilgili Osmanlı halkı üzerinde zihni 
bir faaliyet, yani düşünceler, idealler 
bu dönemde boy vermeye başlıyor. 2. 
Murad İstanbul’u kuşatıyor, almak istiyor 
ama başarılı olamıyor.”

Anadolu’da bir mânevî güç merkezi: 
Hacı Bayram-ı Velî’

Doğan konuşmasında Hacı Bayram-ı 
Velî’nin Edirne’ye gidişi hakkında 
da şunları söyledi: “Ankara savaşı 
sonrası Anadolu’nun durumu malum, 
Ankara’da da Hacı Bayram ortaya 
çıkmış ve etrafında da kalabalık bir grup 
toplanmış. Ankara’da ortaya çıkan bu 
mânevî merkez aslında çok kısa süre 
önce Şehy Bedreddin isyanına maruz 

D. Mehmet Doğan, Ökkeş Yıldırım’ın 
sorularını cevapladı.
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fethedemeyeceğim hadis-i şerifteki 
müjdeye nail olamayacağım hükümdar 
olarak, bu oğlum zamanında olacak ben 
onun zamanındaki fetihte bulunayım ben 
de asker olarak o müjdeye nail olayım” 
diye küçük yaşta oğlunu tahta çıkarıyor. 

Tabii Osmanlı bürokrasisi artık belli bir 
güç kazanmış ve bu bürokrasi, yerleşik bir 
bürokrasi, belli bir aile Çandarlı ailesi çok 
ön planda bulunuyor. Genç yaşta tahta 
çıkarılan hükümdarın, bu hükümdarlığı 
çok uzun sürmüyor yani bürokrasi biraz 
genç/çocuk Mehmed’i kendi başına 
uygun bulmuyor. Onun üzerine meşhur 
hikâyedir gene bu da bir menkıbe gibi. 
Fatih babasına bir mektup yazıyor diyor ki: 
“Eğer sultan sen isen gel tahta otur, eğer 
ben isem emrediyorum gel tahtına sahip 
çık.” Bilmiyoruz böyle bir şey gerçekten 
var mı, yok mu, yoksa bile böyle bir sözün 
ortaya çıkması önemli işte menkıbe budur 
zaten. Bunun üzerine tekrar 2. Murad 
tahta geçiyor ama o dönem boyunca 
da İstanbul’u kuşatmıyor. Yani İstanbul 
konusu genç Fatih’e kalıyor.

Fatih, babası vefat edince Manisa’dan hızla 
yola çıkıyor Edirne’ye geliyor tahta çıkıyor. 
Zihnindeki ilk iş, İstanbul’un fethi. Ama 
Karamanoğllarıyla ilgili acil bir mesele var, 
o yüzden önce Karamanoğllarıyla ilgili 
harekâtı yapıyor daha sonra da İstanbul’un 
fetih hazırlıkları Edirne’den başlıyor.”

Sultan da çok önemli bir şahsiyet bizim 
mânevî hayatımız açısından Bursa’da. 
Edirne’ye gidiyor Edirne’de tekrar 2. 
Murat’la beraber oluyorlar. O sırada da 
yeni bir şehzade doğmuş. 2. Muradın 
çok sevindiği, çok memnun olduğu bir 
hadise bu, bir oğlu oluyor. “Ravza-yı 
Murat’ta bir Gül-i Muhammedî açıyor.” 
Yani Muradın bahçesinde bir Muhammed 
(s.a.v.) gülü açıyor, böyle anlıyorlar bu 
doğumu. Ve bu mevzuyu konuşuyorlar, 
İstanbul nasıl fethedilecek, ben fethedecek 
miyim, Hacı Bayram-ı Velî’ye ısrarla bunu 
soruyor, ısrarla soruyor; artık bir soruyor 
iki soruyor üç soruyor, üçüncü soruda 
Hacı Bayram-ı Velî diyor ki: “Hünkarım 
İstanbul sizin ve benim zamanımda değil, 
işte bu beşikteki şehzade ile bizim Köse 
zamanında fetholunacak.” Köse dediği 
Akşemseddin’dir. Akşemseddin biraz 
sakalları seyrek birisi, Hacı Bayram gibi 
ulemadan sonradan Hacı Bayram Velî’ye 
intisap etmiş uzun hikâyesi var bunun. 
Tıpla filan da uğraşıyor, tabipliği var yani. 
Ve böylece bu konu burada konuşuluyor 
bunun önemi şurada; çünkü 2. Murad 
bir daha İstanbul’u muhasara etmiyor 
yani İstanbul’u alma ümidini bir kenara 
bırakıyor fakat şunu yapıyor bir süre sonra; 
oğlu Mehmed büyüyor 12, 13 yaşına 
gelince şöyle bir düşünceye dayanarak 
muhtemelen: “Madem ki İstanbul’u ben 

kalmış olan Osmanlı merkezinde tereddüt 
uyandırıyor. O yüzden Hacı Bayram-ı 
Velî’nin kişiliğini, kimliğini araştırmak 
üzere Edirne’den görevlendirme 
yapılıyor. Görevliler Ankara’ya geliyorlar, 
Hacı Bayram-ı Velî’nin nasıl Anadolu’da 
bir mânevî güç merkezi olduğunu, 
insanları mâneviyat bakımından nasıl 
güçlendirdiğini görüyorlar. Bir taraftan 
ziraatle uğraşan; buğday eken, burçak 
eken bir kişi. 

Müritlerini de mutlaka bir meslek sahibi 
olmaya mecbur tutuyor. Aynı zamanda 
Anadolu’nun maddi olarak güçlenmesi 
için de çalışan bir şahsiyet Hacı Bayram. 
Bütün bunları görüyorlar ve kendileri 
ikna oldukları gibi Hacı Bayram Velî’yi de 
yanlarına alarak Edirne’ye götürüyorlar. 
Böylece 2. Muradla Osmanlı Devleti’nin 
-Fatih’in babası olarak daha sonradan 
bileceğimiz- çok önemli bir padişah 2. 
Murad. 2. Murat’la Hacı Bayram Velî bir 
araya geliyorlar. Muhtemelen çok güzel 
sohbetleri oluyor. 2. Murad Hacı Bayram-ı 
Velî’yi çok önemsiyor hatta yeni yaptırdığı 
Camii’nin (şimdi ona Eski Camii deniyor 
Edirne’de) o Camii’de Hacı Bayram-ı Velî’ye 
bir kürsü tahsis ediyor. Bugün Eski Camii’yi 
ziyaret edenler tabii okuryazarlıkları varsa 
orda Hacı Bayram-ı Velî’nin kürsüsünü 
görürler, ismini de orada okuyabilirler.”

Ravzay-ı Murat’ta bir Gül-i Muhammedî 
açıyor

Fatih Sultan Mehmet’in doğuşu ve tahta 
geçişini de anlatan Doğan, “ Hacı Bayram 
Ankara’ya dönüyor, irşat faaliyetlerine 
devam ediyor. Birkaç kere 2. Muradla 
görüşmeleri oluyor yani Edirne’ye gidiyor 
son ziyarette biraz menkıbevi bunlar 
ama menkıbelerin de tarihi olayların 
açıklanmasında önemli bir rolü olduğunu 
düşünüyorum. Tarihçiler bunları da 
göz ardı etmemeli, etmiyorlar da zaten. 
Son görüşme, Hacı Bayram-ı Velî Bursa 
üzerinden Edirne’ye gidiyor. Bursa’da 
Emir Sultan’ın vefatı vuku buluyor onun 
cenaze namazını da kıldırıyor. Emir 
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Ya İstanbul beni alır ya da ben 
İstanbul’u

İstanbul’un fethiyle ilgili maddi hazırlıkların 
Edirne’de yapıldığını, orada askerlerin 
savaşa hazırlandığını, toplar döküldüğünü 
belirten D. Mehmet Doğan, “Genç Fatih 
en kısa zamanda İstanbul’u almak istiyor. 
İstanbulun fethi onun için artık mutlaka 
üstesinden gelinmesi gereken bir iş. “Ya 
İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u” 
sözü işte bunu açıklayan bir söz. Edirne 
tarafı böyle, Edirne tarafının anlaşılmaz 
bir tarafı yok çünkü padişah orada, 

hükümet merkezi orada, askeri hazırlıklar 
orada yapılıyor ama İstanbul’un fethiyle 
ilgili asıl manevi hazırlıklar Hacı Bayram-ı 
Velî’nin o meşhur konuşmasından 
sonra başlatılmıştır zaten. Bayramîlik 
Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat ve o 
dönemde 2. Murad döneminde, Fatih 
döneminde. Darende’den Balkanların 
içlerine kadar yayılmış çok etkili bir tarikat. 
Ve bütün Bayramî tekkeleri İstanbul’un 
fethiyle ilgili zihinleri hazırlamakla meşgul. 
Hacı Bayram’ın vekili diyebileceğimiz 
Akşemseddin de burada ön planda bir rol 
oynuyor. Bizim tarih kitaplarında ne denir, 
“Akşemseddin Fatih’in Hocasıdır.” Aslında 
Akşemseddin fiilen, fiziken Fatih’e hocalık 
yapmamıştır. Fatih, gençlik dönemini 
Manisa’da geçirdi, Akşemseddin 
Manisa’ya Edirne’ye gittiyse bu bir iki 
keredir. Birinde tedavi için olduğunu 
biliyoruz. Fatih’in çok önemli hocaları 
var her ilimle ilgili. Molla Gürani’den 
başlayarak gerçekten o zamanın alimleri, 
bilgeleri, bilginleri Fatih’e hocalık etmiştir. 
Ama Akşemseddin’in böyle fiili bir hocalığı 
yoktur.” diye konuştu.

Akşemseddin Fatih’e İstanbul’un 
fethinde hocalık yapmıştır

Konuşmasında, Fatih’in hocası 
Akşemsettin ve Bayramilerin İstanbul’un 
fethindeki rollerine de değinen Doğan, 
“Akşemseddin’in hocalığı İstanbul’un 
fethiyle ilgilidir. Akşemseddin Fatih’e 
İstanbul’un fethinde hocalık yapmıştır. 
Fatih’in Karamanoğlu meselesinden 
sonraki harekâtı İstanbul üzerinde 
olmuştur. Önce malum Rumeli hisarını 
Anadolu hisarının karşısına yaptırmıştır, 
sonra askerî hazırlıklar tamamlanınca 
da 1453 yılının Nisan ayında İstanbul 
kuşatması başlatılmıştır. Burada şöyle 
bir şey görüyoruz: Fatih, İstanbul 
harekâtını başlatmaya karar verdiğinde 
sadece Bayramîleri davet ediyor başta 
Akşemseddin onun gibi Bayramîlerin önde 
gelenlerinden Akbıyık, Kızılca Bedreddin 
gibi önemli Bayramî önderleri var. Hem bu 

Fatih, İstanbul harekâtını baş-
latmaya karar verdiğinde sa-
dece Bayramîleri davet ediyor 
başta Akşemseddin onun gibi 
Bayramîlerin önde gelenlerin-
den Akbıyık, Kızılca Bedreddin 
gibi önemli Bayramî önder-
leri var. Hem bu Bayramî ön-
derlerini davet ediyor hem de 
Bayramîleri genel olarak davet 
ediyor ve 20 bin kadar Bayramî 
müridi İstanbul’un fethinde ha-
zır bulunuyor.
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Bayramî müritleriyle de -bu müritlerin 
yarısının fiilen savaştıkları yani kılıç, silah 
kullandıkları diğer yarısının da askerin 
mâneviyatını kuvvetlendirmek için 
gayret ettikleri- biliniyor. Bu da önemli, 
savaşlarda sadece maddeler çarpışmaz 
elbette ki çok güçlü bir Osmanlı ordusu 
var, o zamanın en iyi teknolojisine sahip, 
en büyük toplarını dökebilen ve bunları 
hareket ettirebilen, kullanabilen bir 
Osmanlı ordusundan bahsediyoruz. 
Muktedir bir hükümdar var genç ama 
heyecanlı, ihtiraslı bir hükümdar var, 
iyi yetişmiş kumandanlar var. Zaferde 
elbette ki bunun rolü büyüktür. Fakat 
bunu güçlendirecek, gerçek anlamda 
harekete dönüştürebilecek heyecan 
verecek olan başka unsurlara da ihtiyaç 
var işte Akşemseddin ve Bayramîler 
bunu sağlıyorlar. “İstanbul’un fethi 
müjdelenmiştir zamanı gelmiştir, bu 
zaman o zamandır” diyorlar. Her durumda 
her yerde böylece askerin maneviyatını 
kuvvetlendiriyorlar. Akşemseddin de 
tabii ki Fatih’in her ümitsiz anında ona 
bunu söylüyor. Fetih müyesserdir, 
müjdelenmiştir buradan geri gidiş yok. 
Çünkü uzun süren bir muhasaradan 
bahsediyoruz bahar aylarında başlayan, 
Nisan’da başlayan Mayıs’ta devam eden 
52 gün bir muhasaradan bahsediyoruz.”

Eba Eyyüb-el Ensari Medine’den fetih 
için geldi

İstanbul’un Müslümanlar tarafından 
kuşatılmasının çok erken dönemlerde 
başladığını bu kuşatmalara sahabeden 
önemli isimlerin de katıldığını vurgulayan 
D. Mehmet Doğan Eba Eyyüb-el Ensari’nin 
İstanbul’un fethine katkı sağlamak için 
neler yaptığına dair bir soru üzerine ise 
şöyle konuştu:

“Malum bir hadis var, bu hadisle ilgili 
birtakım olumsuz iddialar da öne 
sürülüyor. Bütün bu olumsuz iddialara 
başüstüne diyorum fakat şunu da izah 
etmelerini istiyorum; niye Peygamber 
Efendimiz’i Medine’de, evinde ağırlayan 

Bayramî önderlerini davet ediyor hem de 
Bayramîleri genel olarak davet ediyor ve 
20 bin kadar Bayramî müridi İstanbul’un 
fethinde hazır bulunuyor. Şöyle 
deniliyor: İstanbul’un fethinde Osmanlı 
ordusu 40-50 bin civarındaydı tabii çok 
mübalağalı rakamlar da var 100 bine 
kadar çıkaranlar var ama bunun 40-50 
bin civarında olduğunu daha gerçekçi 
görüyoruz.  20 bin Bayramî müridi o 
yüzden çok önemli. Akşemseddin bilhassa 
önemli ve Akşemseddin muhasaranın 
başladığı andan itibaren Fatih’in sürekli 
yanında bulunan, destekçisi olan bir 
şahsiyet. Osmanlı Divanı’nda  İstanbul’u 
fethetmenin zor olduğuyla ilgili sesler 
yükselse de Fatih’in destekçileri Zağanos 
Paşa ve Akşemseddin Fatih’in İstanbul’un 
fethiyle ilgili her konuda yanında 
oluyorlar. Fatih de Akşemseddin’e çok 
önem atfediyor.” İfadelerini kullandı.

Doğan, İstanbul’un fethinde fikri 
anlamda Ankara’nın katkısıyla ilgili 
olarak da şu bilgileri verdi:

“Osmanlı’nın diğer zaferlerinde, 
fetihlerinde olmayan bir şey var, 
İstanbul’un fethinde. İstanbul’un fatihi 
tamam Sultan Mehmed’tir ama bir de  fatihi 

vardır. Bir tek İstanbul için mânevî fatih 
kavramı söz konusu olmuştur. İstanbul’un 
mânevî fatihi de ta Fatih döneminde, 
fetihten beri Akşemseddin’dir. Evet 
orada Ankara’ya geliyoruz zaten. 
Ankara, İstanbul’un fethinin adeta ideal 
olarak, fikir olarak oluşturulduğu, bütün 
Anadolu’ya Balkanlara yayıldığı bir 
merkezdir. İstanbul’un fethinde Ankara 
birinci derecede önemli rol oynamıştır. 
Sadece Akşemseddinle değil, Bayramî 
şeyhleriyle değil, bu muhasaraya katılan 

İstanbul’un fatihi Sultan 
Mehmed’tir ama bir de  fatihi 
vardır. Bir tek İstanbul için 
mânevî  fatih  kavramı söz 
konusu olmuştur. İstanbul’un 
mânevî fatihi de ta Fatih 
döneminde, fetihten beri 
Akşemseddin’dir. Evet orada 
Ankara’ya geliyoruz zaten. 
Ankara, İstanbul’un fethinin 
adeta ideal olarak, fikir 
olarak oluşturulduğu, bütün 
Anadolu’ya Balkanlara yayıldığı 
bir merkezdir. 
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aynı evi paylaştıkları Eba Eyyüb-el Ensari 
80’li yaşlarında ta Medine’den yola çıkıp 
İstanbul’a kadar uzun bir sefer yapmayı 
göze alıyor ve bu muhasaraya katılıyor, 
bu muhasara sırasında da şehit oluyor. Ve 
kabri de İstanbul surlarının yakınlarına bir 
yere o zaman kazılıyor ve sırlanıyor. Yani 
bunun açıklanması gerekiyor. Mutlaka, 
Peygamber Efendimiz’in böyle bir tebşiri 
var böyle bir müjdesi var belki kelimeler 
yer değiştirebilir cümle farklı kurulmuş 
olabilir ama bu olmalı ki Eba Eyyüb-el 
Ensari gibi Peygamber Efendimiz’in çok 
yakınında bulunmuş bir şahsiyet ileri 
yaşta dahi o sefere katılıyor. Şimdi bile 
Medine’den İstanbul’a uçakla gelmek 
insanları yoruyor. O zamanın şartlarında 
kim bilir kaç aylık bir yolculuk yapmak 
gerekiyor. Çok sıcak ya da çok soğuk 

günlerde olabiliyor böyle zor bir yolculuğa 
çıkmanın da bir sebebi, saiki olması lazım. 
İnsanları yönlendiren bir tarafı olması 
lazım. Bunun, Peygamberimizin bu 
müjdesi olduğu kanaatindeyim.”

Bu coğrafyanın kıymetini bilelim

Doğan, Ökkeş Yıldırım’ın Fatih Sultan 
Mehmet bugün yaşasaydı nasıl tasavvur 
ederdiniz sorusu üzerine de şöyle konuştu:

“Tabii bu spekülatif bir soru. Fatih Sultan 
Mehmet kendi dönemi içinde yapılması 
gerekeni yapmıştır. Döneminde yapılması 
gerekeni yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni 
yeni bir safhaya getirmiştir ve kendisinden 
sonrasıyla ilgili de tanzim edici olmuştur. 
Fatih’ten itibaren yeni bir Osmanlı 
Devleti vardır. Bugün güçlü bir liderin 

ne yapması gerekir diye düşünmemiz 
gerekseydi, bugün Türkiye’nin bulunduğu 
stratejik mevkilerin gereklerini yerine 
getirmektir. Dünyada olup bitenlere 
uzak kalmamak, bulunulması gereken 
yerde bulunmak, güç gösterilmesi 
gereken yerde güç göstermek ve mevcut 
coğrafya içinde siyasi sınırların ötesindeki 
sınırlarımızı da dikkate alarak hareket 
etmek, bugünün liderinin programı bu 
çerçevede olabilirdi. Evet Fatih’i, onunla 
birlikte savaşan, şehit olan gazi olarak bu 
savaşa katılan bütün cetlerimizi sadece 
silah kullanan değil, silah kullanmadan 
savaşan atalarımızı rahmetle anıyoruz. 
Onlar bize sadece İstanbul’u değil, istikrar 
içinde tutulabilecek güçlü bir coğrafyayı 
emanet ettiler bunun kıymetini bilmemiz 
gerekiyor.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE 
Başkanı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza 
Dağ, Türkiye Yazarlar Birliği’nde çevrimiçi 
olarak düzenlenen “Kültür Sohbetleri” 
programına katıldı.

15 Mayıs 2020 tarihinde TYB Genel 
Başkan Yardımcısı  Tarkan Zengin’in 
yönettiği söyleşide konuşan Dağ, “Gençlik 
ve Kültür”  konusunda açıklamalarda 
bulundu.

TYB’nin instagram ve youtube sosyal 
medya hesapları üzerinden canlı 
yayınlanan programda, gençlerin 
yönetimlerde yer almasının gerekliliğini 
vurgulayan Hamza Dağ, “Kurum ve 
kuruluşlardaki karar alma ve uygulama 
süreçlerinde gençlerin olması, gençlerin 
bu yerlerde görev alması her dönem 
gündeme gelen, tartışılan bir konu. Bir 
yanda; belli bir yaş seviyesine gelmiş,   
belli tecrübe ve deneyimler elde etmiş 
kişiler diğer yanda ise gençler. Şunu 
kabul etmek gerekir ki; zaman açısından 
nesiller arasında bir değişiklik söz konusu. 
İnsanlığın tarım toplumundan sanayi 
toplumuna geçişiyle bir değişim yaşandı. 

Şimdi ise dijital bir dünyada yaşıyoruz. 
İnternet kullanımı yaygınlaştı. Gençler 
artık bir tıkla dünyada olup bitenleri 
izleye biliyor.” dedi.

Gençler dünyada olup bitenleri 
yakından takip ediyor

Kim tarafından söylenirse söylensin, 
“Gençlere güvenemeyiz, gençlere bu 
ülkeyi emanet edemeyiz” sözlerinin çok 
yanlış bir ifade olduğunun altını çizen 
Dağ, günümüz gençlerinin hayata daha 
donanımlı başladığını ifade etti.

Ülkemizde ortalama yaşam süresinin 
60-65 iken son yıllarda bu rakamların 
70-78’ çıktığını, gençlerin ise olgunlaşma 
yaşlarının 20 iken şimdi 24-25 ulaştığını 
belirten Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Genç kardeşlerimiz geleceğimizin 
umudu. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz 
gençlerin Türkiye’de ve dünya olup 
bitenleri yakından izlediklerini, bu 
konuda bir hassasiyet gösterdiklerini 
biliyorum ve bunu oldukça sevindirici 
buluyorum.”

Söyleşiyi yöneten Tarkan Zengin’in, 
bugünlerde okuduğu kitaplar hakkındaki 
bir sorusunu ise İzmir Milletvekili 
Av. Hamza Dağ şöyle cevaplandırdı: 
“Bugünlerde yakın tarih okumaları 
yapıyorum. Özellikle Osmanlının son 
dönemlerini içeren kitapların yanı sıra 
Cumhuriyet döneminde yaşanılan 
olayların arka planlarını içeren eserleri 
okuyorum. Bu tür kitaplar, hem bilgi 
sağlıyor hem de yaşanılan olaylardan 
tecrübe edinmemizi sağlıyor. Ayrıca, 
kendi medeniyetimizin değerlerini, kültür 
ve fikir hayatımıza ilişkin eserlere öncelik 
veriyorum.”

Dağ: Gençler Geleceğimizin Umudu
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Bugünler okumak için büyük fırsat

Bugünlerde okuduğu kitaplar hakkında 
da bilgi veren Cerrah, “Eş zamanlı 
olarak hikaye roman, hatırat okuyorum. 
Mustafa Kutlu, Sezai Karakoç, Nurettin 
Topçu bizim değerlerimiz, bunların 
eserlerini okuyorum. “Bugünlerde nasıl 
zaman geçirmeyelim” diye soran olursa, 
tavsiyem, bugünler okumak için büyük 
fırsat, okumaya çok alışkın değillerse ağır 
kitaplar okumaları onları zorlar. Bunun 
yerine mümkünse hikâye, roman, şiir 
ve röportaj kitapları okuyabilirler.” diye 
konuştu.

dünyaya açıktır.  Aynı zamanda 
evin tarihidir. Yazar Muhammad 
Marmaduke Pickthall’ın kitabında 
şöyle bir ifadesi vardı: “Osmanlı’nın en 
çok özenilecek şeylerden bir tanesi; o 
enfes aile hayatıdır.” Bir toplumdan 
aile hayatı çekilip alındığında geriye 
hiçbir şey kalmaz. Bugün bu çekip 
almayı, mimaride, komşuluk ilişkisinde, 
mahremiyette yapılıyor.  Anadolu’da iç 
avlular olur ve bu hayattır. Hayat orada 
devam eder ve dışa kapalıdır. Ama 
büyük şehirler de durum çok farklı.  
Eskilerin mimari ile ilgili güzel bir sözü 
var: Azamet zarafete manidir. Yani ne 
kadar yüksek büyük şeyler yaparsanız 
o kadar zarafetten kaybedersiniz.”

 Okumaya yazmaya devam 
ediyorum

Söyleşiyi yöneten TYB Genel Başkan 
Yardımcısı Tarkan Zengin’in okumayla 
ilgili sorusuna ise Selim Cerrah şöyle 
cevaplandırdı:

“Okumak önemli, aziz bilmek lazım, 
kitabın izzetinden de istifade etmek 
lazım. Ama kitap dediğimizde de her 
çalakalem yazılmışa kitap muamelesi 
çekmemek lazım.  Okuyorum ama 
yazmakta önemli. Son birkaç yıldır 
yazma temlinleri yapıyorum, değişik 
dergilerde zaman zaman ufak tefek 
yazıyorum, belki ileride bir kaç kitaba 
dönüştüreceğim, bilemiyorum. Daha 
erken diye düşünüyorum.  Çünkü bir 
üslup oturtmadan yazmayı doğru 
bulmuyorum. Konuşma üslubu ile 
yazma tarzı birbirinden farklı onun 
için henüz yatağını arayan bir nehir 
gibi şu anda yazdıklarım.  Çünkü hızlı 
yazdığım da eksik, yavaş yazdığımda 
ise daha eksik olabiliyor.  Onun için 
toparlamaya çalışıyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri 
ve Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Selim Cerrah, Türkiye Yazarlar 
Birliği’nde çevrimiçi düzenlenen 
“Kültür Sohbetleri” programına 
katılarak “Aile, Okumak ve Kültür” 
konusunda konuştu.

12 Mayıs 2020 tarihinde TYB Genel 
Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin’in 
yönettiği, instagram.com/turkiyey-
azarlarbirligi hesabından canlı olarak 
yayınlanan söyleşide konuşan Cerrah, 
günümüz meselelerine ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu.

Cerrah yaptığı konuşmada; 
“Modernizm kimliğimiz alâmet-i 
fârikalarını tüketti. Küreselleşme 
dediğimiz olgu insanı melezleştiriyor, 
kişiliği öldürüyor, bir açmazın içine 
sokuyor. Küresel eğitim dediğimiz 
olgu da bir yönüyle egemenlerin 
kurmuş olduğu dünya düzenine 
itiraz etmeyecek insan yetiştirmeyi 
amaçlıyor. Sinir uçları törpülenmiş, 
zulme başkaldırmayan, kötülüğe isyan 
etmeyen, yanlışa yanlış diyemeyen ve 
iyiyi savunma kabiliyetini kaybetmiş 
cesaretini yitirmiş insan üretmeye 
çalışıyor.” dedi.

Azamet zarafete manidir

Sezai Karakoç’un bugünlerde 
kamuoyunda tartışıldığını ifade eden 
Cerrah sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karakoç’un peygamberlerin hayat 
hikâyesini anlattığı kitabının adı “Yitik 
Cennet”. Bu modern çağda yapılmış 
bir Fusus’ül Hikem yorumu gibi yitik 
cennetin kitabı.  Aslında kadim bir evin 
hikayesi ile başlamış, yani yeryüzünde 
ilk insan Hz. Adem önce Kabe’yi İnşa 
etti. Kübik bir yapıdır, yalındır, bütün 

Selim Cerrah: Küreselleşme 
İnsanı Melezleştiriyor

“Mustafa Kutlu, Sezai Karakoç, 
Nurettin Topçu bizim değerlerimiz, 
bunların eserlerini okuyorum. 
“Bugünlerde nasıl zaman 
geçirmeyelim” diye soran olursa, 
tavsiyem, bugünler okumak için 
büyük fırsat, okumaya çok alışkın 
değillerse ağır kitaplar okumaları 
onları zorlar. Bunun yerine 
mümkünse hikâye, roman, şiir ve 
röportaj kitapları okusunlar.”
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan, “Bayram 
Özel Programı”nda TYB İstanbul Şubesi 
Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın sorularını 
cevaplandırdı.

24.5.2020 tarihinde gerçekleşen ve 
Instagram’dan canlı olarak yayınlanan 
söyleşide konuşan Doğan, Ramazanın 
bu yıl bilindik alışkanlıklarla idrak 
edilemediğine işaret ederek, “Ramazan 
demek aslında sosyal bir ibadet demek. 
Biz orucu tek başımıza tutuyoruz ama 
Ramazanın hayatımıza karışmış öyle 
unsurları var ki bunların hepsi bizi 
sosyalliğe sevk ediyor. Halbuki bugün 
sosyallik dışında kalmak, mesafeleri 
korumak durumundayız.” diye konuştu.

Dünya gurbetindeyiz bu gurbetten de 
asıl sılaya gideceğiz

“Hüznümüz bayram ediyor” başlıklı 
yazısına değinen Doğan, şöyle devam 
etti:

“Hüzün bu işin tabiatında var. 
Büyüklerimizden öğrendiklerimiz, irfan 
sahiplerinin naklettikleri ve hissiyat böyle. 
Kaçınmamız mümkün değil. ‘Bayram 
gelmiş neyime. Kan damlar yüreğime. 
Anam anam garibem’ sözlerinde olduğu 
gibi bizim türkülerimizde bile öyle. Siz bir 
şeye inanabilirsiniz, İslam’ın bütün emir 
ve yasaklarını bilirsiniz, iman edersiniz 
ama uygulaması olmaz. Uygulamaya 
başlandığı andan itibaren bir kültür ortaya 
çıkar. O zaman da bu kültür musikiye, söz 
sanatları, görüntü sanatları ve mimariye 
yansır. Yani hayat tarzınızın bir parçası 
haline gelir. Biz dünya gurbetindeyiz, bu 
gurbetten de asıl sılaya gideceğiz, Hacı 
Bayram-ı Veli’nin de dediği gibi “bayram 
edeceğiz.” Bu gurbet zamanlarımızda da 
o sılanın özlemi içerisindeyiz.” 

Tarih idrakimiz zedelendi, dilimiz 
büyük hasar gördü

Müslümanların dünyanın bir başından 
öbür başına kadar cereyan eden 
hadiselerin hiçbirine ilgisiz kalamayacağını 
dile getiren Doğan, “Sadece yaşantımız, 
ailemiz ya da ülkemiz değil bütün 
dünyanın sorumluluğunu omzumuzda 
hissediyoruz. Bu nesil bu umumi hüznü 
idrak etmekte biraz geç kaldı. Maalesef 
tarih idrakimiz zedelendi, dilimiz büyük 
hasar gördü, irfani ve sözlü kültürümüz 
neredeyse yok edildi. Ama yavaş yavaş 
ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve 
nereye gideceğimizi hem öğreniyoruz 
hem de yaşayarak görüyoruz. Etrafımızda, 
dünyada olup bitenler bizi gerçekten 
hüzünlendiriyor. Biz de elimizden geldiği 
kadar onların derdiyle dertleniyoruz.” diye 
konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un “Gitme ey yolcu, 
beraber oturup ağlaşalım, Elemim bir 
yüreğin kârı değil, paylaşalım” sözlerini 
paylaşan Doğan, Batı’nın salgında aciz 
kaldığını anlattı.

Batı dünyası, koronavirüs karşısında 
aciz durumda

Doğan, şöyle konuştu: “Müslüman 
dünyası yüz yıl içinde 350 milyondan 
1,5 milyara yükseldi. Hüznümüz 
de o kadar sayıya ulaştı. Hüzün 
bayram da olsa bizi kucaklıyor 
ama hüzün aynı zamanda bize 
güç veriyor. Birtakım şeyler 
yapma kudretini kendimizde 
görüyoruz. Dünyayı büyük 
bir güç merkezi olarak sarıp 
sarmalayan Batı dünyası, 
bugün bu koronavirüs 
karşısında aciz durumda. 
Her şeye gücü yeteceğini 
düşündüğümüz ülkeler 

bugün ciddi sarsıntılar geçirdi. 
Yani sizin gücünüzle bir yere kadar. 
Sizin gücünüzü ortadan kaldıracak, 
gücünüzün tesirini yok edecek öyle 
şeyler var ki bu kadar böbürlenmenin 
hiçbir alemi yok.”

Programı sunan Mahmut Bıyıklı da 
yaptığı konuşmada “D. Mehmet Doğan 
bizim yol açıcı öncülerimizden birisi. 
Bu ülkenin evlatlarına ‘daha yerli nasıl 
olunabilir ve kalınabilirin’ öğretilmesi 
anlamında öncü bir öğretmen olmuştur. 
Dilimiz ve ülkemiz için ömrünü bu kutlu 
davaya vakfetmiştir ve hala şehirden 
şehre koşarak gençlerin gönüllerine 
zihinlerine medeniyet değerlerimizi 
taşımaya çalışmaktadır.” dedi.

Doğan: “ Dünyada olup bitenler bizi hüzünlendiriyor”

“Sadece yaşantımız, ailemiz ya 
da ülkemiz değil bütün dünyanın 
sorumluluğunu omzumuzda 
hissediyoruz. Bu nesil bu 
umumi hüznü idrak etmekte 
biraz geç kaldı. Maalesef tarih 
idrakımız zedelendi, dilimiz 
büyük hasar gördü, irfani ve 
sözlü kültürümüz neredeyse 
yok edildi.”
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Edirne’nin bir serhat şehri olmaktan 
ziyade bir iç kale olduğunu önemle 
vurgulayan Hatipler, aynı zamanda 
Edirne’nin İstanbul’un fethini hazırlayan 
şehir olması ve uzun bir süre boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik 
etmesinin şehrin kimliği ve kişiliği 
açısından belirleyici bir unsur olduğunu 
belirtti. Tarihsel anlamdaki kıymetinin 
hiçbir zaman azalmayacağını örneklerle 
ifade ettikten sonra, Edirne’nin 17. 
yüzyılda İstanbul, Paris ve Londra’dan 
sonra Avrupa’nın dördüncü büyük şehri 
olduğunu önemle vurguladı.

 “Şehirlerin dili vardır. Şehirlerin ağladığına, 
hafızasının olduğunu, konuştuğuna 
inanan birisiyim. Bu anlamda da en fazla 
konuşan şehirlerden biri Edirne’dir.”  
diyen Hatipler, Mehmet Önder Karakaş’ın 
halkın geçim kaynaklarından, ev 
mimarisine kadar yönelttiği muhtelif 
soruları cevaplandırdı. 

idrak etme noktasında oldukça kıymetli 
olduğunu belirten Hatipler, Yıldırım 
Beyazıt’ın ağlayan bir çobana yönelttiği 
“Sivas gibi şehrin mi düştü, Ertuğrul 
gibi oğlun mu öldü” sorusunun, insan 
ve şehir arasında inşa ettiğimiz bağın 
ehemmiyetini kavrama açısından çok 
hayatî olduğunun altını çizdi. 

Edirne İstanbul’un fethini hazırlayan 
şehirdir.

“Ali Fuat Başgil Değerli İlim ve Fikir Adamıydı”

“Şehirler İnsanların Varoluş Hikâyelerinin 
Başladığı Yerlerdir”
“Türkiye Yazarlar Birliği Şehir Okumaları” 
çevrimiçi sohbetleri kapsamında üçüncü 
şehir okumasında Edirne konuşuldu.

27.5.2020 tarihindeki şehir okumalarının 
konuğu Edirne Trakya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Hatipler 
oldu. Hatipler, Mehmet Önder Karakaş’ın 
Edirne’ye dair sorularını yanıtladı. 

Şehir teorilerinin tasniflenme 
biçimlerinden örnekler veren Hatipler, 
Türk-İslam Medeniyetinin şehir fikrinden 
bahsettikten sonra muhtelif şehir 
teorileri bağlamında medeniyetimizin 
şehir tasnifinin Farabi’nin Medinetü’l 
Fazıla’sından geldiğinin altını çizdi. 

Bizim medeniyetimizde şehir Ertuğrul 
gibi bir oğul kadar kutsaldır+

Sivas’ın Timur tarafından alınmasının 
ardından Yıldırımın Beyazıt ile bir çoban 
arasında geçen konuşmanın şehir fikrimizi 

Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Birimi 
üyesi gençler, “ Gençler Üstatları An(l)ıyor” 
programı dahilinde düşünce dünyamızın 
önemli fikir ve ilim adamlarından 
Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’i anma 
programı düzenledi.

24.04.2020 tarihinde çevrimiçi 
gerçekleştirilen söyleşiye Öğretim Üyesi 
Salih Zeki Haklı konuşmacı olarak katıldı.

Haklı, Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa, 
Türkçe Meselesi, Din ve Laiklik” ve diğer 
kitaplarıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği çevrimiçi 
toplantıda konuşan Salih Zeki Haklı 
yaptığı konuşmada, “Başgil, Türk insanının 
eğitimine önem vermiştir. 40 kitabı 
500’e yakın makalesi olduğunu ve birçok 
öğrenci yetiştirdiğini biliyoruz. Kendi 

hayatıyla örnek olan bir isim olan Ali 
Fuat Başgil; yaşadığı topluma faydalı 
olmaya çalışan bir isimdir. Öğrencilerinin 
yetişmesine ve gelişimine önem vermiş,  
öğrencileriyle yakın ilişki halinde 
olmuştur. Başgil’in eserlerinde başarı ve 
mutluluğun anlamsal boyutları ve hayatı 

da kapsaması söz konusu olmuştur. Bir 
hukukçu ve siyaset bilimci olmanın yanı 
sıra Başgil, devletin nasıl örgütlenmesi 
gerektiği, kişisel yeterlilik, ideal insan ve 
toplum konularının yanı sıra dil meselesi 
üzerinde de eserlerinde okuyucuya yol 
gösterdi.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Hatipler
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kazanır ve iftara yakın sokaklar tamamen 
boşalır. Bunun sebebi, oruç tutan 
-tutmayan herkes evine gitmek ister veya 
bu tür iftarlar nerede yapılıyorsa orada 
olmak isterler. Ramazan bu anlamda geniş 
bir sosyallik alanı açıyor. Şimdi, camiler 
açık fakat ibadetler yapılamıyor. İnsanların 
Ramazanda daha çok camilere gittiğini, 
bilhassa teravih namazlarına ilginin daha 
çok olduğunu biliyoruz. Bunlardan da 
uzak kalıyoruz ve Ramazan ayı buruk 
geçiyor. Ramazan bittikten sonra bayram 
gelecek, bayram namazları Türkiye’de 
en kalabalık cemaatin meydana geldiği 
namazlardır. Bu işin sosyal taraflarından 
fedakârlık edip uzak kalacağız.”

Konuşmasında yeni yayınlanan “Osmanlıca 
Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe Sözlük” 
hakkında da bilgi veren D. Mehmet 
Doğan, “Sözlük şubat ayında baskı 
aşamasına gelmişti. O sıra bu salgın 
bütün dünyayı kuşatmaya başladı. Kitabı 
yayınlama yayınlamama noktasında 
büyük bir tereddüt yaşadık. Ancak,  
sözlüğün içeriği tamamlanmış, cilde 
gitmişti. Biz ne kadar yavaş davransak da 
aslında yayıncılık açısından hiçte uygun 
olmayan bir zamanda sözlük basılmış 
oldu. Karantina ürünü değil ama karantina 
süresinde yayınlanan bir sözlüğümüz var. 
Sözlük bu defa çok genişledi, aslında 
bizim niyetimiz daha önce olduğu gibi 
bir cilt tutmaya çalıştık sayfa sayısı ne 
kadar artsa hacim ne kadar genişlese bile 
bunu çeşitli şekillerde çalışarak puntoyu 
küçülterek, kâğıdın cinsini değiştirerek 
daha ince kâğıtlara basarak tek cilt olsun 
diye düşünüyorduk. Ama bu hacimle tek 
cilt olmadı ve mecburen iki cilt olarak 
yayınladık.” dedi.

Sözlüğün daha önceki basımlarında yer 
almayan, bu baskıdaki özellikleri hakkında 
da bilgi veren Doğan, “Bu baskının birçok 

konumdayız ki salgından ötürü yalnızca 
Türkiye de değil Dünyanın her yerinde 
milyonlarca insan karantinada evinde 
ve günlerdir evinde yaşıyor. Elbette 
dünya farklı olacak ama tamamen insan 
tabiatı dışında bir dünya oluşumu da 
beklememek lazım.”

D. Mehmet Doğan, koronavirüs salgını 
zamanına denk gelen Ramazan ayında 
ibadetlerimizi yaparken daha dikkatli 
olmamız gerektiğini ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Oruç tutmak ferdi ibadettir. İbadetlerin 
tabi ki sosyal bir arka planı vardır. Oruç 
tutarız ama iftarı yalnız yapmayız, 
evimizde ailemizle yaparız. Nitekim, 
Türkiye de oruç tutma oranı yüksek, 
herkes tutmasa bile Ramazan günleri 
büyükşehirlerimizde trafik belli bir hız 

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan, Genç TYB üyelerinden 
Mehmet Furkan Summak’ın hazırlayıp 
sunduğu söyleşiye katılarak gündemdeki 
konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

30 Nisan 2020 tarihindeki söyleşi TYB ve 
Genç TYB’nin İnstagram hesaplarından 
canlı olarak yayınlandı.

D. Mehmet doğan yaptığı konuşmada, 
dünyanın ve ülkemizin gündeminde 
olan koronavirüs salgını ile ilgili olarak, 
salgın hastalıkların insanlık tarihinin her 
döneminde bulunduğunu ve sebepleri, 
kaynakları bilinememiş olsa da eski 
yıllarda bu tür salgınların etkili olduğunu 
söyledi.

Bu hastalıkların içinde vebanın en yaygın 
olduğunu ifade eden Doğan, “Veba 
çok sayıda insanın ölümüne sebep 
olmuştur.  Bizimde içinde olduğumuz 
20. YY. da, sıtma, ince hastalık denilen 
verem yaygındı, bunun aşısı  herkese 
istisnasız uygulanırdı. Hem edebiyata 
hem türkülere konu olan ince hastalık 
kalmadı, istisnai olarak görülen hastalık 
oldu. Edebiyatımızda en fazla sözü 
edilen hastalık veremdir. Verem birazda 
ince hastalık olduğu için aşkla birlikte 
düşünülür.” dedi.

Salgın sonrası olması muhtemel insan 
davranışlarına ilişkin soruyu da Doğan 
şöyle cevapladı:

“İnsan tabiatı değişmiyor bundan yüz önce 
neyse şimdi de odur.  Ama insanın etrafı 
değişiyor, teknoloji ve olaylar değişiyor. 
Her şey değişmekle beraber insanların 
heyecanları, hırsları var.  Bir insanda 
bulunması gereken iyi kötü hasletler 
yıllar öncede bu şekildeydi.  Şimdide 
öyle devam edecekler ve sosyallik önem 
kazanacak.  İnsan tek başına ferdi bir 
varlık değil. İnsanı insan yapan çevresidir. 
Önümüzdeki dönemde insan tabiatına 
uygun tarzda hayat devam edecek. 
Bir takım alışkanlıklarımız değişebilir 
bazı konularda ki tavrımız tepkimiz 
farklılaşabilir. Bundan sonra insanları 
yönlendirme konusunda yönetimlere bir 
takım ipuçları verebilir. Şimdi biz öyle bir 

D. Mehmet Doğan:
Yeni Dönemde İnsan Tabiatına 
Uygun Tarzda Hayat Devam Edecek
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alanlarla ilgili eserlerden seçilmiş olan 
örnek cümleler şahit dediğimiz örnek 
cümleleri kabul ediyoruz ama asıl şahit 
olarak onları yazanları kabul ediyorum. 
Tabi ki,  Anadolu sahasında yaşamış 
yetişmiş eserler vermiş Yunus Emre’den bu 
güne kadar şairler büyük çoğunluk teşkil 
ediyor. Diğer yandan Orhun yazıtlarından 
bu güne kadar örnek cümleler sözlükte ki 
kelimelerin anlamlarını zenginleştirecek 
şekilde yer alıyor.  Bu anlamda 1135 
şair, yazar, fikir adamı, filozof, hukukçu 
bunlardan seçilmiş olan örneklerimiz var, 
bu kadar geniş bir listede yaşayan yazarlar 
şairlerde epeyce kalabalık yekûn tutuyor.”

böylece ortaya çıkmış oldu. Ayrıca, 
sözlüğün kelime kadrosu söz varlığı bir 
hayli genişledi, 130 bine varan bir söz 
varlığına ulaştık.” diye konuştu.

Sözlükteki kelimelerin rastgele değil, 
kendisinin çeşitli dönemlerde yıllarca 
üzerinde çalıştığı, taradığı metinlerden 
yararlandığını belirten Doğan sözlükle 
ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu sözlüğün bir diğer özelliği 
de örneklerin çoğaltılması, Türk 
Edebiyatı’nın başlangıcından bu 
güne edebiîmetinlerinden, düşünce 
eserlerinden, bazen bunları aşacak farklı 

özellikleri var ama önemlisi  bütün 
kelimelerin Osmanlıca yazılışları ihtiva 
etmesi, bu tür sözlük daha önce yapılmadı. 
Piyasada, Osmanlıca sözlükleri var, 
bunların Osmanlıca yazılışları da var. Fakat 
bu sözlükler Arapça ve Farsça sözcükleri 
ihtiva ediyor. Arapça ve Farsça kelimelerin 
yazılışları ve imlaları problem teşkil 
etmiyor. Bunların nasıl yazılacağı belli, asıl 
üzerinde tartışılan sıkıntılı olan; Türkçe 
kelimelerin yazılışları. Hatta Türkçeye yeni 
girmiş bir kısmı uydurma diyebileceğimiz 
kelimelerin yazılışlarında sözlüğe koyduk. 
Baştan sona bütün kelimelerin bulunduğu 
Osmanlı yazılışların bulunduğu bir sözlük 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve 
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Akademik Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, Ümitköy Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesince düzenlenen 
“Ramazan Söyleşileri” programına katıldı.

20.05.2020 tarihinde instagram umitkoykizaihl 
hesabından canlı olarak yayınlanan 
söyleşiyi Dilek Halaçlı yönetti.

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan, Dilek Halaçlı’nın “Eğitim ve 
Davranışta Erdem” konusundaki sorularını 
cevaplandırdı.

Başkan Arıcan, “Erdem insanî değerlerle 
haiz olmak demektir. İdeal tüm tutumlara 
erdem diyoruz. Erdem iyi ahlâkın temayüz 
etmesidir. Maruf olmaktır. İnsanı medenî 
kılan vasıf da erdemliliğidir. İnsan 
ruhunun artı ve eksileri var. Bunların 
bir kıvama gelmesi erdem. İyi olanlar 
egemen olursa buna iyi ahlâk  kötü olanlar 

“Erdem Hayata Anlam Kazandırır”
egemen olursa buna da reziletler diyoruz. 
İnsan denge varlığıdır. İnsanı insan yapan 
şey hulk, ahlâk. Arapça’da Ahlâk “hulk” 
kelimesinden geliyor. İnsanlarda bir tutum 
var. İnsan Kerim (iyi) bir varlık. İnsanın var 
olma nedeni imtihan, imtihanı başarıp 
başaramayacağımızdır.” dedi.

Modern dönem insanı kendinden 
uzaklaştırdı

Konuşmasında iyi ve erdemli insan 
olmanın önemine, değerine vurgu yapan 
Arıcan, erdemli olabilme ve kalabilmenin 
bir mücadele gerektirdiğini ve temel 
esprinin insanların bu sınavı kazanıp 
kazanmamaları olduğunu söyledi.

İnsanın doğduğu andan itibaren iyi 
hasletleri kendinde yerleştirmek hem 
de göstermekle yükümlü olduğunu, bir 
kişinin saatlerce tefekkür edebileceğini 
ve insanı inşa olan bir varlık olarak 
tanımlayan Başkan Arıcan, “Sıla-i Rahim 
ömre berekettir. Büyüklere hürmet, 
rahmettir. Dostluğu bu hengame de 
hatırlamalıyız. Dostluk, adalet erdeminin 
içindedir. Aristoteles “Nikhomakhos’a 
Etik”te bahseder dostluk erdeminden. 
Dostlukta hesap kitap olmaz, tüm 
içtenliğiyle paylaşırsın.  Dost sesi ruhun 
derinliklerine coşkunluk verir. Dostu 
ziyaret etmek, dostun sesini duymak ruhu 
iyileştirir. İnsan sevgiye muhtaç. İnsan 

kendiyle barışık değil, kendi tutumunu 
beğenmiyor. Modern dönem insanı 
kendinden uzaklaştırdı.” diye konuştu.

Başkan Arıcan bir soru üzerine ahlâkla 
ilgili olarak da şunları ifade etti:  “Ahlâk 
bir eğitim süreci. Ahlâkı Kur’an olan bir 
insandı Efendimiz (s.a.v.) Hz.  Peygamber 
en güzel örnek, Numune-i İmtisal. Vahiy 
ahlâkıyla muttasıf oldu. Efendimiz (s.a.v.) 
nefsin terbiyesini büyük cihad olarak 
ifade etmiştir.” 

Erdem iyilik yapma çabasıdır

Söyleşinin konu başlıklarından biri olan 
ve Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan’ın özellikle üzerinde durduğu 
“Erdem ve Erdemli İnsan” konusunda ise, 

“Erdemli insan olmak zor bir iş değil. 
Esasen erdemsiz olmak çok zor. Cesur 
olup çaba göstermeliyiz. Fikrinizle, 
sevginizle, bilginizle cömert olmak 
erdemdir. İnsan kendi başına kalmalı, 
kendisi olmalı.  Edebin insanda temerküz 
etmesi, yerleşmesi bir disiplin işidir. 
İnsanın edepli olması su içmesi gibi bir 
ihtiyaçtır. İnsan nasıl susuz yaşayamazsa 
edep de öyle. Erdem bir taşma, feyezan 
etme durumudur. İyiliğin yoğunlaşması, 
güzellikle çoğalan bir şeydir. Küçük 
iyilikler büyük belaları defeder. Erdemlilik 
süreklilik ve disiplinlilik ister. İyilik yapa 
yapa çoğalır.” diye konuştu.
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Muhammed Enes Kala, BENGÜTÜRK 
TV kanalında yayınlanan “İftar Saati” 
programında konuştu.

19 Mayıs 2020 Salı günü saat: 19.00’da 
başlayan söyleşiyi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın 
ve  Murat İnce birlikte sundular.

Doç. Dr. Kala yaptığı konuşmada; 
“Arayanın Dostunu bulduğu gecedir, 
Kadir Gecesi. İnşallah biz de arayanlardan 
dahası Dostunu bulanlardan oluruz. Kadir 
Gecesi bin aydan daha hayırlı olduğu 
Kur-an’da buyruluyor. Bu gece bir tarafı 
ile rahmet, bir tarafı ile mağfiret gecesi, 
bir tarafıyla hidayet gecesidir. Dolayısıyla 
neyden kendimizi âzad etmek istiyorsak, 
kalbimizde o olmalı. İfade ettiğiniz Davut 
(aleyhüselama) sözü getirirsek, orada 
ortada bir musibet var, bu musibeti 
anlayacak öncelikle nazarlara ve kalplere 
ihtiyacımız var. O nazarların ve kalplerin 
tezyin ve tehzip edilmesi gerekiyor.” dedi.

İnsanın vicdanını, iradesini terbiye 
edecek bir mektebe ihtiyacı var

Kalbi ve nazarı tehzip eden ne? Sorusuna 
cevap veren Doç. Dr. Kala konuşmasında, 
“İnsana baktığımızda; insanın idrak 

Doç. Dr. Kala: “ Kalbimizi ve Aklımızı 
İnşa Etmeye İhtiyacımız Var”

canlısı, vicdan canlısı, irade canlısı ve 
his canlısı olduğunu görüyoruz. Onun 
aklını, vicdanını, iradesini terbiye edecek 
bir mektebe ihtiyacı var. Bu mektep, 
İslamiyet’tir, mektebin bir kitabı olması 
gerekir, bu kitap, Kur’an-ı Kerim’dir, bu 
mektebin bir önderi ve müderrisi olması 
gerekiyor, o da Hz. Muhammed (sas)’dir. 
O halde, İslamiyet mektebine dahil olmuş, 
bu mektebin kitabına muhatap olmuş, 
müderrisine talebe olmuş kişinin zihni 
ve kalbi meselelere çok farklı bakma 
imkanına kavuşacaktır.” diye konuştu.

Boş zamandan, boş akıldan ve boş 
kalpten kaçmak lazım

Musibetlere bakabilecek bir Müslüman 
zihnine, bilincine ve nazarına  ihtiyacımız 
olduğunu belirten Doç. Dr. Muhammed 
Enes Kala sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu zihin, musibete bakacak ondan 
ayeti devşirecek. Ayete bakacak ibreti 
devşirecek. Nihayetinde musibetten 
rahmetler çıkarmış olacak. Bu gece, bu 
güzel iklim, rahmetlerin çıkarılacağı 
geceler ve iklimler olsun. İnsanın üç 
boşluktan kaçması gerektiğini de ifade 
etmeliyiz. Boş zamandan, boş akıldan 
ve boş kalpten kaçmak lazım. Ahirette 
(ve dünyada) sorulacak sorulara anlamlı 
cevaplar vermek için, vaktimizi, aklımızı 
ve kalbimizi din, felsefe ve bilimle inşa 
etmemiz lazım.”

Bu güzel geceler, Ayasofya’nın yeniden 
ibadete açılmasına vesile olsun

Bir soru üzerine Osmanlı dönemindeki 
Ramazan aylarında yaşanan manevi iklimi 
de anlatan Doç. Dr. Kala, “Osmanlı’da 
Ramazan Allah’ın iki evinin, yani camilerin 
ve kalplerin Kur’anla tezyin edildiği bir 
iklim, bir mektep oluyor. İnsanlar bu 
mektebe dahil olarak, talim ve terbiyenin 
sıralarına otururlar ve kendilerini 

yetkinleştirmeye çalışırlar. Bunun için 
imkanlara ve vesilelere ihtiyacımız 
var. Bu geceler ve günler bu vesileleri 
sunuyor bizlere. İfade ettiniz, Osmanlı’da 
tekbirlerle, salavatlarla selatin camilerine 
ve özellikle Ayasofya’ya yürüyen halk, 
kalpleriyle beraber camileri, mescitleri 
tezyin etmeye çalışıyor. Allah’ın evinin 
tavafı Kabe’nin etrafında olduğu gibi, 
Müslüman kardeşimizin, mazlum 
kardeşimizin gönlünün etrafında da olur. 
Kalp de mescitler gibi Allah’ın nurunun 
tecelligahıdır. Bunu unutmayalım. Kalp ve 
camiiler Allah’ın kelamı ve nuruyla tezyin 
olur. Özellikle Ayasofya’yı da unutmayalım, 
Kadirle onun kıymetini bilmiş Osmanlı.  
Ayasofya’da zamanında Allah’ın kelamıyla, 
Kur’anla nurlanıyordu. Bu güzel geceler, 
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına 
vesile olsun.” İfadelerini kullandı.

Kendisiyle barışık olmayan cümle âlemi 
sevebilir mi?

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala 
konuşmasında Kadir Gecesinin önemine  
de değinerek, “Kadir Gecesi bin yıldan daha 
hayırlı olduğu Kur-an’ı Kerim’de sabittir. 
Kadir Gecesi bize Allah’ın Rahman ve 
Rahim olanın sıfatını hatırlatıyor. Rahman, 
Rahim, Gafur olan yüce Rabbimizin bir 
müjdesi var “83 yıl ortalama bir ömür, 
Kadir gecesinden hakkıyla istifade 
etmesini başarabilirsek, ki o gece mağrifet 
gecesidir, kurtuluş gecesidir, yeniden 
hayatı inşa etme gecesidir ve onun için 
bize milattır aslında. Ömrü kurtarıştır. 
Fıtratı buluştur. Yokluğun yarılıp varlığın 
çıkarılmasıdır kelime anlamı fıtratın. 
Yokluktan, zilletten varlığa ve öze dönüş 
gecesidir Kadir gecesi. Dolayısıyla içinde 
bulunduğumuz iklim ve gece ölçümüze, 
kıvamımıza, insicamımıza, ahengimize 
tekrar geri dönüşü sunar bize. Öze tekrar 
geri dönüşü. Kadir Gecesinden başka 
bir gece aramaya gerek var mı? Bu gece 
bin aydan daha hayırlıdır ve Rabbimizin 
izniyle melekler saf saf iner dururlar.”

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nin çevrimiçi olarak 
düzenlediği “ASBÜ’de Bayram ve İnşirah” 
programına konuk oldu.
26 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen 
ve ASBÜ’nün youtube kanalından canlı 
olarak yayınlanan söyleşiyi Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı 
hazırlayıp sundu.

Çocuk dünyası için bayram çok 
önemlidir
D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, 
“Bayramı çok küçük yaşlardan idrak ederiz. 
Bunu nereden anlarız, büyüklerin bizlere 
alâkasında bir değişiklik olur, hediyeler 
verilir, el öperiz bayram harçlıkları alırız.  
Aslında, çok küçük yaşta bayramla ilgili bir 
fikre sahip oluruz. Onun gelmesini isteriz. 
Bayram sadece bizimle sınırlı değildir, 
dalga dalga önce ailemiz sonra geniş 
ailemiz, sonra sokağımız, mahallemize 
yaygınlaşarak gider. Eşimiz, dostumuz, 
bayram halkası geniş bir halkaya dönüşür. 
O yüzden bizim sosyalleşmemizde çok 
önemli yere sahiptir. Çocuk dünyası için 
bayram çok önemlidir. Aile çok varlıklı 
olamayabilir, küçük bir hediye bile çocuğu 
mutlu eder.” dedi.
 Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın “dil” ile ilgili 
sorularını da cevaplandıran Doğan, dilin 
kültürün taşıyıcısı olduğunu, dil olmadan 
hiç bir unsurun önceki nesillerden sonraki 
nesillere aktarılamayacağını belirtti.

Günlük gazete yazılarını anlamak için 
bile sözlükler yetersizdi
Dinî muhtevayı, ilmî ve günlük hayatta 
kullandığımız dilimizi de dil vasıtasıyla 
öğrendiğimizi, edebiyat için de dilin 
önemli olduğunu belirten Doğan, dile 
tepeden yapılan müdahalelere ilişkin 
olarak da şunları söyledi:
 “Belli zamanda yapılan müdahale dilin 
yapısını hasara uğrattı. Biz bunu ne 
zaman fark ettik, ilkokulda okuyorduk, 
çok fazla kelimeye ihtiyacımız yoktu, orta 
okulda Türkçe hocalarımız kitap okuma 
merakı aşılamaya çalıştılar. Artık çocuk 

kitapları değil de yetişkinlerin okuduğu 
kitaplardan okumalıydık.  Ben, Peyami 
Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” 
kitabını kitapçı vitrininde rastladım. 
Kapağı hoşuma gitti. Aldım ve okumaya 
başladım, o günlerde de bir akrabam 
TDK‘nın çıkardığı 3. Baskı sözlüğü hediye 
etti. Ben zannettim ki bu sözlükle her 
kitabı anlayabilirim. Fakat Dokuzuncu 
Hariciye Koğuşu’nu okurken birçok 
kelimenin Sözlük’te olmadığını fark ettim. 
Sonra, İstiklâl Marşında geçen birçok 
kelimenin de bulunmadığını gördüm. O 
günlerin gazetelerini okuyoruz. Peyami 
Safa sağ daha o zamanlar, köşe yazarlığı 
yapıyor aynı şekilde günlük yazılarını 
da anlamıyoruz. Tarık Buğra, Arif Nihat 
Asya köşe yazarlığı yapıyorlar onlarda da 
anlamadığım kelimeler çıkıyor, bu Sözlük 
daha o zaman benim işimi görmüyor.”

Sözlük yazmaya karar verdim
D. Mehmet Doğan konuşmasında sözlük 
yazmaya nasıl karar verdiğini ise şöyle 
ifade etti:
“Kafama takıldı bu, Türkiye’nin en büyük 
sözlüğü o dönem için bir ortaokul 
öğrencisinin edebî bir eseri ve günlük 
gazeteleri okuması için yeterli değil. 
Bu tabii lise ve üniversite yıllarında 
büyüyerek devam etti. Yani bu yetersizliği 
derinden hissettim. Üniversiteden 
sonra askere gittim, İzmir’de kurayla 
İstanbul’a geldim. İstanbul’da her fırsat 
buldukça Dergâh yayınlarına gidiyorum. 
Arkadaşlar bir Türk Dili ve Edebiyatı 

ansiklopedisi yayınlamaya karar vermişler. 
Benim askerlik te bitmek üzere, bu 
“ansiklopedinin yayın yönetmenliğini sen 
üstlen” dediler. Ben de, kütüphanecilik, 
tasnif ve arşiv bilgime dayanarak kabul 
ettim. Bu sırada üniversitelerdeki Türk 
Dili Edebiyatı hocaları ile tanıştım. 
Onlarla sohbetlerimizin konusu şöyle 
idi; “çocuklara verebileceğimiz doğru 
düzgün bir sözlük. Peki hocam ne 
yapalım? Cevap: Kamus-ı Türki’yi latin 
harflerine çevirsek yeter. Hocalar bu 
yokluğun farkındalar fakat kendileri de 
böyle bir işe girişmek istemiyorlar. Yahut 
da bu işe girişmenin sonuçsuz kalacağını 
düşünüyorlar. Bu benim kafama takıldı. 
Ansiklopedi için kaynak ararken sık sık 
sahaflara gidiyoruz, bu arada ben de 
eski harfli sözlükleri topluyorum. Bir 
müddet sonra Ankara’ya Genel Müdür 
Şaban Karataş’ın arzusu üzerine TRT de 
genel müdür danışmanı olarak çalışmaya 
başladım. Hükümet değişince, Şaban 
Bey görevden uzaklaştırıldı, biz de işsiz 
kaldık. Başka bir iş aramadım. “Madem 
işsiz kaldım, tam zamanı sözlüğü 
hazırlamalıyım malzemem de hazır.” 
1978 yılında sözlüğü yazma çalışmalarına 
başladım. Üç yıllık günde 18 saat 
çalışmak suretiyle 1981 yılında sözlüğü 
tamamladık ve yayınlamaya muvaffak 
olduk. Her sözlük, her ansiklopedi aslında 
bir dünya görüşünü yansıtır ister istemez. 
Fakat ideolojik sözlük tamamen farklıdır. 
Kurum sözlüğü tam bir ideolojik çarpıtma 
sözlüğü idi. Sözlüğe çok ihtiyaç varmış, 
büyük talep gördü. Üst üste baskıları 
yapıldı. Zaman içinde 7 defa genişlettim.

D. Mehmet Doğan: 
“Önce Kendi Klasiklerimiz, Sonra Batı ve Doğunun Klasikleri Yayınlanmalıydı”
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“Medeniyetimizde Erdemin Kaynağı Kur’an ve Sünnettir”
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB 
Ankara Şubesi’nin çevrimiçi düzenlediği 
“Ramazan Söyleşileri” programına 
katılarak “Eğitim ve Davranışta Erdem” 
konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdemin Otoban Kavramları: Hikmet, 
Adalet, İffet Ve Şecaat

16 Mayıs 2020 tarihinde, Mehmet Sıddık 
Yıldırım’ın yönettiği söyleşide konuşan 
Prof. Dr. Arıcan, hem Batı düşüncesinde 
hem İslam düşüncesinde tarih boyunca 
ediplerin, filozofların, felsefecilerin ve 
ulemanın erdem kavramı üzerinde kafa 
yorduğunu belirterek, “Erdem Türkçedeki 
fazilet kavramının karşılığıdır. Erdem 
iyi ahlaktır. İyi ahlaklılık  erdem, kötü 
ahlaklılık rezalettir. İyi ahlak övülmüş, 
kötü ahlak yerilmiş davranışlardır. 
Erdemin otobanları  hikmettir, adalettir, 
iffettir, şecaattır. Adalet erdemi tüm 
erdemleri mündemiç, kuşatan bir 
erdemdir. İfrat ve tefrite kaçmayan,  
ölçülü, dengeli, itidalli  hareketler ve 
davranışlar  iyi ahlakı, fazileti ve erdemi 
temsil eder.” şeklinde konuştu.

Hız ve haz çağını yaşadığımız, herkesin 
makam ve mevki hırsında olduğu bir 
dönemde erdemi konuşmanın çok 
önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan şunları söyledi:

“Koronavirüs salgını hız ve haz çağını 
yaşayan insanlığa durun bakalım nereye 
gidiyorsunuz mesajı verdi. Kendinize 
gelin, özünüze dönün, kendinizi bilin,” 
dedi. Tüm peygamberlerin ümmetlerine 
önerisi güzel ahlaktır. Sokrat’ın ‘Kendini 
bil’ çağrısı ile ‘insan fıtratı gereği iyiliği 
ister’ teziyle birlikte tüm filozof ve 
ulema ahlak ve erdem öğretisi üzerinde 
durmuştur. Oturup kalkmamızdan, 
düşünme biçimimize, doğaya bakışımıza 
kadar ahlaki bakış açımızın rolü vardır. 
İslam alimleri de erdem üzerinde yoğun 
çalışmalar yapmıştır.  Kindi,  üzüntüyle 
baş etme, Farabi, mutluğu kazanma 
üzerine odaklanmıştır. Kindi ve Farabi, 
ahlaklı ve erdemli olmakla üzüntünün 
yenileceği ve mutluluğun yakalanacağını 
ifade etmişlerdir. Kur’an’ın inananlara 
yüklediği temel emirlerinden olan ‘iyiliği 
emretme, kötülüğü engelleme’ ödev ve 
sorumluğu da büyük erdemlerdendir. 
İslam ahlakı çalışan ulemanın ilham 
aldığı kaynak, Kur’an-ı Kerim ve 
Hazreti Peygamberimizin sünnetidir. 
Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak Allah’ın 
ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bu da aslında 
fıtrat üzere olmaktır. Fıtratın özünde 
de haya vardır, iffet vardır. İyi ahlaklı 
insan, elinden dilinden emin olan 
kişidir. Elimizden dilimizden insanlar 
rahatsızsa erdemli değiliz. Başkalarıyla  
iyi geçinen,  başkalarının iyi geçindiği 
kişidir. Kendisi için istediğini, başkaları 
içinde isteyen kişidir. Sadece insanların 
değil tüm canlıların  güven duyduğu 
insandır. Aslında bunlar evrensel ahlak 
ilkeleridir. Güven erdemlerin başında 
geliyor. Hazreti Peygamberimiz emin 
bir insandı. Kur’an-ı Kerim ve 
Peygamberimizin sünnetinin 
özünü hikmet, adalet, iffet ve 
şecaat erdemleri oluşturur.  
Her Cuma hutbede 
imamlarımız “Muhakkak 
ki Allah, adaleti, iyiliği, 

akrabayı yardım etmeyi emreder, çirkin 
işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar. 
O, düşünüp tutasınız diye size öğütler 
veriyor.” hatırlatması yapıyor. Adalet,  
kendi içinde hikmeti, iffeti, merhameti 
taşır. Adaletli olma ölçülü olmadır.  
Bunların tamamı Kur’an’idir. Aslında 
Kur’an ve sünnetin bize tavsiye ettiği 
hayat erdemli, kemale ermiş, mutlu ve 
huzurlu bir hayattır. Cennete hazır bir 
hayattır.”

Erdemsiz, Merhametsiz Ve Vicdansız 
İlim Felakettir

Erdemin otobanları olan hikmet, adalet, 
iffet ve şecaatın alt erdemleri de olduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. Arıcan erdemin  
yaygınlaştırılamamasının sebeplerini 
ve yaygınlaştırılması için yapılması 
gerekenleri şöyle anlattı: “Mümin 
müminin aynasıdır.  Ahlakta başkalarının 
kusurları üzerine inşa ediyoruz. İslam 
ahlakında kişinin hep kendisinin hatasını 
görmesi önceliktir. Bugün kendi hatamızı 
görmüyoruz. Başkalarının kötü ahlakları 
üzerine düşünce geliştiriyoruz. Her 

“TYB, hasbilik üzerine kurul-
muştur. Kültür, edebiyat, sanat 
ve  fikir üzerine odaklanan  bir 
sivil toplum kuruluşudur. Hiz-
metlerini gönüllülük esasıyla 
sunuyor. Mehmet Akif Ersoy’un 
adının yasaklandığı bir dönem-
de Mehmet Akif Divanları ku-
ran, Anadolu irfanını toplumun 
önüne koyan bir kuruluştur.”
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tevdi ettiği görevi hakkıyla yapmaya, 
emanetin sorumluğunu yerine 
getirmeye çalıştığını anlattı. Üniversite 
olarak temel amaçlarının kültür ve 
medeniyetimizden beslenen yeni bir 
bilim felsefesi ortaya koymak olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Arıcan, hedeflerini 
şöyle açıkladı: “Bizim aslında dünyaya 
söyleyecek çok sözümüz var. Anadolu 
irfanı ile bütünleşen bilim felsefesini 
dünya taktim etmeliyiz. Batı felsefesinin 
özü, ‘insan insanın kurdur’ fikrine 
dayanır. Bizim medeniyetimiz ise  ‘insan 
insanın dostudur’ anlayışıyla hareket 
eder.  Koronavirüs insan insanın kurdu 
değil dostu olduğunu tüm dünyayı 
gösterdi. Özellikle Türkiye gelişmiş 
ülkeler de dahil olmak üzere 55 ülkeye  
sağlık yardımı yaparak bu değerimizi ete 
kemiğe büründürdü. Bilim felsefesiyle 
burada kadar geldik. Bilimperest 
anlayış insanlığı yok etme noktasına 
getirdi.  Yeni bir bilim felsefesi ortaya 
koymalıyız. Yeni bilim felsefesinin ne 
olacağını konuşmalıyız, Ahlaki bir bilim 
felsefesi üzerinde odaklanmalıyız. 
Batı’da böyle arayış içinde olan aydınlar 
var. İnsanlık ve bilim merhametini 
kaybederse insanlığın sonu gelir.  
Yapay ve robotik gelişmeler yeterli 
değil. İnsanı yaşatma üzerine kurulu, 
merhametini kaybetmeyen bilim ve 
bilim insanı ancak insanlığa faydalı 
olabilir. Üniversite olarak bu noktaya 
odaklanacağız.  Ülkemizin sorunlarına 
çözümler üretmek istiyoruz. Yeni bilim 
felsefesine ışık tutacak bilim çabası en 
büyük hedefimiz.”

Geleceğin Yazar Ve Münevverlerini 
Yetiştiriyoruz

Söyleşide Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. 
Dr. Arıcan, TYB’nin  Türkiye’nin köklü 
kuruluşlarından olduğunu, 42 yılda 
çok değerli ve kalıcı hizmetlerin 
altına imza attığını belirterek, “TYB, 

kazanıyoruz. Erdemler de yapa yapa  
kazanılır. Nasıl ok ata ata okçu, at bine bine 
binici olunuyorsa faziletlerde yapa yapa 
kazanılır. İnsan özü itibariyle iyi insandır, 
eşref-i mahlukattır. Ancak erdemleri tekrar 
etmezse bu özelliğini yitirir, kaybeder.”

Gençlerimiz Medeniyetimiz Adına 
Güzel İşler Yapıyor

Gençliğin içinde bulunduğu durum ve 
geleceğini değerlendiren Prof. Dr. Arıcan,

“İnsan fıtratını koruduğu an kerim olma 
vasfına sahip bir varlıktır. Kişilik yedi 
yaşından itibaren oluşmaya başlıyor. 
Ergenlik döneminde akıl ve hürriyet 
kazanmaya başlıyor. Ergenlik, çocukluktan 
çıkıp kendisi olma, kendi kararlarını, 
kendi tercihlerini yapma dönemidir. 
Kendi doğası üzerine insan olduğunda 
sorun yoktur. Gençler bu alamda 
hakkaniyeti, doğruluğu adaleti savunma 
psikolojik halindedir. Onun için gençlere 
delikanlı deriz. Gençlik döneminde 
insanlar daha ilkeli ve prensipli olur. 
Bugünün gençlerinin daha iyi olduğunu 
düşünüyorum. Çevreme baktığımda çok 
güzel gençler var. Bugünün gençlerinin 
daha içi dolu işler yaptığını düşünüyorum. 
Medeniyetimiz ve kültürümüz adına 
çok daha güzel işler yapıyorlar. Bizim 
dönemde maddi sıkıntılarımız vardı, 
daha çok geçimi düşünüyorduk. Bugün 
refah dönemini yaşıyoruz. Hamd olsun 
çok iyi noktayız. Koronavirüste dünyada 
en öndeyiz. İnsanlarımız da iyi noktada. 
Temel bazı sorunlarımızı çözdük. Artık 
erdemleri, fikre, düşünceye, hayata 
yansıtma zamandır. Medeniyetimizin 
yeniden parlayacağı döneme giriyoruz.” 
dedi.

En Önemli Hedefimiz İrfan Merkezli 
Bilim Felsefesi Oluşturmak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin 
rektörlüğüne atanmasını değerlendiren 
Prof. Dr. Arıcan, Cumhurbaşkanımızın 

birimiz erdemli olduğumuzda sorun 
kalmayacaktır sanırım. Dört ana erdem 
ile alt erdemleri nefsimizde yaşadığımız 
zaman örnek bir hayat ortaya çıkacaktır. 
O zaman nerede hata yaptık.  Bilgi 
edinmeyi önemli gördük.  Kurumlar inşa 
ettik. Çok malumatı değerli sandık. Ahlaki 
gelişimi yabana attık. Koronavirüs bizlere 
şunu gösterdi. Endüstri 4.0 sürecini 
yaşayabilirsiniz, işlerinizi yapay zekayla 
yürütebilirsiniz, 5G’ler üretebilirsiniz, 
daha fazla mal mülk sahibi olabilirsiniz, 
erdemi yakalayamazsanız sonunuzu 
getirirsiniz. Bugün gelinen nokta budur: 
Ülkelerin birbirine tahakkümü, dünyanın 
çatışma içinde olması, bilimperestliğinin 
sonucudur, bilimin kötüye 
kullanılmasıdır. Bilgi bizim yolumuzdur. 
Merhametini kaybetmiş bilim, insanı 
felakete zorlamaktadır. Vicdansız ilim 
insanlığı kıyamete zorlamaktadır. 
Bostan  ve Gülistan’da insanların 
erdem kazanmasından bahseder. İyi 
insan olmak yerine,  karizmatik insan, 
zengin insan, şan şöhret sahibi insan 
olmayı önemsedik. İnsan yetiştirme  ve 
olgunlaştırma süreçlerimizi yeniden 
gözden geçirmeliyiz. Ana okulundan 
itibaren şahsiyet eğitimine önem 
vermeliyiz, ahlak eğitimine önem 
vermeliyiz. Soru çöze çöze yetenek 

“Ana okulundan itibaren şahsi-
yet eğitimine önem vermeliyiz, 
ahlak eğitimine önem verme-
liyiz. Soru çöze çöze yetenek 
kazanıyoruz. Erdemler de yapa 
yapa  kazanılır. Nasıl ok ata ata 
okçu, at bine bine binici olunu-
yorsa faziletlerde yapa yapa 
kazanılır. İnsan özü itibariyle 
iyi insandır, eşref-i mahlukattır. 
Ancak erdemleri tekrar etmezse 
bu özelliğini yitirir, kaybeder.”
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insan olacaktırlar. Üniversite bitirdikten 
sonra iş kaygıları olmayacaktır. 
Üniversitelerimizle  dayanışma içinde 
olan kuruluşlarımız var. Yurtdışına staj 
hareketine gidebiliyor. Bakanlıklarda, 
Türk Cumhuriyetlerde, tecrübe alanları  
oluşturabiliyorlar. Bu dönemde 
üniversite öğrenci olmak büyük bir 
şans. Sınavlarda tatlı bir rekabet olmalı. 
Ancak zihinsel bir krize dönüştürmemek 
lazım. Ülkemizin üniversiteleri çok 
iyi bir noktada. Ülkemiz içinde 
dışında gurur duyacağımız öğrenciler 
yetişiyor. Gençlerimiz şunu göz 
ardı  etmesinler. Tıp ve mühendislik 
okusalar bile mutlaka sosyal bilimlerle 
ilişki kursunlar. Çünkü sosyal bilimler 
olmadan fen bilimler topaldır, kördür.” 
şeklinde konuştu.

ustalarla buluşturuyoruz. Geleceğin 
büyük yazarlarının ortaya çıkmasını için 
çalışıyoruz. Çok şaşalı programlar yerine 
kalıcı faaliyetleri önemsiyoruz. Birçok  sivil 
toplum kuruluşu ve üniversitelerle işbirliği 
yapıyoruz. Birlikte iş yapma kültürünü de 
geliştiriyoruz. Bizler el birliği yaparsak, 
dayanışarak, yardımlaşarak özlenen 
kültür hayatını gerçekleştireceğiz diye 
düşünüyorum.”

Gençlere Yüksek Lisans Ve Doktora 
Tavsiyesi

Gençlere sınavlar, üniversite tercihleri 
ve gelecekleri hakkında tavsiyelerde 
bulunan Prof. Dr. Arıcan, “Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi olarak  genç bir 
üniversiteyiz. Sosyal bilimler alanında ilk 
ve tek olma özelliği taşıyoruz. Tarih ve 
kültürle iç içe bir üniversiteyiz. Gençlerin 
arzu ettikleri yerleri yerleşmelerini 
isterim. Hukuk, siyasal bilimler, İslami 
ilimler,  felsefe, sosyoloji ve tarih 
alanlarında çok iddialıyız. Fakülteleri ve 
bölümleriyle gelecekte hem ülkemiz hem 
dünyaya hizmetler sunacak süreçlere 
ve imkanlara sahip bir üniversiteyiz. 
Gençlerimiz eğitimler uzaktan olduğun 
için kaygılandılar. Ancak kaybedecek bir 
şey yok. Tüm gençler benzer kaygıları 
yaşıyorlar. Ülkemizin tüm gençleri gelinen 
nokta iyi bir noktaya geldiler.  Taşra  
üniversitelerinin de kalitesi yükseldi. 
Üniversiteyi kazanmakla iş bitmiyor. Asıl 
ondan sonrasını iyi yapmak. Bugünün 
gençleri şanslı.  Öğrencilerimiz mutlaka 
ikinci bir dile vakıf olabiliyorlar. Öğrencilik 
hayatında projelerde yer alıyor. Çift dal, 
yan dal imkanlarından yararlanabiliyorlar. 
Lisans  döneminde bile yurtdışı tecrübesi 
edinebiliyorlar. Bu anlamda gençlerimizin 
tercihlerini yaparken ne olmak istedikleri 
kararını iyi vermeliler.  Okuduğu bölümle 
ikinci bir diplomayı alabiliyor. Yüksek lisan 
ve doktora yapmak üzerine akademik 
bir vizyon çizenler doğru karar vermiş 
olurlar. Bir alanın ehli olurlarsa aranan 

hiçbir hesabı kitabı olmayan hasbilik 
üzerine kurulmuştur. Kültür, edebiyat, 
sanat ve  fikir üzerine odaklanan  bir 
sivil toplum kuruluşudur. Gönüllülük 
esasıyla hizmetlerini sunuyor. Mehmet 
Akif Ersoy’un adının yasaklandığı bir 
dönemde Mehmet Akif Divanları kuran, 
Anadolu irfanını toplumun önüne 
koyan bir kuruluştur. Kadim okumaları 
gelenek oluşturuyor. 17 yıl süren Mesnevi 
okumalarının hatimesi yapılarak  ikincisi 
başlatılmıştır. Safahat okumaları, tarih 
okumaları gerçekleştirilmiştir.  Türkiye 
Yıllığı, TYB Akademi gibi gelenek 
oluşturan yayınları devam etmektedir. 
Ülkemizin kendi içinde ve gönül 
coğrafyamızda birçok ülkede kültürdaş 
ve gönüldaşlarımızla uluslararası 
faaliyetleri icra ediyoruz. 40. yılımızda 
40 faaliyet yapalım diye yola çıktık, 
140’a yakın faaliyete imza attık. Bunları 
kitaba dönüştürüyoruz. Ailelerimizden, 
işimizden fedakarlık yaparak gönüllülük 
esasına göre çalışıyoruz. Gönüllük esasıyla 
yapılan işler daha çok manevi haz veriyor. 
Yerelde çok güzel faaliyetler yapıyoruz, 
her ilde şube açılım diye bir derdimiz 
yok. Bir protokol oluşturmalarından çok, 
bulundukları şehrin fikir, kültür, sanat 
hayatına katkı yapsınlar istiyoruz. Genç 
yazarlar kurultayı gerçekleştirdik. Genç 
kahve kurduk. Bu projelerle gençlik 
yıllarında yazmak isteyen insanları 

Mehmet Sıddık  Yıldırım

“Vicdansız ilim insanlığı kıya-
mete zorlamaktadır. Bostan  ve 
Gülistan’da insanların erdem 
kazanmasından bahseder. İyi 
insan olmak yerine,  karizmatik 
insan, zengin insan, şan şöhret 
sahibi insan olmayı önemsedik. 
İnsan yetiştirme  ve olgunlaştır-
ma süreçlerimizi yeniden göz-
den geçirmeliyiz.”

“Koronavirüste büyük başarılar 
sağladık. Temel bazı sorunla-
rımızı çözdük. Artık erdemleri, 
fikre, düşünceye, hayata yansıt-
ma zamandır. Medeniyetimizin 
yeniden parlayacağı döneme 
giriyoruz”
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gençlere çağrımız şudur: Fikri, düşüncesi, 
projesi olan bize gelsin. Coronavirüs 
günleri bizlerin tekrar yenilenmemize 
vesile olan günlerdir. Sürekli yaptığımız 
faaliyetlerimizin yanında bu virüs 
vesilesiyle yeni faaliyet alanları oluştu. 
Bir nevi krizi fırsata çevirmek diyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Balkanlardan Uzakdoğu’ya
Yurt dışında güzel çalışmalar yaptıklarını 
anlatan Dr. Emre Topoğlu, şöyle 
konuştu: “Uluslararası uzman değişimleri 
yapıyoruz. Balkanlar’dan Kudüs’e, Türki 
Cumhuriyetlerden İslam Ülkelerine kadar 
geniş bir alanda işbirliği içinde faaliyetler 
yürütüyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin 
Dünya ile iletişim kurması ve çeşitli 
uluslararası faaliyetlere katılmaları için 
yurt dışı ziyaretleri yaptırmaktayız. 
Bu ziyaretler Kudüs’ten, İspanya’ya, 
Balkanlardan Uzakdoğu’ya, oradan 
Avrupa’ya gibi çok geniş bir coğrafyayı 
kapsamaktadır.”

2023 Vizyonuna Katkı Yapıyoruz
2023 hedefleri doğrultusunda  
çalışmalarının sürdüğünü  belirten Dr. 
Topoğlu, “2023 hedeflerini ulaşmada 
gençlerin rolü önemli rol oynayacak. 
Ben çok umutluyum. Bilim kurulunun 
tavsiyeleri doğrultusunda gençlik 
merkezlerini açacağız. Bireysel 
kullanımına açacağız. Hazırlıklar devam 
ediyor. Temalı gençlik merkezlerini 
arttıracağız.”

Pandemi Döneminde Öğrenci Yurtları
Koronavirüs sürecinde  öğrenci yurtlarının 
büyük bir misyonu yerine getirdiğini de 
sözlerine ekleyen Dr. Topoğlu “72 bin 900 
vatandaşımız yurtlarda kaldı. 9 Bin 400’ü 
dışındakiler sağlıklarını kavuşarak evlerine 
döndüler. Otel konforunda misafir  ettik. 
Bir vatandaşı için  uçak kaldıran bir 
ülkenin kurumlarından da bu beklenirdi.  
Pandemi dönemindeki ülkemizin 
çalışmaları bizleri gururlandırdı.” şeklinde 
konuştu.

cevaplayan Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Dr. Erdem Topoğlu, şu 
bilgileri verdi “Gençliğin ilgi duyduğu, 
sevdiği, geleceğini inşa edeceği, onları 
yarınlara hazırlayacak alanlarda 336 
adet gençlik merkezinde faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Bu merkezlerde, 60 ayrı 
program uygulanmaktadır. Müzikten, 
yazarlığa, kodlamadan, Kur’an okumaya, 
teknoloji atölyelerinden, robotik 
çalışmalara, festivallerden,  online 
yarışmalara kadar tüm bu alanlarda 
gençliğimize hizmet etmekteyiz.” dedi.
Gençlik Kamplarının Sayısı 45’e çıkıyor
Gençlik merkezleri dışındaki  faaliyetlerini 
de anlatan Dr. Topoğlu, “81 ildeki 336 
adet gençlik merkezimiz yanında  96 
genç ofislerimiz var. Kültür, sanat 
akademilerimiz var. Dene- yap 
atölyelerimiz var. Kodlama, spor ve 
sağlıklı yaşam atölyelerimiz var.  Hizmet 
alanımızdaki etkinliklere kayıtlı 2.5 milyon 
üyemiz var.”  şeklinde bilgi verdi.

Pandemi  Döneminde Gençlerden Proje 
Bekliyoruz
Bakanlık ve genel müdürlük olarak 
gençlere önemli bir çağrılarının olduğunu 
söyleyen Dr. Topoğlu, “Bakanlık olarak 

Ankara Şubesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihinde 
gerçekleştirdiği Instagram canlı yayın 
konuğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre 
Topoğlu oldu.
Gençliğin geleceğinin hem ülkemiz 
hem gönül coğrafyamız için en önemli 
meselelerimizden biri olduğunun altını 
çizen Dr. Emre Topoğlu “Gerekçemiz 
ne olursa olsun dokunamadığımız her 
gençten sorumluyuz. Sadece Türkiye’deki 
gençlerden değil gönül coğrafyamızdaki 
tüm gençlerden sorumluyuz. Suriye’deki 
gençlerden de  sorumluyuz artık. 
Suriye’de bir Türkmen büyüğümüzle 
sohbet ederken ‘Türkiye İslam’ın kalesi 
diyorlar, ben inanmıyorum’ dedi. Çok 
şaşırdım. Tam cevap vermeyi düşünürken; 
‘Sadece İslam aleminin değil insanlığın 
kalesidir’ deyiverdi.  Rahatladım. İnsani 
yardımlarda tüm dünyaya örnek oluyoruz. 
İnsanlığın kalesi haline gelen Türkiye’nin 
bir  ferdi olmaktan  gurur duyuyorum. ” 
şeklinde konuştu.

Kodlamadan Robotik Çalışmalara 
Kadar Hizmet
TYB Ankara Şubesi Mali Sekreteri 
Mehmet Sıddık Yıldırım’ın sorularını 

Genel Müdür Topoğlu: “Ülkemle 
Gurur Duyuyorum”
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bütüncüllüğün motivasyonu ise bir usul 
ilkesi olarak tevhidi ilkeyi bize sunar .” diye 
konuştu.
 
Tevhidin bir dünya görüşü oluşturduğunu 
ve dünya görüşünü oluşturan en önemli 
şemsiyenin ise din olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, “Dinler, 
insanların dünyaya nasıl bakmalarına 
gerektiğine ilişkin perspektifler sunar. Bu 
konuda din ile felsefenin el ele verdiğini 
görüyoruz. Dolayısı ile dinin dünya 
görüşünü oluşturduğunu felsefenin de 
bu dünya görüşünü rafine hale getirdiğini 
ifade edebiliriz. Din veya felsefe değil; 
din ile felsefenin birlikte inşa edebileceği 
bir dünya görüşünü öne alabiliriz. Varlığı 
oluşturan 3 büyük katman vardır. İlahi 
katman, beşeri katman ve eşya katmanı. 
Allah, insan ve alem birlikte bir anlamlılık 
dizgesi oluştururlar. Bilgi meselesinde, 
bilginin mahiyetine ilişkin değil de bilginin 
kaynağına ve kullanışlılığına dikkat 
çekmek gerekirse; mahsusat, makulat ve 
haber üçlüsünün insan için doğru, faydalı, 
anlamlı ve hakiki bilgi için olmazsa olmaz 
olduğunu ileri sürebiliriz. Bunun dışında, 
tevhidi ilkenin uzandığı değer ve usûl 
sahaları da söz konusudur. Değerlerin 
birliğinden bahsederiz. Tevhide muhatap 
olan Müslüman zihni doğruluk, iyilik ve 
güzellik değerleri birbirinin rakibi değil 
refiki olarak görür. ” dedi.
                                                                       

çok geniş bir bahistir. Zerreden, kürreye 
her varlıkla, eşyayla, yaratılmışla olan 
ilişki ve iletişimimizin tarzlarını bu bahiste 
anlamlandırırız. Ve ihsan bahsi var, bu 
bahis çok önemlidir. Şöyle derler ya; 
“akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim.” 
İhsan, her şeyiyle selim olana işaret eder. 
İnanırken de, ibadet ederken de, insanlarla 
ilişki ve iletişimde bulunurken de her ne 
yaparsak yapalım o yaptığımızı en iyi, en 
güzel ve en doğru yapalıma gönderimde 
bulunur. Bu ihsan faslı oluyor.”

Konuşmasında, Müslüman zihni nasıl bir 
zihindir sorusunu da cevaplayan Doç Doç. 
Dr. Kala, “Müslüman zihni bütüncül bir 
zihindir. Yaratıcıyı birleyen ve yaratılanı 
bütünleyen bir zihindir, parçacı ve 
parçalayan bir zihin değil. Bir meseleyi 
anlamak adına tahlile başvuran, terkibe 
başvuran bir zihin ama bu zihin sonunda 
teklifi ve telifi de unutmaz. Tahlili, analizi 
yaptıktan sonra parçada kalmaz. Tahlili 
bırakıp sadece ayakları yere sağlam 
basmayan bir terkibi ideal kılmak üzere 
teklifte bulunamaz, sloganik de değildir. 
O halde yapılması gereken şey; tahlili, 
terkibi ve telifi birlikte değerlendirebilmek 
ve onları bir araya getirebilmektir. Bu bize 
bütüncül bir bakış açısı sunuyor. Demek 
ki Müslüman zihni ne olursa olsun bu 
bütüncüllüğünden taviz veremez. Bu 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Türkiye 
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 
Gençlik Merkezleri’nin düzenlediği 
söyleşiye katıldı.
14.05.2020 tarihinde gerçekleşen 
ve  gençlik merkezinin sosyal medya 
hesapları üzerinden canlı olarak 
yayınlanan programda konuşan Doç. Dr. 
Kala, “Varlık, Bilgi Ve Ahlâka Tevhit Eksenli 
Bakış” konusunda önemli açıklamalarda 
bulundu.
 
Gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşiye, 
Tevhid; “Kelime-i Tevhid” olarak karşımıza 
çıkıyor” sözleriyle başlayan Kala, Allahtan 
başka ilah yoktur, o rahmandır ve rahimdir. 
Müslüman zihninin teşekkülü için önemli 
unsurlardan bahsetmemiz gerekir. İslam, 
Müslüman zihnini bu unsurlar ekseninde 
şekillendirir.” dedi. 
 
Bu unsurların başında itikadın geldiğini 
belirten Kala sözlerini şöyle sürdürdü:
“İtikad, inanç meselesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Zaten tevhidin bize ilk seslendiği 
yer burasıdır. İtikat meselesi. Allah’tan 
başka ilah yoktur ve Hz. Peygamber 
s.a.v onun kulu ve elçisidir. Tam burası 
tamamı ile dini çerçeve içinde yer alır. 
İkincisi ise ibadet kısmıdır. İbadet kısmı 
haricinde muamelat bahsi var, bu bahis 

M. Enes Kala: Müslüman Zihni Bütüncüldür



Haziran  202032

“Milli Dayanışma Kampanyası’na  tam 
destek kararı aldı. TYB kurucu ve şeref 
Başkanımız D. Mehmet Doğan ve  genel 
merkez yönetim kurulu üyelerimizin 
katkılarıyla 10.000TL ilgili hesaba 
yatırıldı. Devletimizin öncülük ettiği 
milli dayanışma yardım kampanyasına 
şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve yurt 
genelindeki üyelerimizle katkı vermeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan gündeme ilişkin yatığı açıklamada, 
“Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya 
ülkelerinde olduğu gibi biz de zor günler 
geçiriyoruz. Bu önemli günlerde büyük bir 
fedakarlıkla gece gündüz demeden görev 
yapan; başta sağlık çalışanları olmak 
üzere, sahada görev yapan devletimizin 
tüm görevlilerine minnettarız.” dedi.

Devletimizin yanındayız
Başkan Arıcan, “Umudumuzu ve 
inancımızı yitirmeden zor günleri hep 
birlikte aşacağız. Gün dayanışma günü. 
Bu ülkenin yazarları, münevverleri olarak; 
iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve 
sağlıkta, savaşta ve barışta devletimizin 
yanındayız. 42 yıldır, ülkemizin kültürüne, 
sanatına, edebiyatına ve düşünce 
dünyasına yön veren Birliğimiz şimdi 
de; Sayın Cumhurbaşkanımızın “Biz bize 
yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla 
başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na 
destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik 
olarak zor duruma düşen vatandaşlara 
yardım etmek için başlattığı  bağış 
kampanyasına TYB Yönetim Kurulu 
Üyeleri de katkı sağladı.

“Umudumuzu ve inancımızı 
yitirmeden zor günleri 
hep birlikte aşacağız. Gün 
dayanışma günü. Bu ülkenin 
yazarları, münevverleri olarak; 
iyi günde, kötü günde, hastalıkta 
ve sağlıkta, savaşta ve barışta 
devletimizin yanındayız.”

‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 
TYB Destek Verdi

önemli bir şair ve mütefekkir olduğunu 
söyledi.
“Büyük Sanatkârlığın Allah’a kul olmak, 
esas meselenin İslâm’ı anlatmak” 
olduğuna dikkat çeken Doğan, üstadın 
hayatında etkili olan dönüm noktalarından 
ve eserlerini anlattığı konuşmasında 
1934 yılında Abdulhakim Arvasi ile 
tanıştıktan sonra “30 yıl saatim işlemiş 
ben durmuşum” sözünü söylemiştir.” diye 
konuştu. 
Necip Fazıl’ın, Fransa’da Sorbonne’da 
felsefe eğitimi aldığını ve  Sezgi 
felsefesinin kurucusu Henri Bergson 
Necip Fazıl’ın hocası olduğunu belirten 
Doğan, Necip Fazıl’ın Hz. Muhammed’e 
olan sevgisini anlattığı “Çöle İnen Nur” 
adlı eserinin “Es Selâm” adıyla şiir haline 
geldiğine dikkat çekti.

26/05/2020 tarihinde Genç TYB üyelerinin 
organize ettiği “Gençler Üstadları An(l)
ıyor” programında Muzaffer Doğan, Skype 
sosyal medya hesapları üzerinden  Necip 
Fazıl Kısakürek’i anlattı.
Üstadı tanıyan, konferanslarına katılan, 
yakınında bulunmuş olan Muzaffer Doğan 
konuşmasında, Necip Fazıl’ın eserleriyle 
olduğu kadar, mücadelesi ile de insanları 
etkileyen ve toplulukları yönlendiren 

“Kısakürek Türk Toplumunu Büyük Ölçüde Etkilemiştir”
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel  
Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes 
Kala’nın yöneti-minde Türkiye Yazarlar 
Birliği Gençlik Birimi tarafından “Sosyal 
Bilimler Öğrenci Bilgi Şöleni” düzenlendi.

20.06.2020 tarihinde başlayan ve iki 
süren şölenin açılış konuşmasını  TYB 
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
yaptı.

Başkan Arıcan, “Dünya tarihindeki tüm 
salgınlar; siyasi, sosyal, fikri, kültürel 
ve sanatsal alanda pek çok değişim ve 
dönüşümün gerçekleşmesine sebebiyet 
vermiştir. Salgın sürecinde sosyal 
bilimleri konuşuyor olmak bu alan 
üzerinde çalışmalar yapmak, bilgi şöleni 
düzenlemek çok de-ğerli ve anlamlıdır. 
Sosyal bilim nedir biraz buna değinmek 
yerinde olacaktır. Sosyal Bilimlere insani 
bilim denmekle birlikte eskiden Medenî 
ya da Manevî ilimler de deniliyordu. 
Sosyal bilim temelde 19.yüzyılın inşa 
ettiği parçacı bilim süreçlerini birleştirme 
gücüne sahiptir. Önceden hiçbir filozof, 
düşünür ve fikir adamı sosyal bilimci 
olarak adlandırılmıyordu. Örneğin 
Aristo’yu veya İbn Sina yalnızca sosyal 
bilimci olarak adlandıramayız. Sosyal 
bilimci ayrımı biraz 19.yy ve sonrasının 
inşa ettiği bir süreçtir diyebiliriz. Son 
yıllarda da pan disiplin denilen bütüncül 
bakan bir yaklaşım söz konusu oldu. 
Bu kavramlar yani sosyal bilimler, 
sosyal bilimci gibi kavramlar maalesef 
düşünce dağarcığımıza yer ettiği için 
kullanmak zorundayız ama benim tercih 
ettiğim bir ayrım değil. Tüm bunları biz 
aslında sosyal bilim denilen süreçlerle 
konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu bağlamda 
bilimler sınıflamasını ve bilimlerim birbiri 
ile olan ilişkisini yeniden konuşmamız 
gerekiyor. Covid-19 un dünyayı kuşattığı 
bir dönemde; sağlık, teknik, sosyal 
diyebileceğimiz bölümlenmiş tüm 

Başkan Arıcan: 
Covid-19 Araştırmalarına Sosyal Bilimler Öncülük Etmelidir

alanların bu salgına odaklandığı dönemde 
sosyal bilimlerin öncülüğüne muh-taç 
belki de.” dedi.
 
Başkan Arıcan’ın konuşmaları sonrasında 
başlayan oturumlarda tebliğ sahipleri 
tebliğlerini sundu. 

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan’ın yönetiminde başlayan birinci 
oturumda bildiri sunanlar ve bildiri 
konuları: Celile Aydın, “Konfiçyüs’ün Klasik 
Çin Ahlak Düşüncesinde Yeri ve Öne-mi”, 
Gülfem Akyıldız,  “Hermeneutik”, Hüseyin 
Türk, “Erol Güngör’De Aydın ve “Aydın” ve 
 Şeyda Özgül,  “Kant’ın Ahlak Eğitimine 
Dair Görüşleri”

TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed 
Enes Kala’nın yönetimindeki  ikinci 
oturumunda da, bildiri sunanlar ve konu 
başlıkları ise şöye sıralandı: Burçak Aktaş, 
“İnsan Olma İmkânı Bakımından Ahlak 
ve Adalet Mefhumlarının İncelenmesi”, 
Derya Kaya,“Coğrafyanın İnançlar Üzerine 
Etkisi”, Elifnur Öztürk,  “Namık Kemal’in 
Modernleşme Tasavvuru”  ve Rümeysa 
Ha-zel Pekacar, “Politika Anlayışında Bir 
Ahlâk Reformcusu Olarak “Jean Jacques 
Rousseau.” 

21.06.2020  tarihinde gerçekleştirilen 
oturumu TYB Genel Sekreter Yardımcısı 
Öğr. Gör. Yunus Emre Aydınbaş yönetti.  
Bu oturumda bildiri sunanlar ve konu 
başlıkları: Arazgül Re-jepova, “Türkmen 
Edebiyatında “Göroğlu Destanı”, Fatma 
Atlihan, “Bir Anadolu Beylerbeyi: Cenâbî 
Ahmed Paşa”,  Gül Şimşek, “Mecmû’a-İ 
Mu’ammeyât ve Arap-Zâde Mehmed 
Efendi’nin Mu’ammâ Risalesi” 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra 
Kocamusaoğlu yönettiği günün sonunda 
yer alan konuşmacılar ve konu başlıkları: 
Meryem Aytaş, “Bonyad Kurumlarının ve 
Paramiliter Güçlerin İran Politikasındaki 
Rolü”, Merve Tüzünoğlu, “Feurbach 
ve Durkheim’in Din Anlayışlarının 
Karşılaştırılması”, Muhammed Emin 
Koçak,  “Timurlu Medeniyetine Örnek 
Bir Şehir: Yezd”, Nida Merve Öztürk, 
“Özdemir İncenin ‘‘Şiir ve Gerçek-lik’’ 
Eserleri Bağlamında Cemal Süreya’nın 
Şiirlerinde İmge,” Yavuz Selim Keskin, 
“Türk Kültüründe Ateş ve Ocağın Hastalık 
Tedavisindeki Yeri ve Önemi.” 
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Başkan Arıcan: Bu Zor Günlerde Edebiyattan Güç Alalım
acılarımız ortak. Bu değerlerin vücut 
bulduğu,  hayata ve olaylara bakış açımızı 
geliştirecek, zenginleştirecek edebi 
eserlerimiz var. Aile fertlerinin evde 
kalmayı bir fırsata çevirerek, günün belli 
saatlerini kitap okumaya ayırmaları ama 
özellikle dedelerin torunlarına hikâye 
okumaları en büyük dileğimizdir.” diye 
konuştu.

Hangi kitapları okuyalım
39 yıldır yılın yazar ve sanatçılarını seçerek 
ödüllendirdiklerini ve bu konuda deneyim 
kazandıklarını belirten TYB Genel Başkanı 
Arıcan, son zamanlarda artan  “Hangi 
kitabı okumalıyım?” sorusunu soranlara 
da şu tavsiyede bulundu:  Ülkemizde ve 
dünyadan önemli kitapların gerekçeleri 
ile birlikte tavsiye edildiği iki önemli kitap 
var. Birincisi, yazar, mütefekkir  D. Mehmet 
Doğan’ın Yazar Yayınlarından çıkan “ 
Neden Klasiklerimiz Yok?” ve ikincisi de 
eleştirmen - hikayeci Necip Tosun’un 
Dedalus Kitap’tan çıkan “Edebiyat Atlası” 
dır. Her iki kitapta da okuyuculara rehber 
niteliğinde öneriler sunuluyor.”

akademisyen ve kitap eleştirmenlerinin 
görüş ve yorumlarından da faydalanarak; 
halen okuyan ya da kitap okuma 
serüvenine adım atmak isteyenler için 
edebiyatın farklı alanlarından eserler 
belirlediklerini  söyledi.

Dedeler torunlarına hikâye okusun   
TYB Başkanı Arıcan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Millet olarak aynı gemideyiz 
aynı kaderi paylaşıyoruz. Duygularımız, 
düşüncelerimiz, umutlarımız, sevinç ve 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Koronavirüsü 
salgınıyla mücadele kapsamında 
evlerinde bulunan yetişkinlerin, gençlerin 
ve çocukların okuması için kitap listeleri 
oluşturduklarını söyledi.
Başkan Arıcan gündeme ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve kısa sürede küresel salgın haline 
dönüşen ülkemizde de etkili olan 
Koronanden kurtulmak için devletimiz 
tüm birimleriyle, tüm gücüyle mücadele 
ediyor. Türkiye’nin yazarları, sanatçıları 
olarak; devletimize güveniyoruz. Yurt içi 
ve yurt dışı tüm faaliyetlerimizi erteleyerek  
“Evde kal Türkiye” çağrısına uyduk. Tehlike 
geçene kadar da evlerimizde kalmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Bakış açımızı zenginleştirecek edebi 
eserlerimiz var
“Bu zor günlerde; yalnızlıktan, can 
sıkıntısından, stresten, olumsuz düşünce 
ve vesveselerden kurtulmak, ümitlerimizi, 
hayallerimizi, ruhumuzu canlı tutmak için  
vatandaşlarımız evlerindeki zamanlarının 
bir bölümünü okumaya ayırmalı” diye 
konuşan  Başkan Arıcan, yazar, yayıncı, 
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hissettiklerini yazan çocukların, gençlerin 
ve yetişkinlerin çalışmalarını web 
sayfamızda metinlerini değerlendirmeye 
başlayacağız. “ diye konuştu.
Genel Başkan Arıcan’ın bu açıklamasından 
sonra çok sayıda yazar, şair ve 
araştırmacıdan gelen edebiyatın farklı 
türünden yazılar editörler tarafından 
incelendikten sonra geliş sırasına göre 
TYB web sayfasında yayınlanmaya devam 
ediyor.

salgından ölenlerin haberlerinin 
peş peşe geldiğini belirten Başkan 
Arıcan,  “Hayatımızın seyrini değiştiren 
koronavirüs elbette ulusal ve uluslararası 
akademik araştırmalara ve makalelere 
yansıyacak. Ama sebep olduğu sosyal, 
psikolojik, ekonomik ve duygusal etkileri 
hiç kuşkusuz bugün edebi metinlere de 
yansımaya başladı. Türkiye Yazarlar Birliği 
olarak, gerek üyelerimizin gerekse salgın 
hakkında düşüncelerini, duygularını ve 

“Salgın Günlerinde Yazalım” 
Çağrımız Büyük İlgi Gördü

Mesnevi Dersleri Devam Ediyor

Türkiye Yazarlar Birliği’nin koronavirüs 
hakkında düşüncelerini, duygularını ve 
hissettiklerini yazan çocukların, gençlerin 
ve yetişkinlerin metinlerini web sayfasında 
yayınlayacağına dair çağrısı büyük ilgi 
gördü.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan TYB’nin “Pandemi Günlerinde 
Edebiyat Çağrı” ile ilgili olarak, “Farklı 
kıtalarda binlerce insanın ölümüne, 
ekonomik ve sosyal krizlere neden olan 
salgın hastalıklar bugün olduğu gibi 
geçmişte de tarihin akışını değiştirmişti. 
Ölümcül hastalıkların arasında ilk sırayı 
alan, ne kadar süreceği ve kaç kişiyi 
öldüreceği bilinmeden yayılan; kolera, 
veba, sıtma, grip gibi salgınlar savaş ve 
doğal afetlerden daha fazla etkili olmuş. 
Geçmişte yaşanan tüm bu acı ve felaketler 
edebiyata, sanata da yansımış; romanlar, 
hikayeler, şiirler, destan ve  ağıtlar yazılmış, 
filmlere konu olmuş.” dedi.

Bugün dünyanın yeni bir salgın hastalıkla 
karşı karşıya kaldığını adı; koronavirüs 
olan ve hemen hemen tüm ülkelerde 
genç yaşlı, kadın erkek demeden, 
girdiği her vücutta ağır hasarlar bırakan 

Türkiye Yazarlar Birliği, Dünyayı sarsan ve 
Türkiye’de de etkisini sürdüren korona 
virüs nedeniyle planlanan yurt içindeki 
ve yurt dışındaki tüm etkinliklerini ileri bir 
tarihe ertelemişti.
Genel Kurul, şubeler toplantısı, 
sempozyum, şuralar ve 2019 yılının “Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinin 
verilmesi gibi katılımla yapılacak 
faaliyetin dışındaki etkinleri çevrimiçi 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

TYB’ nin süreli faaliyetlerinden olan ve 
Türkiye’de Mevlâna ve ölümsüz eseri 
Mesnevî üzerine çalışmalar yapmış 
akademisyenler tarafından sürdürülen 
“Mesnevî Okumaları”, katılımcıların ısrarlı 
talepleri üzerine  videoya kaydedilerek 
katılımcıların hizmetine sunuluyor.
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Zülfikar Güngör, 
Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Dr. Fahrettin 
Coşkuner’in dönüşümlü olarak Mesnevî 
Okumalarını devam ettiriyorlar ve yapılan 
kayıtlar ise TYB’nin yotube kanalından 
(youtube.com/turkiyeyazarlarbirligi) 
yayınlanıyor.
Birçok menkıbenin, hikmetli sözün, öğüt 
ve nasihatlerin kaynağı olan Mesnevi’ye 

ilgi duyanlar, eski ve yeni kayıtları  
dinlemek için:  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
playlist?list=PLnc-GUO13lTCvrnBhm-
spZN9eb7y3PRVXC ziyaret edebilirler.

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Türkiye Diyanet 
Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün düzenlediği “Çevrimiçi 
Gençlik Buluşmaları” söyleşisinde 
konuştu.
16 Mayıs 2020 tarihinde saat 13.30’da 
başlayan programı Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman 
Çetin yönetti.

Başkan Kâzım Arıcan’ın “Gençlik ve 
Sorumluluk Bilinci” konusunda yaptığı 
konuşma, TDV KAGEM’in sosyal medya 
hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Çağı yakalayan bir gençliğimiz var
Başkan Arıcan yaptığı konuşmada, 
gençlerin ailelerine ve yetişkinlere 
sorduğu sorularla çocukluktan çıkıp 
genç olmanın gereği olarak kendinin, 
özgürlüğünün farkına vardıklarını ve kendi 
kararlarını alabilme yetisine kavuştuklarını 
söyledi.
Kendilerine güvenilmesini, değer 
verilmesini isteyen gençlerin doğruluk, 
hakkaniyet, duygularının oldukça 
yüksek olduğunu ifade eden Arıcan; 
“Biz yetişkinlerin onlarla ilişkilerimiz 
konusunda sorunlarımız olduğunu, 
sorunun ise gençlere bakış açısından 
kaynaklandığını, bu dönemde gençlerin 
yetişkinlerden daha donanımlı ve güçlü 
olduğunu düşünüyorum. Şu bir gerçek ki; 
Şuan çağı yakalayan bir gençlik var.” diye 
konuştu.

Konuşmasını “İnancımız  bize vazife yükler. 
Biz kendi benliğimizi farkına vardığımızda 
aslında vazifemizin bilincine varırız.” diye 
sürdüren Arıcan, “Kuşaklar arasındaki 
değişim ve dönüşümlerde yaşanan 
farklılıklarda, gençlerin sorgulamalarına 
ve bu anlamda gençlere saygı duyulması 
gerektiği kanaatindeyim. Yanlış 
müdahaleler yaparak gençleri yanlış yere 
savurabiliyoruz.” dedi.

“Gençlerimize Gerekli Değeri Verelim”
Sivil toplum kuruluşlarında görev alın
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Genel 
Başkan Arıcan, “İçinde yaşadığımız çağ, 
daha demokratik, daha katılımcı, sivil 
toplumla ilerleyen bir süreçtir. Son yıllarda 
birçok sivil toplum kuruluşu, vakıflarımız 
önemli projeler geliştirdi. Böylece 
kadınlar ve gençler de daha etkin hale 
geldi. Bununla birlikte asli görevlerimizin 
yanında sivil toplum faaliyetini sürdürmeyi 
ve kurumsallaşmayı önemli buluyorum. 
Bir sivil toplum kuruluşunda yer almakla 
kalmayıp ayrıca diğer kurumlarda neler 
oluyor, neler yapılıyor onlara bakın. 
Hatta o sivil toplum kuruluşları ile iletişim 
sağlayarak dayanışma ve ortak faaliyetler 
gerçekleştirmeyi düşünün” ifadelerini 
kullandı.

Çok konuşanlar değil, eser bırakanlar 
hatırlanır
Gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide 
“okuma ve yazma” konusuna da değinen 
”Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Bizim inancımızda okuma ve yazma 
vardır. Alâk Suresi, “Oku” diye başlar. Eğer 
iyi bir okuma yapamazsak, yazı yazamayız. 
Yani iyi bir yazı yazmak için, iyi bir okuyucu 
olmak gerekir. İnancımız bize kalemin 

ve yazmanın önemli olduğunu gösterir. 
Aslında kadim medeniyet köklerimiz ilk 
insanla birlikte yazının olduğunu söyler. 
İnsan, yeryüzünde var olduğu andan 
itibaren duygu ve düşüncelerini yazıyla 
ifade etmiştir. Gençlik, duygu durumunun 
en yüksek olduğu durumdur. Bundan 
dolayı duygu ve düşüncelerini kaleme 
almalıdırlar. “Senden bir şey olmaz’ 
diyenlerin tutumunu yanlış buluyorum. 
Gençlerimiz, asla pes etmesinler ve 
yazsınlar. İnsanın dünyayı kurtardığı 
dönemler gençlik dönemleridir. Bizler, 
fikirlerimizle dünyayı fethedeceğiz. Söz 
uçar, yazı kalır. Mutlaka gençlerimiz 
yazsınlar. İnsanlık var olduğu sürece yazı 
var olacaktır. Biz çok konuşanları değil, 
eser bırakanları biliyoruz.  Günlük yazmak 
bu işin en başlangıç noktasıdır. Mehmet 
Akif Ersoy bu coğrafyanın üç hastalığı var 
der; “Tembellik, cehalet ve yanlış kader” 
anlayışıdır. Bunu Nurettin Topçu’da şu 
şekilde ifade eder: “Çalışmayı bu millet 
ibadet gibi görmeye başladığı an bu 
dünyanın rengi değişecektir.” Dolayısıyla 
Akifleri, Topçuları, Erol Güngörleri, 
Farabileri iyi okumamız ve anlamamız 
gerekir. Bu anlamda gençlerin bizden 
aldıkları mirasla daha iyi bir dünya düzeni 
oluşturacaklarını düşünüyorum.”
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aileleri ile birlikte olmaları, birlikte zaman 
geçirmeleri önemli. Diğer yandan, 
genelde kitap okumamayı “zamanım 
yok” diye mazeret bildirenler olur. İşte, 
kitap okumayı sevenler ve okumak için 
bu fırsatı değerlendirmek isteyenler 
için çocuklar, gençler ve yetişkinlere 
yönelik kitap önerilerinde bulunduk. TYB 
Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızın 
yanı sıra,  günümüzün önemli yazar ve 
düşünürlerinin edebiyatın her alanındaki 
eser önerileri büyük ilgi gördü. Hem bu 
önerileri yapanları hem de önerilerimizi 
dikkate alarak okuma kitap listeleri 
oluşturan okuyuculara teşekkür ediyorum. 

Okulların tatil edildiği, uzaktan çalışma 
modellerinin uygulandığı ve bir çok iş 
yerinin geçici olarak da olsa kapandığı 
pandemi günlerinde zorunlu olarak evde 
kaldığımızı belirten Başkan Arıcan, zorunlu 
evde kaldığımız günlerde kitap okumanın 
yapılacak en yararlı zaman geçirme aracı 
olduğunu belirtti.
Başkan Arıcan, Ülkemizde ve dünya da 
virüsün kaç kişiye bulaşacağı, hızının ne 
zaman azalıp ne zaman biteceğini, aşının 
bulunup bulunamayacağı ya da ne zaman 
bulunacağı kesin olarak bilinmemesi ve 
ölüm oranlarının artmasının insanlarda 
korku ve kaygılara neden olduğunu 
belirterek şöyle konuştu:
“ Bir çok ülkenin yapamadığını yapan 
Türkiye pandemi konusunda önemli 
başarılar elde etti. Bize düşen ise; 
uyarıları dikkate alarak evlerde kalmak, 
maske takmak ve sosyal mesafeye 
dikkat etmek oldu. Bu süreçte insanların 

TYB’nin Kitap Tavsiyeleri 
Türkiye Yazarlar Birliği, Korona virüsle 
mücadelede en önemli tedbir olarak evde 
kalmanın gerektiği açıklanmalarından 
sonra okuyucular için kitap önerilerinde 
bulundu.
Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda 
olanlar için, günümüzün önemli yazar ve 
şairlerinin kitap önerilerini okuyucuyla 
buluşturan TYB, üç gün ara ile çocuklar ve 
yetişkinler için kitap önerilerinde bulundu.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan yaptığı açıklamada; “Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak 
nitelendirilen koronavirüs, tüm dünyada 
etkisini sürdürürken, ülkemizde de 
salgın gündelik hayatı değiştirdi. Salgın 
nedeniyle insanların zorunlu olarak 
evlerinde kaldıkları süre içerisinde aile 
bireylerinin zamanlarını kitap okuyarak 
değerlendirmek isteyenler için TYB ilk 
günden itibaren kitap tavsiyelerinde 
bulmaya başladı.” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nde çevrimiçi 
devam eden “Şehir Okumaları”nın ikinci 
konuğu Muş Alparslan Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Alican oldu.
19.5.2020 tarihinde gerçekleşen 
söyleşide Mehmet Önder Karakaş’ın 
sorularını cevaplandıran Mustafa Alican; 
“Malazgirt zaferi üzerinden henüz on yıl 
bile geçmeden Türklerin Ege, Marmara 
sahillerine kadar ulaştıklarını görüyoruz. 
Yüzyıllarca duraksayan ve durağanlaşan 
tarihi bir süreç, Malazgirt ile yeniden 
su gibi çağlamaya başlar. Sonrasında 
Viyana önlerine kadar ilerleyen bir süreç 
olmuştur. Dolayısıyla bizim tarihimize 
bu kadar etkisi olan bir hadiseyi, 
bizim de bu etki kadar önemsememiz 
gerekmektedir.”
Malazgirt adının tarihi, Malazgirt’in 
ev sahipliği yaptığı medeniyetler ve 

Doç. Dr. Alican: Malazgirt Ruhunu Canlı Tutmalıyız
günümüzdeki halinden bahseden Alican, 
zaman zaman önemsenmeyen hatta 
unutulan bir yer olarak kabul gören 
ilçenin adının bir üniversiteye dahi 
verilebileceğinin altını çizdi.
Malazgirt zaferi ile ilgili herkesin bildiği bir 
film yahut kitabın hâlâ eksik olduğunun 
altını çizen Alican, son dönemlerde 
yapılan çalışmalarla ve üniversite iş 
birliğiyle Malazgirt’in kıymetinin daha 
iyi idrak edilmeye başlandığını belirtti. 
Bu çalışmaların çok sevindirici olduğunu 
belirtti ve memnuniyetinin altını çizdi.
Son olarak Malazgirt’in sosyolojisinden 
bahseden Alican, Mehmet Önder 
Karakaş’ın halkın geçim kaynaklarından, 
evlerin mimarisine kadar muhtelif 
sorularını yanıtladı. Doç. Dr. Mustafa 
Alican, Malazgirt’in tarihsel anlamdaki 
öneminin altını çizerek, kıymetinin 
bilinmesi gerekliliğiyle sözlerini noktaladı.
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hâl ve şartta Türkiye Yazarlar Birliğinin 
felsefesine uygun tarzda faaliyetler 
yapacağınıza yürekten inanıyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyorum.”

Gerçekleşen toplantıya, TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, 
Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim 
Ulvi Yavuz, Genel Mali Sekreter Ahmet 
Fatih Gökdağ, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Muhammed Enes Kala,  Genel Sekreter 
Yardımcısı Yunus Emre Aydınbaş, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Mehmet Kurtoğlu, Prof. 
Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Hasan Yücel 
Başdemir, Mahmut Erdemir, Adıyaman 
Şube Başkanı M. Baykan Sarıkaya, Ankara 
Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, Bursa 
Şube Başkanı Mustafa Baki Efe, Erzincan 
Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, 
Erzurum Şube Başkanı Muhammet Hanifi 
İspirli, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa 
Yıldız, İstanbul Şube Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, İzmir Şube Başkanı Abbas Levent 
Ertekin, Kahramanmaraş Şube Başkanı 
Fazlı Bayram, Kayseri Şube Başkanı Selim 
Tunçbilek, Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, Sakarya Şube Başkanı Hasan 
Salih Sağlam, Şanlıurfa Şube Başkanı 
Mahmut Kaya ve Trabzon Şube Başkanı 
Kamuran Tuna, Batman Temsilcisi 
Şemsettin Dursun, Elazığ Temsilcisi Nazım 
Payam, Kırşehir Temsilcisi Maksut Yiğitbaş, 
Kütahya Temsilcisi Yaşar Bozyiğit, Mardin 
Temsilcisi Ömer Bayram ve TYB İdari İşler 
Müdürü Mustafa Ekici katıldı.

birimindeki arkadaşlar, kültür, sanat 
faaliyetlerini çevrimiçi olarak devam 
ettiriyorlar. Genel Merkez olarak kitap 
okuma tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. Diğer 
yandan, hazırlıklarını sürdürdüğümüz 
TYB Akademi dergisinde salgının etki 
ve sonuçlarına ilişkin dosya çalışmamız 
olacak. Bu konuda da katkılarınızı 
bekliyoruz.”
Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına 
almasıyla insanların doğru, güvenilir 
haberi en kısa sürede almak için sosyal 
medya ve dünya haber ajanslarını takip 
ettiğini belirten Başkan Arıcan şube 
başkanları ve temsilcilere şu tavsiyelerde 
bulundu:
“Özellikle sosyal medya hesapları, web 
sayfaları olmayan ya da olup da etkin 
kullanmayanlara seslenmek istiyorum; Şu 
bir gerçek ki, dijitalleşmenin hayatın her 
alanında getirdiği değişimler koronavirüsü 
sonrası artarak devam edecektir. Bu sürece 
kendimizi hazırlayalım. Dijital sistemi 
nasıl verimli kullana biliriz, sosyal medya 
aracılığı ile insanlarımıza kültür sanat, 
edebiyat faaliyetlerimizi nasıl ulaştıra 
biliriz tüm bunların değerlendirmesini 
yapalım. Ayrıca,  sizlerde yönetim kurulu 
toplantılarınızı telekonferans yöntemi 
ile yapmanızı öneriyorum. Online 
yapacağınız etkinliklere diğer şube 
yönetimlerini, temsilcileri ve genel merkez 
yönetim kurulu üyesi arkadaşları da 
davet edin. Masrafsız da olan bu sistemle 
birbirinize destek olun. Doğrusu, şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her 

Başkan Arıcan: 
“Yeni Dönemde 
Dijitalleşme Önem 
Kazanacak”
Koronavirüs nedeniyle, yurt içindeki ve 
yurt dışındaki tüm faaliyetlerini erteleyen 
Türkiye Yazarlar Birliği, şube başkanları 
ve temsilcilerle çevrimiçi toplantı yaparak 
gerçekleştirilecek kültür, sanat, edebiyat 
etkinliklerini değerlendirdi.
02.05.2020 tarihindeki toplantıya 
başkanlık eden TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan yaptığı konuşmada, 
salgın nedeniyle ülke olarak çok sıkıntılı 
günler yaşadığımız bugünlerde TYB’nin 
yönetim kurulu toplantıları başta olmak 
üzere birçok etkinliğini çevrimiçi olarak 
sürdürdüğünü ifade etti.

Kültür, sanat faaliyetlerimiz çevrimiçi 
olarak devam ediyor
Giresun’da yapılacak şubeler toplantısı için 
tüm hazırlıklar tamamlanmışken salgın 
nedeniyle ertelendiğini belirten Başkan 
Arıcan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öncelikle kurucu Şeref Başkanımız, 
değerli büyüğümüz D. Mehmet Doğan 
ağabeyimiz teknik nedenlerle aramızda 
olamadı. Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diledi ve hepinize selamları 
var. Değerli arkadaşlar, evlerde kalarak 
sağlığımıza dikkat etmeliyiz, kendimizin, 
ailemizin ve toplumun sağlığı elbette her 
şeyden çok daha önemli. Genel merkez 
olarak, salgının yayılmaya başladığı 
tarihten itibaren gerekli tedbirleri alarak 
birliğimizi açık tutuyoruz. Diğer yandan, 
insanların evlerinde kaldığı bu süreçte 
hangi faaliyetleri gerçekleştirelim diye 
arkadaşlarla görüşmeler yaptık. Salgın 
günlerinde kaleme alınan edebi eserleri 
değerlendirmek için duyuru yaptık. Bu 
konuda şube yöneticilerimiz ve tem-
silciliklerimizin de şehirlerinde gerekli 
bilgilendirmeyi yapmaları hususunda 
yardımlarını bekliyoruz. TYB Gençlik 
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan TV5’de 
yaptığı konuşmada;  Medeniyet, ilim, yeni 
dünya düzeni ve Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi hakkında açıklamalarda 
bulundu.

13 Haziran 2020 tarihinde canlı olarak 
yayınlanan programda Yekpa Ahmed’in 
“Medeniyetimiz”  konulu sorularını 
cevaplandıran Genel Başkan Arıcan,“19. 
Yüzyılda tüm inançlar açısından 
üretmenden sahip olma, sömürge anlayışı 
üzerine inşa edilmiştir.  Bunun sonucu 
olarak da  modern insan ortaya çıktı. 
Yaşanan son olaylara baktığımız zaman, 
Dünya ya takdim edilen modellerin 
tüm insanlığa fayda etmediğini gördük. 
Bölgesel fayda sağlayan, sadece kendini 
efendi diğer toplumları köle gören 
bir zihniyeti gördük, bilimi de böyle 
kullandılar, bilimde de böyle bir noktaya 
gelindi.” diye konuştu.

Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Aslında bizimde birikimlerimiz vardı, biz 
köyde de olsak şehirde de de olsak aslında 
İslâm bize birçok şeyi öğretiyordu. İslâm’la 
müşerref olduğunuz zaman ilim yolculuğu 
yapacaksın. Gazali “Tahkik ve Zevk” der.  
İslam’la müşerref oldunuz. Ne mutlu bize 
diyerek kalmayacaksınız, araştıracaksınız 
kendinizi geliştireceksiniz.” 

İlimsiz Bilim Olmaz
Anne babalarımız köyde yetişmiş, tahsil 
yapmamış olsalar bile çocuklarına 
“oku, ilim öğren” diye nasihatlerde 
bulunduğunu belirten Başkan Arıcan, 
“önceden, doktor ol, mühendis ol diye 
tabir yoktu. Okumak, ilim, irfan sahibi 
olmak vardı. İlimle irfanın buluştuğu bir 
anlayıştır bu.” ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcan konuşmasında tilmiz ve 
öğrencinin aynı şey olmadığını belirterek, 
“Çocuklara birileri yönlendirme yapacak; 
şunu oku, şunu okuma diye. Belli bir 
zamandan sonra özellikle üniversite 
öğrencisine tilmiz denmez onun adı 
talebedir. Talebe; isteyen, araştıran, neye 
ihtiyaç olduğunu bilen, ilim yolculuğunda 
sadece kendine takdim edileni değil eldeki 
bilgiyi sorgulayarak eleştiri süzgecinden 
geçiren demektir. İlim çiledir, meşakkat 
ister.” dedi.
Başkan Arıcan bir izleyicinin kültür, sanat 
ve edebiyatın medeniyetin içindeki yeri 
ve önemine ilişkin soruyla ilgili de şunları 
söyledi:
Türkiye Yazarlar Birliği olarak kültür, sanat, 
edebiyat ve düşünce alanında devam 
çok önemli faaliyetlerimiz var. Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun vefat etmeden çok kısa 

bir süre önce makamında bu konularda 
kapsamlı bir görüşme yapmıştık. Değerli 
bilim adamı Ahmet Haluk Dursun, 
özellikle kaybettiğimiz değerlerin kültür 
sanat üzerinden yeniden kazanmak 
için belirleyeceğimiz akademisyenler, 
bilim adamları ile gençlere yönelik 
sosyal çalıştaylar yapalım önerisinde 
bulunarak  bu faaliyetlerin daha kapsayıcı 
ve kalıcı hale getirilmesinin önemine 
vurgu yapmıştı. Bu öneri bizim için çok 
önemli, özellikle Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesinde kültür, sanat ve edebiyat 
zemini üzerinden sosyal bilimleri 
sürdürmeye çaba gösteriyoruz.” 

“Üniversite öğrencisine tilmiz 
denmez onun adı talebedir. 
Talebe; isteyen, araştıran, neye 
ihtiyaç olduğunu bilen, ilim 
yolculuğunda sadece kendine 
takdim edileni değil eldeki 
bilgiyi sorgulayarak eleştiri 
süzgecinden geçiren demektir. 
İlim çiledir, meşakkat ister.”
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kitap” tanıtımları ve  “Şehir Okumaları” 
başlıkları altında  yeni konu ve  farklı 
alanlarda da faaliyetleri zenginleştirmeyi 
amaçladıklarını belirten Başkan 
Arıcan, bu süreçte yapılan söyleşilerin 
haberleştirilerek TYB web sayfasında 
yayınlanmasını da başarı olarak niteledi ve 
bu uygulamanın devam edeceğini belirtti. 
Bayramlaşmaya; TYB kurucu ve şeref 
başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB 
Vakfı ikinci Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, 
Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Muhammed Enes 
Kala, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus 
Emre Aydınbaş,  Yönetim Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Mahmut 
Erdemir ve İdari İşler Müdürü Mustafa 
Ekici katıldı.

Doğan: “Temsil gücümüzün farkında 
olalım”

Ramazan Bayramının üçüncü günü  
de şube başkanları ve temsilcilerinin 
katılımıyla bayramlaşma yapıldı. TYB 

Ramazan Bayramının ikinci günü Türkiye 
Yazarlar Birliği’nde bayramlaşma yapıldı. 
TYB kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan’ın da katıldığı program 
25.5.2020 tarihinde konferans sistemiyle 
gerçekleştirildi. Programın açılışında 
katılımcıların bayramını kutlayarak 
konuşmasına başlayan D. Mehmet 
Doğan, daha önce ne böyle bir Ramazan 
ayı nede böyle bir bayramı bu şekilde 
buruk geçirmediğini söyledi. Dünyada ve 
ülkemizde etkisini sürdüren pandemiye 
karşı korunmak için evlerde kalmanın en 
akıllı korunma sistemi olduğunu ifade 
eden Doğan, bu süreçte başta Genel 
Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, 
şube başkanları ve TYB Gençlik biriminin 
normal zamandaymışız gibi kültür sanat 
faaliyetlerini sürdürdükleri için kendilerine 
teşekkür ediyorum diye konuştu.

 Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 
da yaptığı konuşmada, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yurt içindeki ve 
yurt dışındaki toplu faaliyetlerine ara 

TYB’de Çevrimiçi Bayramlaşma

verdiklerini ancak yeni hayat tarzına 
uygun görüntülü görüşme, konuşma 
tekniklerinden faydalanarak sosyal medya 
TYB’de Online Bayramlaşma hesapları 
üzerinden etkinliklerini devam ettirdiklerini 
belirtti. Koronavirüse karşı Türkiye’nin 
verdiği başarılı mücadelenin dünyaya örnek 
olduğunu ve uyarıları dikkate alarak evde 
kalmanın önemine vurgu yapan Başkan 
Arıcan, “Her şeye rağmen hayat devam 
ediyor. Bu yeni dönemde Birliğimizin 
yönetim ve idari birimleri faaliyetlerini 
çevrimiçi olarak sürdürüyor. Türkiye’nin 
dört bir tarafından gerçekleştirdiğimiz canlı 
yayınlar büyük ilgi görüyor. Arkadaşlarımız 
bu konuda iyi bir 

deneyim elde ettiler ve bu deneyimi 
kullanarak yurt dışına açılmaya başladık. 
Türk Cumhuriyetlerine yaptığımız canlı 
bağlantılar bundan sonra Balkanlar 
ve Avrupa ülkeleri ile devam edecek 
inşallah.” diye konuştu. “Ayın Kitabı”, Kültür 
Sohbetleri”, “Kitap Önerileri”, “Edebiyat 
Söyleşileri”, “Gençler Üstadları An(l)ıyor”, 
“Mesnevi Okumaları” gibi çevrimiçi devam 
eden programların yanı sıra “Görüntülü 
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kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan’ın da katıldığı program 
26.5.2020 tarihinde konferans sistemiyle 
gerçekleştirildi.

Şube başkanları ve il temsilcilerinin, 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam 
eden çevrimiçi   faaliyetleri hakkında bilgi 
verdikleri bayramlaşmada, etkinliklerin 
daha geniş kitlelere yayılması ve bunun 
için gerekli iş birliğinin sağlanması 
konusunda görüş birliği sağlandı.

Bayramlaşmadan sonra bir konuşma 
yapan TYB kurucu ve Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan, “Yönetim kurulu 
üyelerimizi ve şube başkanlarımızı canı 
gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçte 
ne yapılabilirse onu yapmaya çalıştılar, 
hâlâ da yapıyorlar. Yazarlar Birliğinin web 
sayfasına bakarsanız; sürekli yeni faaliyet 
haberlerini görürsünüz. Bu çok önemli bir 
şey. Yazarlar Birliğinin isminin ötesinde 
bir marka değeri olduğu kanaatindeyim. 
Siyasi bir partinin kuruluşu veya başka 
bir gücün temsilcisi değil genel olarak 
yazarların temsil bir kuruluş. Kültürel 
faaliyetler açısından da belli bir seviyenin 
üzerinde işler yaptığı için örnek teşkil 
ediyor.   Yazarlar Bilirliğinin yaptığı işler 
çokça taklit ediliyor. Dolayısıyla bu 
elektronik ortamda yapılan faaliyetlerin 
böyle bir etkisinin olacağını düşünüyorum. 
Temsil gücümüzün farkında olalım. 

Bulunduğumuz şehirlerde temsil 
gücümüzü hissettirelim. Üniversitelerle, 
mahalli idarelerle ilişkilerimizi güçlü 
tutalım.” dedi.

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan da yaptığı konuşmada, “Öncelikle 
hepinizin bayramını kutluyorum. Sağlık 
ve huzur içinde daha nice bayramlar 
yaşamanızı diliyorum. Şimdiye kadar şahit 
olmadığımız, yaşamadığımız bir Ramazan 
Bayramı geçiriyoruz. Bayramlaşmanın 
olmadığı, bayram namazlarına 
gidilemediği ve kabir ziyaretlerin 
yapılamadığı bir bayram yaşıyoruz. 
Umarım ve diliyorum ki; milletimiz ve 
tüm insanlık bu pandemi belasından kısa 
sürede kurtulsun. Hayat normale dönsün” 
dedi.

Arıcan: Faaliyetlerimizi haber olarak da 
yayınlıyoruz

Pandemi sürecinde teknolojinin 
imkanlarından yararlanarak faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirten Başkan Arıcan, 
“Yazarlar Birliğinin farkı şu oldu; bunu 
da tüm dostlarımızdan gelen teveccühe 
olarak da duymak bizi sevindirdi; 
Bugünlerde yaşananları, konuşulanları 
tarihe geçmek, tarihe not düşmek için; 
gerçekleştirdiğimiz tüm programların 
kayıtlarını hem arşivliyoruz hem de 
haberleştirerek basınla paylaşıyoruz. 

Ayrıca kendi web sayfamızda da 
yayınlıyoruz.” diye konuştu.

Her hafta yönetim kurulu toplantılarını 
çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye 
devam ettirdiklerini belirten Başkan 
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizlerin 
de toplantılarınızı mutat olarak bu 
şekilde yaptığınızı düşünüyorum. 
Devam ettirmenizi temenni ediyorum. 
Diğer yandan, bu tür toplantılarınıza 
daha önceden haber verilirse merkez 
yönetim kurulundan arkadaşlar sizlere 
iştirak edebilir. Türkiye Yazarlar Birliği 
adına şunu çok rahatlıkla ve övünçle 
söyleye bilirim: Ramazan ayını bereketli 
geçirdiğimizi düşünüyorum. Gençlik 
birimimiz bu süreçte normalden daha 
aktifler. Her ne kadar mecburen evlerde 
kalıyorsak da ruhen ve zihnen bereketli 
geçirdiğimizi düşünüyorum. Katılımınız 
için hepinize teşekkür ediyorum, 
hayırlı bayramlar diliyorum. Yönetim 
kurullarınızdaki arkadaşlara, dostlara 
da selamlarımızı iletin, onların da 
bayramlarını tebrik ediyorum. ”

Bayramlaşmaya; TYB kurucu ve şeref 
başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB 
Vakfı ikinci Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, 
Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, 
Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre 
Aydınbaş,   Yönetim Kurulu Üyesi H. 
Mahmut Erdemir, İdari İşler Müdürü 
Mustafa Ekici, Ankara Şube Başkanı 
Mehmet Sait Uluçay, Erzincan Şube 
Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Erzurum 
Şube Başkanı: Muhammet Hanifi İspirli, 
Gaziantep Şube Başkanı: Mustafa Yıldız, 
Giresun Şube Başkanı: Nazım Elmas, 
İstanbul Şube Başkanı: Mahmut Bıyıklı, 
İzmir Şube Başkanı: Abbas Levent 
Ertekin, Kayseri Şube Başkanı: Selim 
Tunçbilek, Konya Şube Başkanı: Ahmet 
Köseoğlu,  Sakarya Şube Başkanı: Hasan 
Salih Sağlam, Şanlıurfa katıldı.

TYB’de Çevrimiçi Bayramlaşma
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Edebiyatın bir çok alanında eserler vermiş 
olan şair, yazar Orhan Kemal “Vefatının 
50. Yılında” Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesince anıldı. 
06 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 
TYB Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Atilla Yaramış’ın yönettiği programın 
konukları Orhan Kemal’in oğlu araştırmacı 
yazar Işık Öğütçü ve Balıkesir Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı 
oldu.
Konuşmasında babasının hayat hikâyesini 
genel hatlarıyla anlatan Işık Öğütçü, 
Orhan Kemal’in Nazım Hikmet’le olan bağı 
üzerine de özellikle durdu. Nazım’ın ölüm 
haberinin babasını derinden üzdüğüne 
dikkat çeken Öğütçü, Orhan Kemal’in 
çocuk yaşlarında Konya’da bir müddet 
yaşadığını ve bu şehri anlatan “Oyuncu 
Kadın” isimli bir kitabının olduğunu da 
ifade etti. 

Kovid-19 sürecinde faaliyetlerini internet 
ortamına taşıyan Türkiye Yazarlar Birliği 
Erzurum Şubesi, Türkiye’de ilk defa “Sanal 
Şiir Şöleni” düzenledi.
Kitap tanıtımları, konferans ve sohbet 
programlarını Instagram ve diğer sosyal 
medya araçları üzerinden yürüten 
Erzurum Şubesi Ramazan ayı boyunca 
birbirinden önemli isimleri sohbet 
programlarında ağırlamış, geniş kitlelere 

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Narlı da Orhan 
Kemal’in Türk edebiyatında çok önemli 
bir yerde durduğuna değindi. Orhan 
Kemal’in “küçük adamları” işlediğini, o 

küçük adamların kendi varlıkları, kendi 
hikâyelerinin aslında toplumsal bir değer 
taşıdığını gördüğünü söyledi. Hatta Orhan 
Kemal’in ilk üç romanının alt başlıklarının 
“Küçük Adamın Notları” olduğunu belirtti. 

“Orhan Kemal’in Hikâyeleri Toplumsal Bir Değer Taşıyor”

“Sanal Şiir Şöleni” Büyük İlgi Gördü
ulaşmıştı. Şube Başkanı M. Hanefi İspirli 
yaptığı açıklamada bu faaliyetlere internet 
ortamında yaptıkları ve Türkiye’de bir ilk 
olarak kayıtlara geçen, yaygın basında 
da geniş yer bulan “Sanal Şiir Şöleni” ile 
devam ettiklerini belirtti.
26 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen, @
muhammetispirli ve katılımcı şairlerin 
sosyal medya hesapları üzerinden canlı 
olarak yayınlanan “Sanal Şiir Şöleni” 

M. Hanefi İspirli’nin yönetiminde düzenlendi.
Vahdet Nafiz Aksu, Tayyib Atmaca, İsmail 
Bingöl, Reşat Coşkun, Sedat Emrem, 
M.Yaşar Genç, Ali Coşkun Hirik, Mucip 
Kına, Y.Ziya Kibar, Ebu Muhsin Bulut 
ve Yusuf Kotan gibi isimlerin şiirlerini 
seslendirdiği “Sanal Şiir Şöleni” Instagram 
üzerinden geniş bir takipçi kitlesi 
tarafından ilgi ile takip edildi.
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gibi önümüzü aydınlatacak çok önemli 
değerlerimiz var.”

Salgın döneminde önemli edebi eserler 
yazılıyor
Konuşmasında geçmiş zamanlarda da 
salgının edebiyata konu olduğunu, bir çok 
önemli buluş, eser ve yeniliklerin salgın 
döneminde ortaya çıktığının altını çizen 
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
“Bu süreçte insanlarımız kendilerini 
dinledi, iç dünyalarına yolculuklar yaptılar. 
Bir çoğu içinde bulunduğu durumu, 
hissettiklerini yazdı, yazmaya da devam 
ediyorlar. İyi bir fikir, güzel bir durum 
olduğunda birbirimize iltifat etmeliyiz. 
Denemeler, hikâyeler, şiirler yazılmalı 
bu dönemde. Disiplinli, sistematik 
çalışarak bu zamanlarda çok güzel yazılar 
çıkacaktır. Türkiye Yazarlar Birliği olarak 
“Salgın Edebiyatı” konusunda bir çalışma 
başlattık. Yayınlanma talebiyle çok da 
güzel yazılar geliyor.  Shakespeare veba 
salgınından sonra en büyük eserini yazar. 
Newton, salgında doğaya çekilerek fizik 
yasasını buldu. Krizi iyi değerlendirip 
olumsuzluklara kapılmadan avantaja 
dönüştürmeye çalışmalıyız.” dedi. 

İnsani duyguların önemine değinen 
Başkan Arıcan, “Merhameti, vicdanı, irfanı 
kaybettiğimizde yapay zekâlar insanlığı 
yok edecek. Belki de insan kendi eliyle 
hemcinsi olmayan bir robotla çatışacak. 
Kendimize düşen sorumluluğu, vazifeyi, 
ödevi iyi bilip insiyatif almalıyız. Proaktif 
olarak, sorumluluk alabilmeliyiz. Dünyaya 
söyleyecek çok sözümüz var aslında. 90 
ülkeye yardım götürdük. Türkiye bu süreci 
çok güzel yönetti.” diye konuştu.

Güven en büyük erdem
Salgın sürecinde kültür-edebiyat-sanat 
alanındaki gelişmelere dair izleyicilerden 
gelen bir soru üzerine Başkan Arıcan 
şunları ifade etti:
“Bugün çoğu ütopyanın bir süre sonra 
sıradan bir hale geldiğini görüyoruz. 
Hayalperestlik ayrı, büyük rüyaları olmak 
ayrı. Sabri Ülgener’in “Zihniyet ve Din” 
kitabı varorada söz ediyor;  “Tembellik, 
cehalet, miskinlik” bu hastalıkları atalım. 
Bizim bu dünyada olma nedenimiz; 
Dünyayı mamur etmek. Herkes 
çalışacak, üretecek, fikir üretecek. Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, Mehmet Akif 
Ersoy,  Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi, 
günümüzde yaşayan Sezai Karakoçlar 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan, Diyanet TV’de 
canlı olarak yayınlanan “Farklı Bakış”  
programında konuştu. 8 Haziran 2020 
tarihinde Sami Bayrakçı’nın hazırlayıp 
sunduğu söyleşide “Salgın Sonrası Dünya 
Düzeni ve Müslümanların Sorunları” 
gündeme geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol  
Akgün’ünde katıldığı programda 
salgının başlangıcında ve devam eden 
sürecinde dünya ülkelerinin durumunu 
değerlendiren Genel Başkan Arıcan, 
“Her şeyden önce bir zihniyetin iflasını 
görüyoruz. Küresel güçler o kadar da 
güçlü değilmiş. Karşımızda, ruhunu 
kaybetmiş bir dünya var. Zannettik ki 
insanoğlu her şeyi belirliyor. Allah’ın 
kanununu unuttuk. Tarihi belirleyenin 
Allah olduğunu unuttuk. Pozitivizm 
başımızı döndürdü.” dedi.

Kriz dönemlerinde daha cesaretli 
oluyoruz
Amerika’daki dergilerde Hz. Peygamber’in 
temizlikle ilgili hadislerinin yayınlandığını, 
bir çok ülkede ezan okunduğunu belirten 
Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “ 
Olağanüstü durumlarda kendi içimizdeki 
cevheri dışarı çıkarabiliyoruz. Kriz 
dönemlerinde daha cesaretli oluyoruz. 
Müslüman zihinde, akılda bu kabiliyet 
potansiyel olarak var. Bu anlamda İkbal, 
Müslümanları uyuyan aslanlara benzetir.”

Her zaman mazlumların yanında olduk
Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de salgın tehlikesinin devam ettiğini ve 
bu süreçte mutlaka özeleştiri yapmamız 
gerektiğine vurgu yapan Arıcan, 
milletimizin mazlumların yanında olmak 
gibi önemli bir özelliğinin olduğunu 
belirtti.

Başkan Arıcan Diyanet TV’de konuştu: 
“Salgın Küresel Güçlerin Zafiyetlerini Açığa Çıkardı
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TYB Sakarya Şubesi Başkanı Hasan Sağlam 
da yaptığı konuşmada, “Şube yönetim 
kurulu üyemiz Tacettin Özkaraman’ı 
sözkonusu şiir kitabı nedeniyle 
kutluyorum. Kalan ömründe inşallah 
başka şiir kitapları da yayımlayarak bizleri 
sevindirir.’ dedi.

Kısakürek Türk Düşünce ve Fikir Dünyasına Yön Verdi
Türkiye Yazarlar Birliği Kırşehir 
temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Maksut 
Yiğitbaş’ın hazırlayıp sunduğu “Kültür ve 
Edebiyatımızdan” programında; yazar, 
şair, fikir adamı ve mütefekkir Necip Fazıl 
Kısakürek vefatının 37. Yıl dönümünde 
anıldı.
31 Mayıs 2020 tarihinde TYB’nin yotube 
kanalından canlı olarak yayınlanan,  şair, 
yazar Mehmet Kurtoğlu’nun konuşmacı 
olduğu söyleşide Kısakürek’in edebi 
kişiliği, eserleri ve mücadelesi anlatıldı.
Kurtoğlu konuşmasında, şairin 
gerçek anlamda biyografisinin halen 
yazılmadığına vurgu yaptı. Şairliğinin yanı 

sıra fikir adamlığının bugünün şiirine ve 
düşünce dünyasına yön verdiği üzerinde 
durulan programda onun Anadolu’da 
hemen bütün il ve ilçelerde gençlerle bir 
araya gelmesinin önemine değinildi.
 Mehmet Kurtoğlu’nun “Metafiziğin Trajik 
Şairi Necip Fazıl” adlı eseri çevresinde Çile 
şairinin trajedisi değiniler söyleşinin bir 

parçası oldu. Maksut Yiğitbaş, Üstadın 
Kaldırımlar, Çile ve Halim şiirlerinden 
kesitler okuyarak onun fikir ıstırabına 
değindi. Necip Fazıl’ın sanatkâr yönünün 
bütün eserlerine sindiğini ifade eden 
Mehmet Kurtoğlu büyük şairin bu tarafıyla 
idrak edilmesinin önemli olduğunu 
söyledi. 

Ahmet Haşim ve Türk Şiiri
 Erzurum Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Törenek, Türkiye 
Yazarlar Birliği Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Maksut Yiğitbaş’ın hazırlayıp sunduğu “Kültür ve 
Edebiyatımızdan” programına konuk oldu.
12 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen söyleşide, Türk Edebiyatı'na hem şiir hem düzyazı türünde 
birbirinden değerli eserler kazandırmış olan Ahmet Haşim anıldı. Söyleşide, 4 Haziran 1933 vefat 
eden şairinin şiir yazmaya başladığı yıllarda Türk şiirinin genel durumu hakkında bilgi verildi. Yer 
yer büyük şairin şiirlerinden kesitlerin analiz edildiği programda şiir poetikası da irdelendi. 

Özkaraman’a 
Söyleşi ve İmza 
Günü Düzenlendi
Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi, 
Taraklı Belediyesi eski başkanı şair Tacettin 
Özkaraman’a söyleşi ve imza günü 
düzenledi.
Taraklı Hacı Rifatlar Konağı’nda 
düzenlenen ve Fahri Tuna’nın yönettiği 
söyleşi Sakarya TV tarafından naklen 
yayınlandı. Değişim Yayınları arasından 
yeni çıkan ‘Beni Dolunaya Sor’ adlı şiir 
kitabı hakkında bilgiler veren Özkaraman, 
üç dönem  belediye başkanlığı yaptığı 
dönemde  yoğun faaliyetlerden dolayı 

şiire yeterince yer ayıramadığını ifade etti.
Özkaraman, çoğunu 40 yıl kadar önce 
yazdığı şiirleriyle tekrar karşılaşmaktan çok 
mutlu olduğunu söylerken, kendisinden 
habersizce kurulan ve şiir kitabını 
yayımlayan ‘iyilik çetesi’ üyelerine çok 
teşekkür etti. Söyleşinin ikinci bölümünde 
ise yazar Muzaffer Doğan, yazar Alaattin 
Yılmaz, gazeteci İzzettin Kömürcü ve 
Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Müdürü Timuçin Çetiner, söz konusu şiir 
kitabı ve yazarı Tacettin Özkaraman’la ilgili 
görüşlerini ve anılarını anlattılar. 
Programın sonunda Tacettin Özkaraman 
şiir severlere kitaplarını imzaladı ve 
Özkaraman’ın torunu Emirhan Bilgi’nin 
çalıp seslendirdiği birbirinden güzel 
türküler ilgiyle dinlendi.
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Bayramlar Dayanışma Ruhunu Canlı Tutuyor

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı  Prof. 
Dr. Musa Kâzım Arıcan “Ramazan Bayramı” 
münasebetiyle kutlama mesajı  yayınladı.
Başkan Arıcan yazılı olarak yaptığı 
açıklamada şu ifadelere ter verdi:
“Rabbimize sonsuz hamd ü senalar 
olsun; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu 
cehennem azabından kurtuluş olan 
mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak 
Ramazan Bayramı’na erişmiş bulunuyoruz.
Cenab-ı Allah, tüm Müslümanların 
tuttukları oruçları, kıldıkları namazları, 
yaptıkları dua ve yardımları kabul etsin. 
Yapılan ibadetlerin; koronavirisü dahil, 
kaza, musibet ve belaların define, 
günahların affına, İslâm aleminin ve 
tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olsun 
inşallah. 

Maalesef bugün; dil, ırk, renk, kültür, 
ülke ve coğrafya fark etmeden dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle; 
evlerimizde kalarak, aile büyüklerimiz, 
akrabalarımız, arkadaşlarımız ve 
komşularımızdan ayrı, onların hasretiyle 
buruk bir bayram yaşıyoruz.
Bayramlar dayanışma ruhunu canlı tutar 
ve bu ruhunda; sevinç, neşe, dargınların 
barışması, büyüklere saygı, küçüklere 
sevgi, sıla-ı rahim, yardımlaşma, paylaşma, 
dostluk, sevgi ve saygı başta olmak üzere 
ulvi değerler vardır. Tüm bu değerler aynı 
zamanda manevî zenginliklerimizin de 
kaynağıdır.
Elbette bu bayram eski bayramlar 
gibi olmayacak, coşku ve heyecan 
yaşanmayacak. Ama yine de aile 

büyüklerimizi, akraba, eş ve dostlarımızı 
telefonla, görüntülü konuşmalarla 
arayarak bayramlarını kutlayalım, neşe 
ve mutluluklarını paylaşalım,  hatırlarını 
sorup hayır dualarını alalım. 
Diğer yandan, girdiği her ülkede toplu 
ölümlere neden olan koronavirüsün 
etkisi Avrupa’da ve ABD’de hâlâ devam 
ediyor. Türkiye salgını kontrol altına alma 
konusunda büyük başarılar elde etti. Çok 
şükür hastalığın seyri Türkiye’de düşüş 
eğilimine girdi, vaka ve vefat sayısında 
azalmalar başladı. 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta 
olmak üzere gece gündüz demeden 
çalışan Türk hekimleri ve sağlık 
çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. 
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere 
de Allah’tan rahmet, tedavi görenlere de 
acil şifalar diliyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle; Bütün İslâm 
âleminin; milletimizin, gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimizin, yazarlarımızın, kültür, sanat 
adamlarımızın, Mübarek Ramazan Bayramını 
en içten duygularımla kutlar; Milletimizin 
birliğine, beraberliğine, sağlığına, 
huzuruna ve tüm insanlığın kurtuluşuna 
vesile olmasını temenni ederim.”

Mutluoğlu: Kutlu Medeniyet Sevdamız’dır
Eğitimci-araştırmacı-yazar Mehmet 
Mutluoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği 
Trabzon Şubesi tarafından 22 Mayıs 2020 
tarihinde İnstagram canlı yayını üzerinden 
düzenlenen programa konuşmacı olarak 
katıldı.
Kültür-sanat-edebiyat, söyleşi ve dinletileri 
üst başlığı altında projelendirilerek 
gündeme alınan “Kutlu Medeniyet 
Sevdamız” konulu söyleşiyi şube başkanı 
Kamuran Tuna yönetti.
Mutluoğlu’nun “Kutlu Medeniyet 
Sevdamız” isimli kitap çalışması üzerinde 

değerlendirmelerin yapıldığı programda 
şuurlu, bilinçli, inançlı, soran, sorgulayan 
ve okuyan akılcı bir gençliğin yetiştirilmesi 
bağlamında nelerin yapılabileceği 
konuşuldu.
Topluma, hikâye, roman, şiir, deneme 
gibi edebi veya benzeri yöndeki faydalı 
eserlerin bırakılabilmesine ilişkin süreç 
ve yöntemler üzerinde de duran yazar 
Mehmet Mutluoğlu, genç yeteneklerimize 
farkındalık oluşturulması adına edebi 
eserlerin basımı, yayını ve takibi 
konusunda da önemli bilgiler verdi.
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olduğunu,12 Havari Kilisesi’nin fetih 
sonrası yıkılan tek inşa olmasının 
sebebinin Türk-İslam tasavvurunun 
İstanbul’a kök salmasının ve şehri bir 
Türk-İslam şehri yapmasının en önemli 
adımı olduğunu belirtti. 
Şehir ve kent kavramları açısından 
İstanbul’un tarihsel anlamdaki değişimini 
ve bu değişim neticesinde kaybettiği 
maddi ve manevi değerlerle ilgili de 
konuşan Dilbaz, “Kaybolan Tarihin 
Peşinde”  hareketiyle bu ecdadın mirasına 
sahip çıkmaya gayret ettiklerini belirtti. 
Değişen ve gelişen İstanbul’un tehlikede 
olduğunu ve her yıkılan tarihi yapıda 
kendi kültürümüze darbe vurduğumu 
söyleyen Dilbaz, gündemde olan 
Ayasofya’ya da değindi. 
Ayasofya’nın kılıç hakkımız olduğunu ve 
aynı zamanda kadim kültürümüzün en 
kıymetli sembolü olduğunu vurgulayan 
Mehmet Dilbaz, Ayasofya’nın bir İslam 
mabedi olduğunu, kilise yahut müze 
olmadığını belirtti.

Dilbaz, şehrin altın çağını Osmanlı 
İmparatorluğu ile yaşadığını belirtti. 
İslam’ın “Kızılelma”sının İstanbul 
olduğunun altını çizen Dilbaz, bu 
sebeple Batı’nın İstanbul emelinden asla 
vazgeçmediğini belirtti. 
Latin işgali ile İstanbul’un tarumar 
olduğunu ve Osmanlı’nın yıkık bir şehri 
daha fazla yıkmak yerine yeniden imar 
ettiğini belirten Mehmet Dilbaz, Fatih 
Sultan Mehmet’in şehri kültürel bir 
hüviyete taşıdığını söyledi. 1453 yılındaki 
fethin fiziksel, 1458 yılında 12 Havari 
Kilisesi’nin yerine Fatih Cami’nin yapılması 
ile gerçekleşen fethin ise kültürel fetih 

“Ayasofya İslâm mabedidir”
Tarih araştırmacısı, yazar Mehmet 
Dilbaz, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
gerçekleştirilen “Şehir Okumaları” 
programına konuşmacı olarak katıldı.

Konya, Malazgirt ve Edirne ve Bursa’nın 
ardından beşincisi düzenlenen şehir 
okumasının konuğu Dilbaz; İstanbul’un 
tarihi, kültürü, coğrafyası ve sosyolojisi 
hakkında Mehmet Önder Karakaş’ın 
sorularını cevaplandırdı.

11.06.2020 tarihinde Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin instagram hesabından canlı 
olarak yayınlanan söyleşide konuşan 
Mehmet Dilbaz, İstanbul adının 1426’da 
bir Alman seyyah tarafından kaleme alınan 
kitapta ilk kez geçtiğini ve  “Türklerin şehri 
İstanbul” olarak adlandırdığını  söyledi.

Pek çok medeniyet ve kültüre ev sahipliği 
yapan İstanbul’un jeopolitik konumunun 
öneminin, Napolyon’un “Dünya tek bir 
devlet olsa başkenti İstanbul olurdu” 
cümlesiyle idrak edilebileceğini söyleyen 

Genel Başkan Arıcan: Manevi Değerlerimiz Yolumuzu Aydınlatıyor
yarının arasında sağlam köprülerin 
oluşturulmasını sağlayan kültürel 
varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve 
yarınlara taşınması gerekir.” diye konuştu.
Konuşmasında edebiyatın önemine 
de vurgu yapan Genel Başkan Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan, edebiyatın; vatan, 
millet, bayrak, dil, din, gelenek, görenek, 
ortak duygu ve düşünce gibi değerlerin 
anlatıldığı bir eğitim aracının olduğunu 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB Erzurum 
Şubesinin düzenlediği  “M. Hanefi İspirli 
İle Kültür-Sanat -Edebiyat Sohbetleri” 
programında konuştu.
19 Mayıs 2020 tarihinde saat 21.00 
de, instagram.com/muhammetispirli 
ve  instagram.com/musakazimarican 
hesaplarından canlı olarak yayınlanan  
söyleşiyi M. Hanefi İspirli yönetti.
Genel Başkan Arıcan programda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin zengin kültürel 
birikimini daha da zenginleştirmek ve 
yeni kültür politikalarına yön vermek 
gerektiğini ifade etti.
Toplumların kimliğini oluşturan 
kültürün, sanatın binlerce yıl süren 
gelişme ve yeteneklerin sonucunda 
meydana geldiğini ifade eden Başkan 
Arıcan, “Geçmişle bugünün, bugünle 

ve aradan geçen yüzyıllara rağmen; Yunus 
Emre’nin, Mevlânâ’nın, Hacı Bayram-ı 
Veli’nin sözleri, öğütleri bizim yolumuza 
ışık tutuyor ifadelerini kullandı. 
Başkan Arıcan, kültürümüzü, sanatımızı, 
edebiyatımızı ve değerlerimizi yarınlara 
daha da geliştirerek taşımamız için 
başta yazar, sanatçı, akademisyen ve 
münevverler olmak üzere hepimize düşen 
görevler olduğunun altını çizdi

Mehmet Dilbaz
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“Salgın Sürecinde EBA Büyük Başarı Gösterdi”

Âşık Selahattin Dündar: “Âşıklar kültür taşıyıcısıdır”

Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep 
Şubesinin sosyal medya üzerinden 
gerçekleştirdiği “İpekyolu Söyleşileri” 
programına Memur-Sen Gaziantep Şube 
Başkanı Ahmet Gök konuk oldu.
6.5.2020 tarihinde saat: 14.00 de başlayan 
ve instagram:tybgaziantep hesabı 
üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşiyi 
TYB Gaziantep Şubesi Denetleme Kurulu 
Üyesi Hamza Mercanoğlu yönetti.
Ahmet Gök  yaptığı konuşmada 
“Hükümetin pandemi sürecini çok iyi 
yönettiğini söyledi. Başta sağlık çalışanları 
olmak üzere tüm kamu çalışanların 
ve öğretmenlere teşekkür eden Gök, 
İnternet üzerinden eğitim olarak bilinen 
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) nın istenen 
başarıyı elde ettiğini vurguladı.
Gök, “Yüzde yüz başarılı olmayabilir ancak 
süreç içerisinde toplum olarak ilk defa 
tecrübe edilen sistemde gerek Milli Eğitim 

Bakanlığı ve gerekse öğretmenler fedakar 
bir gayret gösterdiler. Öğrenciler ve veliler 
tam olarak konsantrasyon sağlayamamış 
olsalar da başarılı bir süreç geçirildi” dedi.
Gaziantep yerelinde Valilik başta olmak 
üzere, tüm kamu kurumlarının çok 
başarılı bir hizmet verdiklerini söyleyen 
Gök, “Valimizin gerçekleştirdiği ve bir 
Osmanlı geleneği olan Zimem defteri 
projesi gönüllerde çok önemli yer tuttu. 
Biz bu sosyal çalışmaların normal hayata 
döndüğümüzde de devam etmesini 
diliyoruz. Sayın Valimizi, Belediyelerimizi 
ve özverili bir gayret gösteren kamu 
çalışanlarımızı bir kez daha kutluyor ve 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Korana ile bazı güçlerin dünyayı 
şekillendirmek istediklerini vurgulayan 
Gök, “Nasıl şekillendirecekler, nereye 
götürecekler bunu zaman gösterecek. 
Ama bunda böyle hiçbir şey eskisi gibi 

Günümüz âşık geleneğinin önemli ismi 
Âşık Selahattin Dündar ve eşi yazar-şair 
Songül Dündar Türkiye Yazarlar Birliği 
Ankara Şubesi’nin çevrimiçi olarak 
düzenlediği “ Ozanların Dilinden Dostlara 
Selam” programına katıldılar.
30 Mayıs 2020 tarihinde Instagram ve 
Facebook üzerinden canlı yayınlanan 
programının yöneticiliğini Ankara Şube 
Mali Sekreteri Mehmet Sıddık Yıldırım 
gerçekleştirdi.

olmayacak. Yeni bir çağ açıyorlar, bu 
çağın adı dijital çağ. Dijital çağa hepimiz 
geçiyoruz.  İstesek de geçiyoruz, istemesek 
de geçiyoruz. Hedefte bizim çocuklarımız 
ve onların çocukları var. Birilerine diz 
çöktürecekler, birilerini köleleştirecekler. 
Biz, bu diz çökenlerin, bu köleleşenlerin 
bizim çocuklarımızın olmamasını 
istiyoruz. İnşallah bu yeni çağdan Türkiye 
güçlenerek çıkacak” dedi.  

Âşıklık geleneği ve konuklar hakkında 
bilgiler veren Mehmet Sıddık Yıldırım, 
âşıklık geleneğinin milattan önceye 
kadar  uzandığını söyleyerek, “Âşıklık bir 
gönül işidir. Âşıklarda sözlü kültürümüzün 
önemli aktarıcısıdırlar. Türkülerle 
kültürümüzü geleceğe ve gelecek 
nesillere aktarırlar” dedi.
Âşıklık geleneğinin  birlik ve 
beraberliğimizin harcı olduğunu belirten 
Âşık Selahattin Dündar ise, “Âşıklar kültür 
taşıyıcısıdırlar. Âşıklık geleneğini devam 
ettirmek  için okul okul dolaşıyorum. 
Yanımda arkadaşımı da götürüyorum. 
Atışmalar yapıyoruz. Gençlere sözlü 
kültür hakkında  bilgiler veriyoruz. 
Ayrıca kamu kurumlarında, sivil toplum 
kuruluşlarında ve kahvelerde de âşıklık 
geleneğini anlatıyoruz; çalıp söylüyoruz. 
Sanat  ve kültür toplumun birlik harcıdır. 
Aşıklık ve ozanlık geleneği Türk’ün 
birleştirici kültürüdür. Bu kültürümüzü  
üniversitelerimiz önem vermelidir. 

Bakanlıklarımız  bu kültürü sahip çıkmalıdır. 
Ozanlık Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.” 
şeklinde değerlendirmeler yaptı.
Programda birçok roman, öykü, şiir 
ve araştırma kitabı bulunan yazar-şair 
Songül Dündar, hece ve serbest ölçüde 
yazdığı ‘Selam Size Canlar’, ‘Vatan’, ‘Birlik 
ve Beraberlik’ şiirlerini okudu. Songül 
Dündar, Cezo Gardaş  romanından da Kıvır 
Alı bölümünü anlattı.
Âşıklık geleneği üzerine hoş sohbetlerinde 
yapıldığı programda Selahattin Dündar, 
‘Gönül Dağı’, ‘Altın Hızma Mülayim’, 
‘Divane Aşık Gibi’, ‘Dokunma Keyfine 
Yalan Dünyanın’ türkülerini dinleyicilerle 
paylaştı.  Dinleyicilerin isteği üzerine 
“Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü 
söyleyen Selahattin Dündar, “Türkiyem” 
türküsünü de program yöneticisi Mehmet 
Sıddık Yıldırım’ın isteği üzerine gönül 
coğrafyamızdaki insanlara armağan etti.

Selahattin Dündar

Ahmet Gök
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Aileyi ne zayıflatıyorsa orayı 
güçlendirmek lazım
Hiç kimsenin kendi milletinin özelliklerini 
taşıyamayacağı bir dünya öngörüldüğünü 
savunan Ural, “Buna direnmenin yolu 
ne? Aileyi güçlendirmek lazım, aileyi ne 
zayıflatıyorsa orayı güçlendirmek lazım.” 
dedi.
Kültürel zenginlikleri çoğaltmanın 
ve bunları sanata dönüştürmenin 
gerekliliğini vurgulayan şair, “Kültürel 
zenginliklerin ortadan kalkmaması 
için yapılacak en iyi şey, onları sanatla 
ebedileştirmektir. Bir türküyü, romanı, şiiri 
kimse yok edemez. Şairin nöbetçiliği de 
buradan gelir.” değerlendirmesini yaptı.
Ural, dünyada veba salgınlarının ve salgın 
hastalıkların edebiyata hikaye, roman ve 
şiir olarak girdiğini kaydederek, “Bizim 
kendi edebiyatımızda bunu çok yaygın 
olarak görmüyoruz, Batı edebiyatına da 
bir musibet, bir yok edici olarak yansıyor. 
Nereden baktığın çok önemli.” ifadelerini 
kullandı.

Ural, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batı’daki düşünen insanlar bugünlere 
yönelik öngörülerini sergilemişler. 
Gog kitabında toplumun zayıflarının, 
yaşlılarının ortadan kaldırılarak toplumun 
yenilenmesiyle ilgili sözler var. İnsan 
okuduğu zaman şaşkınlık içine düşüyor. 
1930’lu yıllarda yazılan ve 2026’yı anlatan 
Cesur Yeni Dünyada ‘Bir dünya oluşmalı 
ve o dünyada aile ortadan kalkmalı, 
çocuklar anne babanın birlikteliğinden 
dünyaya gelmemeli özel laboratuvarlarda 
yetiştirilmeli ve o çocuklar kitaplardan, 
çiçeklerden uzak tutulmalı.’ diyor.
 O kadar enteresan ki çocuklar kitaplara 
veya çiçeklere doğru yürüdüğü zaman 
elektrik veriyorlar. Çiçekler tabiatı 
temsil ediyor, tabiattan, kitaptan uzak 
bir nesilden söz ediliyor. Huxley’in 
kitabında tamamen hedonist haza 
indirgenmiş bir toplumdan söz ediliyor. 
Ben edebiyatçıyım, komplo teorisi 
yapmıyorum ama edebiyatta bugünlerin 
izlerini sürüyorum. Öngörülen bir dünya 
olduğunu düşünüyorum, edebiyatçılar da 
bunu çok önceden görmüşler. 

Şair ve yazar Ali Ural,  İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen “Mahmut Bıyıklı ile 
Kültür Nöbeti” programına katıldı.
17.5. 2020 tarihinde gerçekleşen 
söyleşide şairlerin pandemi sürecini nasıl 
yorumladıkları sorusuna verdiği cevapta  
“Şairler de dünyayı dışarıdan seyreden 
adamlardır, hayatın içine zaman zaman 
dahil olsalar da daha çok seyirci olan 
insanlardır.” ifadesini kullandı.
Bunun olup bitene seyirci kalmak değil, 
olup biteni gözlemlemek olduğunu 
dile getiren usta yazar, “Şu günlerde 
herkes gibi şairler de evlerinden dışarıyı 
gözlüyorlar. En iyi evden görünür dışarısı.” 
dedi.
İnsanın bir köşeye çekilmeden dışarıda ve 
kendi dünyasında ne olup bittiğini fark 
edemeyeceğinin altını çizen Ural, şöyle 
devam etti:
“Ramazan’da camilerde itikafa çekinilmesi 
bir sünnettir, şu anda yapılamıyor ama 
belki yaşadığımız günler toplumun 
tamamını itikafa aldı. Şu anda hepimiz 
itikaftayız ama itikafta olduğumuzu 
fark etmemiz gerekiyor. O fark edişin 
hem manevi hem de sanat hayatımıza 
etki edeceğini, dua etmek, düşünmek, 
üretmek, kendinle yüzleşebilmek için iyi 
bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Her 
ne kadar görünümü şer olsa da buradan 
binlerce hayır doğacağına inanıyorum.”
Salgın sürecinin edebiyatla bağlantısını 
değerlendiren Ural, Batı edebiyatında 
dünyadaki bu değişimin ipuçlarının 
görüldüğünü, yazarların hayal ettiği 
dünyayı anlattığı ütopya ve olmasından 
korktukları dünyayı anlattığı distopyalar 
bulunduğunu ifade etti.

Batı bugünlere yönelik öngörüler 
sergilemiş
Yevgeni Zamyatin’in “Biz”, George 
Orwell’ın “1984”, Aldous Huxley’in “Cesur 
Yeni Dünya” ve Giovanni Papini’nin “Gog” 
kitaplarına bakıldığında bugünlerin 
ipuçlarının görülebildiğini dile getiren 

Ural: Dua Etmek ve Üretmek İçin İyi Bir Fırsat

A. Ali Ural
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“Dostlar hasbihalde buluştu”

Konya’da Çevrimiçi Bayramlaşma

hasret giderebilme, farklı şehirlerde 
olduğumuzdan dolayı görüşemediğimiz 
dostlarla görüşebilme imkânı da 
buluyoruz.” diyen Doğan, hayatın 
en kısa zamanda normale dönmesi 
temennisinde bulundu. Türkçe’nin en 
kapsamlı sözlüklerinden biri olan ve daha 
önce tek cilt halinde onlarca defa baskısı 
yapılan “Doğan Büyük Türkçe Sözlüğü”, 
yaklaşık 6 ay süren bir çalışma neticesinde 
kelimelerin Osmanlıca yazılışı eklenerek 
2 cilt halinde yeniden yayınladıklarını da 
aktaran Doğan, hayatın normalleşmesiyle 
kültür ve edebiyat alanında yaşanan 
durgunluğun da son bulmasını umut 
ettiklerini söyledi.

Şube Başkanı Fazlı Bayram da yaptığı 
konuşmada, Geçtiğimiz aylarda yapılan 
olağan genel kurul ile şube yönetimi 
olarak görev tazelediklerini, aynı yönetim 
kadrosuyla hizmetlerine devam ettiklerini 
söyledi. 
 

Doğan yaptığı konuşmada; salgın 
sürecinin iktisadi, sosyal ve kültürel 
boyutları, yayıncılığın ve kültürel 
faaliyetlerin bu süreçteki durumu 
hakkında çeşitli değerlendirmelerde 
bulundu.
“İnternet ortamındaki bu tip çevrimiçi 
programlara her ne kadar alışamasak da 
bu vesileyle herkesin evine kapandığı 
malum salgın günlerinde dostlarla 

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş 
Şubesi, salgın münasebetiyle çevrimiçi 
olarak tertip ettiği sohbet programında 
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ı 
misafir etti. 
“D. Mehmet Doğan ile Hasbihal” başlığı 
altındaki söyleşi 3.6.2020 tarihinde 
şube yönetimi ve üyelerinin de katılımı 
gerçekleştirdi ve sosyal medya üzerinden 
canlı olarak yayınladı. 

TYB Konya Şubesi, salgın öncesi yaptığı 
çalışmalarla çektiği dikkati bu dönemde 
de sürdüreceğini göstermiştir. Tüm 
camianın, kültür ve sanat adamlarının ve 
İslam âleminin bayramı kutlu olsun” dedi. 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan da 
“Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin 
geleceğinin aydınlık olduğunu 
düşünüyorum. İnşallah ibadetlerimiz 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, çevrimiçi 
bayramlaşma programında bir araya 
geldi. 26.05.2020 tarihinde düzenlenen 
çevrimiçi bayramlaşma programına, TYB 
Konya Şubesi yönetim kurulu üyelerinin 
yanı sıra TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan da katıldı. 
TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu 
tüm katılımcıların, milletimizin ve 
İslam âleminin bayramını kutlayarak 
başladığı konuşmasında, dünyanın 
önemli bir imtihandan geçtiğini, bu 
imtihanın fikir, kültür ve sanat boyutuyla 
ilgilendiklerini ve bundan sonraki 
faaliyetlerin gerçekleşmesi noktasında 
bu bayramlaşma programının da fikir 
vereceğini belirtti.
 
Kültürel Çalışmalar Devam Edecek
D. Mehmet Doğan ise, “Hayat devam ettiği 
gibi kültürel hayat da devam edecektir. 

makbul, dualarımız kabul olur. TYB Konya 
Şubesi’nin Türkiye’de örnek çalışmalar 
yaptığını ve bu kriz günlerinde de yapmaya 
devam ettiğini görmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu çalışmalara gönül ve emek 
veren hepinizi kutluyorum” diye konuştu. 
Diğer katılımcıların da söz aldığı 
programda, Konya Şubesi’nin önümüzdeki 
dönemde yapacağı faaliyetler üzerine 
fikirler ortaya konuldu.
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TYB Şanlıurfa Şubesinin gelenekselleşen 
“Cuma Sohbetleri”nin 15 Mayıs 2020 
tarihindeki konuğu Şair, yazar Metin 
Önal Mengüşoğlu oldu. Çevrimiçi 
gerçekleştirilen söyleşiyi Şanlıurfa Şube 
Başkanı Doç. Dr. Mahmut Kaya yönetti.

İnsan kendi davranışının yaratıcısıdır
Metin Önal Mengüşoğlu ‘Vahiy ve 
Sanat” konusunda açıklamalar yaparak; 

İnsanlarda niyet iyi de olur, kötü de 
olur. Amelde niyet iyiyse iyi olur, niyet 
kötüyse kötü olur. Dolayısıyla bu sadece 
insana mahsus. Allah’ın amelinden söz 
edilemez. Çünkü bir şuurla, çünkü o bir 
niyetle birbirine bağlıdır. Amel insana 
mahsus dedik. 3. bir eylemlilik hali ise, 
benim burada konum olan sanattır. 
Faaliyet sıradan alelade eylem, amel; 
nitelikli, şuurlu niyet taşıyan eylem, 
sanat ise; incelikli eylem. Ve sanat, 
eylemler içerisinde içinde yaratıcılık 
taşıyan ve biricik olan eylemleri yansıtır. 
Çoğaltılamaz olan, taklit ve kopyası sanat 
olmaktan çıkan, taklitlere ve kopyaya 
tahammül etmeyen davranışımızdır. Bu 
anlamda taklit ve kopyanın çok ötesinde 
mutlak sanatkâr yalnız Cenab-ı Allah’tır. 
Cenab-ı Allah mutlak sanatkârdır” dedi.
 Mengüşoğlu,  “İnsanların hiçbiri diğerine 
benzemez. Hepsi biriciktir. 8 milyar insan 
yaşıyor yeryüzünde, her biri biricik olarak 

yaşıyorlar. Cenab-ı Allah dokunduğu 
her şeyi biricik yapan, her şeyi mucize 
halinde ortaya koyan bir sanatkârdır. 
Onun sanatıyla boy ölçüşülemez. Ama 
Cenab-ı Allah kendi sanat, güç ve 
kudretinden, kendi yaratıcı kudretinden 
insanoğluna da bir nebze bir cüz ihsan 
etmiştir. Yalnızca insanoğluna. Yalnızca 
insanoğluna diyorum, sözgelimi bal 
arılarının yaptığı petek, ürettikleri bal, 
sözgelimi ipek böceğinin ördüğü koza, 
veya örümceklerin ağı, kuş yuvaları, 
baktığınız zaman onlarda bir sanatçı 
mahluklar. Ürettikleri bu sanatın hakiki 
faili değillerdir. Çünkü şuurla, iradeyle 
değiştirip, dönüştürüp yerine başka bir 
şey yapabilme idrakine sahip olmadıkları 
için onların ürettikleri sanatlar da Cenab-ı 
Allah’a aittir.
Tabiat Allah’ın sanat eseridir. Tabiatta 
insan dışındaki mahlukların, insan 
tabiata dahil değildir, insanın tabiatı 
yoktur, insanın fıtratı vardır. Bu bakımdan 
tabiattaki mahlûkların ürettikleri sanat 
eserleri ürünlerin tamamı Allah’ın sanat 
eserleridir. Bu anlamda Cenab-ı Allah 
mutlak hakiki sanatkârdır” diye konuştu.
 
Akif abiyle hukukum çoktur, çok 
hatıram vardır
Merhum Şanlıurfalı Şair Yazar Mehmet Akif 
İnan ile çok yakın ilişkilerinin olduğunu 
ve yurtdışı gezilerine beraber gittiklerini 
çok sayıda anılarının da olduğunu 
belirten Mengüşoğlu konuşmasını şöyle 
tamamladı;
“Birçok şehre Akif abiyi anlatmaya gittim, 
hem de çok hatıram vardır Akif abiyle. 
Öyle tatlı hatıralar ki, onun bir mistik tarafı 
vardı, onu eleştiren bir yazı yazmıştım, 
o yazıyı okumuş, kahkahalarla beni 
kucakladı. Yani o konuda kanaatlerimiz 
farklı olmasına rağmen birbirimizi 
kucaklayabilen insandık.” 
Şube Başkanı Doç. Dr. Mahmut Kaya da 
söyleşinin sonunda yaptığı konuşmada, 
Şair Yazar Metin Önal Mengüşoğlu’na 
teşekkür metti.

Mengüşoğlu: 
Tabiat Allah’ın Sanat Eseridir

Metin Önal Mengüşoğlu
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erdem havada, kuru kalırdı. Kutsala 
dayandırılmazsa Kant’ın felsefesi gibi 
olur.” diyen Başkan Arıcan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Kant bir ahlâk inşa etti, iyi niyeti bunun 
temeline koydu. Hatta dedi ki, “kendin 
için istediğini başkası için istemediğin 
sürece bu davranışın ahlaki değildir.” 
Kant, Kur’an’daki ifadeleri aslında kendi 
literatürüne dönüştürdü ama Kant bir süre 
sonra bu sistemin “Tanrı’ya dayanmazsa 
hiçbir bağlayıcılığı olmayacak, dolayısıyla 
mutlak olmayacak” dedi. Nitekim Kant, 
felsefesinde Allah’ın varlığını ispat için 
ahlâk delili getirdi. Dinden ahlâka gitmedi, 
ahlâktan dine geldi.”

Salgın sürecinde yabancı kelimeler 
dilimizi istila etti
Salgın süreciyle ilgili olarak sorulan 
bir soru üzerine Başkan Arıcan şunları 
söyledi: “Türkiye gerçekten bu süreci 
başarıyla sürdürüyor. Ancak bu süreçte 
batılı literatürüyle konuşmaya başladık; 
“pandemi”, “entübe”, “enfekte” bir 
sürü kavram istila etti dilimizi. Kendi 
kavramlarımızı, kendi teorilerimizi 
üreterek akademiyi dönüştürebiliriz. Fuat 
Sezgin Hocanın dediği gibi “üzerimizdeki 
kompleks tozlarını atmalıyız.” Dünyadan, 
modern bilimin geldiği noktadan 
kopmayacağız ama kendi değerlerimizle, 
medeniyet kodlarımızla üreteceğiz.” 

“Yeniden Farabilerin, İbn-i Sinaların 
eserlerinde mutluluk esaslı ahlâk anlayışı 
yani iyi ahlâkı, iyi hasletleri  insanda, 
toplumda ve tüm yeryüzünde bunu inşa 
etmek gerekiyor. Bizim yeryüzünde varlık 
nedenimiz dünyayı mamur etmektir, 
hayırda yarışmaktır. İnsan aslında 
yeryüzüne sorumluluklarını üstlenmek 
için gelmiş, sorumluluk ve yükümlülük 
sahibi bir varlıktır. İnsanın iradesi iyiyi 
ve erdemleri inşa etmek üzerinedir. 
Bu anlamda insan emaneti almıştır, 
Halifetullahtır. Dolayısıyla Farabi’yi bugün 
yeniden hatırlamak güncelleştirmek 
gerekiyor.” 

Batı’da ilahi kaynaktan uzaklaşıldı
Son yıllarda erdemle ilgili, adalet teorisiyle 
ilgili Batı’da da yazıların yayınlanmaya 
başladığını ifade eden Arıcan, bu 
metinlerde referans kaynaklarının 
önemli olduğunu, ahlâkın ya da 
erdemin temellendirilmesinde referans 
kaynaklarının farklı olabileceğini ve 
duyguyla, akılla, sezgiyle ve nitekim 
dinle temellendirme söz konusu olsa bile 
özellikle felsefi anlamında Batı’da ilahi 
kaynaktan uzaklaşıldığını ve toplumu 
dönüştürememesinin temel nedeni olarak 
da de bunu gösterdi.

Erdem insanın içsel bir tutumudur
“Farabi düşüncelerini Kur’an ve Sünnetle 
temellendirdiğini ve temellendirilmeseydi 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB 
Şanlıurfa Şubesince düzenlenen “Cuma 
Sohbetleri”ne konuk oldu. 

Şube Başkanı Mahmut Kaya’nın yönettiği 
22 Mayıs 2020 tarihindeki program, @
aricankazim,  @MamosteM, @TYB1978 
hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Medeniyet erdemliyle 
erdemsizin bir mücadelesidir
Başkan Arıcan “Toplumsal Hayatımızda 
Erdem” konusunda yaptığı konuşmada; 
İnsan medeni bir varlık. Medeniyet aslında 
erdemler üzerinden kurulur. Felsefi 
düşünüşü Sokrat’tan başlatırsak, Platon ve 
Aristoteles’ten de yazılı metinleri devam 
ettirsek de aslında şunu diyoruz: “İnsan 
yeryüzünde var olduğu andan itibaren 
medeni bir varlık, erdemli bir varlıktır.” 
Medeniyet erdemliyle erdemsizin bir 
mücadelesidir. Bu medeniyette yazı da 
vardı, insan da erdemler de vardı, hiçbir 
zaman ilkel olmamıştır. Zaman zaman 
insanlık sapmalar yaşasa da topyekun 
şuan insanlık olarak bazı değerlerimizi 
unutsak da dünyaya söyleyeceğimiz 
şeyler var. Onun için toplum hayatımızdaki 
erdem konusunu sadece kendimize değil 
dünyaya söylememiz gerekiyor. Aslında 
bizim insanlığa söyleyeceğimiz çok 
sözümüz var.” dedi.

“Farabi “Medinetül Fazıla”sında bireyin, 
toplumun ve devletin erdeminden 
söz eder. Bizim ahlâk felsefelerimizde 
buna “tedbir’ül nefs”, “tedbir’ül menzil”, 
“tebdbir’ül mudn” nefsin iradesi, yönetimi 
vardı. Önce insanın kendini kontrol 
edebilmesi, bireysel erdem bu. Sonra aile; 
ailenin yönetimi, ailede erdemleri inşa 
etmek. Sonra bunu toplumda, devlette 
inşa etmek, tedbir’ül mudün. Dolayısıyla 
bugün bizden 1000 yıl önceki Farabi’nin 
yazdıkları aslında bugüne işaret ediyor.” 
diye konuşan Başkan Arıcan,  sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İnsanlığa Söyleyeceğimiz Çok Sözümüz Var”
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da yenisi olmaz yalnızca kelimeler belki 
eskimiştir ya da artık kullanılmıyordur. 
Bugün bir Şeyh Galip’e baktığınız zaman 
‘Evet, bu olağanüstü bir şiirdir’ dersiniz.” 
şeklinde konuştu.
Taşra edebiyatıyla ilgilenen ve uzun 
yıllardır taşrada yaşayan Orhanoğlu, 
“Tabiatın içinde olmak güzel bir şey. 
Dünyanın İstanbul’dan ibaret olmadığını 
biliyoruz, taşrada bu yüzden fazla 
dergi çıktı daha önemlisi taşra insanın 
insanla yüzleştiği yerdir. Bir metropolde 
dostluklarla gidersiniz ve nihayetinde 
sınırlı ilişkiler içinde, beton duvarların 
arasındasınızdır.” dedi.
Zaman zaman yaylaya, tepeye ya da 
bir kaleye çıktığını, denizin kenarında 
oturduğunu, insanlarla, öğrencileriyle, 
esnafla beraber oturup muhabbet ettiğini 
anlatan Hayrettin Orhanoğlu, yolda 
vakit kaybetmediği için okumaya çok 
zamanının kaldığını söyledi.
Orhanoğlu, “Bugün birçok derginin çıkış 
noktası İstanbul olabilir ama onu besleyen, 
şiir, öykü, yazı veren insanların hepsi şu 
anda Anadolu’dadır. Yine 1980-1990’lı 
yıllarda Anadolu’da yüzlerce dergi çıktı. 
İstanbul’u besleyen Anadoludur. İstanbul 
ruhunu besleyen de Anadoludur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şair-yazar Hayrettin Orhanoğlu, çıkış 
noktası İstanbul olan bir çok dergiye 
taşradaki yazarların şiir, öykü, yazılarıyla 
katkıda bulunduğunu belirterek, “İstanbul 
ruhunu besleyen Anadoludur.” dedi.
TYB İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen “Mahmut Bıyıklı ile Kültür 
Nöbeti” programı, Instagram üzerinden 
canlı yayınlandı.

Programı yöneten Bıyıklı, etkinliğe 
konuk olan Orhanoğlu’nun iyi bir 
akademisyen, şair, yazar ve iyi bir 
insan olduğunu belirterek, şairin 
yakın zamanda  okuyucuyla buluşan 
“Mutsuzluk Komedyası” kitabına ve diğer 
çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Orhanoğlu, şair ve yazarların yazdıkları 
yazı, şiir, roman ve öykülerin olgunlaştıktan 
sonra yayınlanmasını isteyeceklerini, 
öykü, makale ve yazılar konusunda bir 
sıkıntısı olmadığını fakat şiirde bir süre 
tereddüt ettiğini söyledi.

 İstediğiniz için bir dizeyi yazamazsınız
Şiirin diğer kitap ya da türlerden oldukça 
farklı olarak bambaşka bir şey olduğunu 
vurgulayan Orhanoğlu, “İstediğiniz için 
bir dizeyi yazamazsınız. O dize bir şekilde 
sizin için anlamı olan bir bütünlük halinde 

gelir ve siz de şiir üzerinde çalışırsınız.” 
değerlendirmesini yaptı.
Mesnevi’den örnekler veren şair, 
“Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’unda anlatıcı 
dediğimiz şair yani Fuzuli kendi dünya 
görüşünden ya da kendi bakışından verir 
ama arada da kendi gördüklerini ya da 
düşündüklerini verir. ‘Leyla şöyle der, 
Mecnun şöyle söyledi’ der ve gazeller 
halinde verir. Aslında bu bir tragedyanın ya 
da tiyatral bir yapılanmanın sonucudur.” 
dedi.

Kitabın yola çıkış hikayesine ilişkin bilgi 
veren Orhanoğlu, şiirde bir düşünceden 
hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
Hayrettin Orhanoğlu, şiirin yalnızca aşka 
teşmil edilebilecek bir tür olmadığını, 
kitabının da temel düşüncesinin bu 
olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Hikayeciliğimden ya da romancılığımdan 
gelen bir alışkanlıkla temel bir kurgu 
üzerinden düşündüm ve şeytanın tanrıyla 
ve insanla olan ilişkisindeki tasavvurlarını 
bu kitapta topladım. Bir aşk kitabı değil, 
şiir yalnızca aşk şiirlerinden oluşmuyor, 
şiir bir düşüncedir, temel bir düşünceye 
yaslanır ve bu yaslanış şiiri bir yere taşır.”
İnsanın varlığını hissedişinden itibaren şiir 
yazdığını söyleyen şair, “Bunun eskisi ya 

“Taşra İnsanın İnsanla 
Yüzleştiği Yerdir”

“Bugün birçok derginin çıkış 
noktası İstanbul olabilir ama 
onu besleyen, şiir, öykü, yazı 
veren insanların hepsi şu anda 
Anadolu’dadır. Yine 1980-
1990’lı yıllarda Anadolu’da 
yüzlerce dergi çıktı. İstanbul’u 
besleyen Anadolu’dur. 
İstanbul ruhunu besleyen de 
Anadolu’dur.”
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ve arşivledim. Koronovirüs ortadan kalkar  
ve Suudi Arabistan ile aramız düzelirse 
tekrar Mekke-i Mükerreme  ve Medine-i 
Müneverre’de fotoğraf çekmeye devam 
etmek istiyorum.”

Arşivimi Gelecek Kuşaklara Bırakmak 
İstiyorum
Fotoğraf arşivinin gelecek kuşaklar için 
önemli bir miras olacağını anlatan Orhan 
Durgut, “ 100 bin Mekke-i Mükkerreme 
ve Medine-i Münevvere fotoğraf arşivim 
var. İslam şehirleri fotoğraf arşivim var. 
Türkiye ve İstanbul fotoğraf arşivim var. 
Bunların bende kalmasını istemiyorum. 
Bir enstitüde olsun. Geleceğe ışık tutsun 
istiyorum. Ayrıca tarihçi ve araştırmacılar 
isterse fotoğraflarımdan veriyorum” dedi.
İslam ülkeleri şehirleri projesi hakkında bilgi 
veren Orhan Durgut, “İslam dünyasında 
itişmeler, kakışmalar, çatışmalar çok fazla. 
Hac ve umreye geldiklerinde çok güzel 
geçiniyorlar.  Memleketine gittiklerinde 
kavga ediyorlar. Aynı ezanı okuyan, 
aynı namazı kılan, aynı kıbleye dönen 
toplulukların kavga etmesini doğru 
bulmuyorum. İslam toplumları arasında 
yakınlaşmayı sağlamak için 40 İslam 
ülkesinde 100 şehrin fotoğraflarını çekip 
bu ülkelerde sergilemeye karar verdim.” 
şeklinde konuştu

savaşlar artmakta. Bu projeyi ümmetin 
birbirini yeterince tanımadığından yola 
çıkarak başladım. İslam tarihinde bir 
hikâyesi olan 40 ülkenden 100 şehri 
belirleyip bu şehirleri İslami Yaşamı ve 
mimarisini fotoğraflamaya başladım. Bu 
güne kadar toplam 62 şehrin çekimlerini 
tamamladım. Bu çalışma tamamıyla 
kendi imkân ve inisiyatifim ile bu 
çalışmaya vakit ve nakit buldukça devam 
ettirmekteyim. Tamamlanan 62 şehrin 
fotoğrafları ile bu projenin ilk sergisini 
Özbekistan Semerkant şehrinde İmam 
Buhari İlmi Araştırmalar Merkezinde 
Temmuz 2019 da açtım. Bu sergi daha 
sonra Semerkant Registan Meydanında 
Uluğ Bey Medresesinde devam ettirildi. 
Kalan şehirlerinin çekimlerine de devam 
edeceğim”
Hac’taki Duası Kabul Oldu
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere’nin fotoğraflarını çekmesinin 
hikayesini anlatan Orhan Turgut şunları 
söyledi: “Hac yapmak için Mekke’ye 
gittim. Burada bu güzel mekanlarının 
fotoğraflarını çekmeye nasip et Allah’ın 
diye dua ettim. Bir yıl sonra umreye 
gittiğimde ilk fotoğraflarımı izinsiz 
çektim. Sonra duamız kabul oldu. Suudi 
Arabistan’ın yöneticilerinin desteğiyle 
bu manevi mekanların fotoğraflarını 
çektim. 100’in üzerinde fotoğraf çektim 

Ankara Şubesi’nin 7 Mayıs 2020 tarihindeki 
söyleşi konuğu Fotoğraf sanatçısı 
Orhan Durgut oldu. Programda yeni 
projelerinden bahseden Orhan Durgut, 
“Kur’an’da geçen mekanları fotoğraflamak 
istiyorum. Tespitlerime göre Kur’an’da 
geçen 200’e yakın  mekan var.  Ayetlerde 
geçen Tur  Dağı, Kızıldeniz gibi mekanları 
birçok açıdan çekip kitaplaştırmak 
istiyorum. Koronovirüs salgını sona ererse 
bu çalışmalarımıza başlayacağız inşallah” 
şeklinde temennilerini dile getirdi.

100 Bin Fotoğraf Arşivi
İslam dünyasıyla ilgili önemli  projelerin 
altında imzası bulunan fotoğraf sanatçısı 
Durgut, İslam medeniyeti odaklı 
projelerini şöyle anlattı “2002 yılında 
Mekke-i Mükerreme’de başlayan mimari 
değişiklikler 2006 yılında tüm şehirde hız 
kazandığında bu şehre gidip 14 yıl boyunca 
tüm değişimleri havadan helikopter ile 
ve locak en yakın detaya kadar 100 bin 
pozdan fazla fotoğraf çekip arşivledim. Bu 
Mekke-i Mükerreme arşivi yegane olup, 
aynı zamanda aynı uğraşı yapan başka biri 
olmamıştır. Bu çalışma Suud devletinin 
bilgisi ve izinleri ile icra edildi. Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de 
çekmiş olduğu fotoğraflar ile Haremey 
sergileri pek çok şehrimizde sergiledim. 
2007-2009 Semadan Mekke-i Mükerreme 
kitabı yayınlandım. 2006-2017 Panorama 
Mekke-i Mükerreme kitabı Konya Selçuklu 
Belediyesinin desteği ve Cumhurbaşkalığı 
Himayesi ile yayınlandım. Mescid-i 
Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa yı 
kapsayan üç mescid kitabı Riyad LAYAN 
Vakfı tarafından yayınlandı ve sergileri 
açıldı”

40 Ülke 100 Şehir Projesi Devam Ediyor
İslam dünyasını birbirine yakınlaştırmak 
için 40 ülke 100 şehir fotoğraf projesini 
ve amacını anlatan Durgut şu bilgileri 
verdi “İslam coğrafyasındaki itişmeler 
kavgalar bitmemekte birbirleri ile 

“Kur’an’da Geçen Mekanları Fotoğraflamak İstiyorum”

Orhan Durgut
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Mehmet Kırbıyık, “Şiirlerde, edebi 
metinlerde, tasavvufta ve dini nitelikli 
yazılarda bunu çok açık bir şekilde 
görüyoruz. Şiirlerden örnek verecek 
olursak: 18.yüzyılın meşhur Mesnevi 
yazarlarından Süleyman Nahifi’nin 253 
beygirlik bir Fazileti Savm, isimli eserinde 
orucun faydaları anlatılır. “Oruç ayında 
oruç tutulmalıdır., /Oruç Müslüman 
kadın ve erkeğe farz oldu.” / Şeklinde 
şiirler yazmıştır. Ayrıca, Yine Nabi’nin 
oğluna yazdığı şiir de buna örnektir.” diye 
konuştu.
Ramazan ilahilerini karşılama ve veda 
şeklinde anlatan Kırbıyık, Ramazan davulu 
ile okunan Ramazan manileri, Oruç ve 
Ramazanla ilgili edebiyatımızda yer alan 
eserler ve şiirlerden örnekler verdiği 
konuşması ilgiyle izlendi.

çekilmesiyle, cömertliğiyle bir ramazan 
medeniyeti meydana getirmiş bir millettir.   
Ramazan ayı Osmanlılarda sadece dini 
boyutuyla değildir. Ramazan hem sosyal 
hem dini hem kültürel bir mevzu olarak 
edebiyatımızda yer alır.”
Konuşmasında Osmanlı edebiyatında 
Ramazan’ın nasıl yer aldığını da anlatan 

Edebiyatçı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin 
dijital platformlarda yaptığı Ramazan 
Söyleşilerine konuk oldu.
2.5.2020 tarihinde Şubenin, Youtube, 
facebook, instagram sosyal medya 
hesapları üzerinden canlı olarak 
yayınlanan söyleşide konuşan Kırbıyık, 
“Klasik Edebiyatımızda Ramazan” 
konusunda açıklamalarda bulundu.
 “Evveli rahmet, ortası ma’firet, sonu 
cehennem ateşinden kurtuluş olan, içinde 
bin aydan hayırlı Kadir gecesini barındıran, 
on bir ayın sultanı ramazan bütün 
anlamlarıyla arınmaya, olgunlaşmaya 
bizi davet eder.” diye konuşan Kırbıyık 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Razan ayı 
Osmanlılarda sadece dini boyutuyla 
yaşanmış veya işlenmiş değildir. Türk 
milleti ahlak tezkiyesiyle, günahtan 

“Ramazan Ayı Edebi Metinlerde Geniş Yer Aldı”

şorva’ ve ‘Özbek pilavı’ süslüyor İftardan 
sonra sokağa çıkan çocuklar, gruplar 
halinde, komşuların kapılarını çalarak 
‘Ya ramazan’ türküsünü söylerken, ev 
sahipleri, çocuklara yiyecek veya para 
veriyor. Ramazan ayında, Kazaklarda 
ve Kırgızlarda “Jaramazan” denilen bir 
gelenek var ki, çocuklar evleri gezerek, 
bahşiş ve şeker toplarlar. Özbeklerde bu 
Ramazan’ın ilk ve son 3 gününde yapılır.”

Azerbaycan’da Sahur Ve İftar İçin İp 
Azerbaycan’dan Devlet İktisat Üniversitesi  
ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi Prof. 
Dr.  Maarife Hacıyeva ise, Türk Dünyası’nda 
Ramazan geleneklerinin mekanı ve 
zamana ve imkanlara göre farklı şekillerde 
yaşandığını anlatarak, “Azerbaycan’da 
evde külçe çörekleri, goğalgalar, 
helvalar yapılır, dağıtılır. Maddi durumu 
olmayanlara yardım yapılır, zekâtlar verilir. 
Sabaha kadar camilerde ve evlerde dualar 
edilir, Kur’an Kerim okunur, bayramın ilk 

Özbekistan’da Çocuklar Mani 
Söyleyerek Şeker Toplar
Programının ilk konuğu Özbekistan’dan 
İmamı Buhari Uluslararası Bilimsel 
Araştırma Uluslararası İlişkiler Müdürü 
Fazliddin Madıyev oldu. Sovyetlerin 
baskısı altında halkın geleneklerini 
unutma noktasını geldiğini anlatan 
Madıyev, “Bağımsızlıktan sonra halk hızlı 
bir şekilde dinini daha rahat yaşamaya 
başladı. Özbekistan’da en önemli bayram 
geleneği olarak, Gelin Selamı, mani 
söylenir. Bayramlaşmaya gelen herkese 
mutlaka yemek ikram edilir. Patır, Samsa, 
Nişelda, Narın, Şıpıldak gibi bayrama özel 
yemekler yapılır. Buhara, Semerkant ve 
diğer şehirlerimizde bayramlarımızı artık 
özgürce yaşamaya başladık.” şeklinde 
konuştu.   
Madıyev, Özbekistan’daki Ramazan 
bayramı geleneklerini şöyle anlattı: “İftar 
sofralarını, ‘patır’ ekmeği, ‘samsa’ böreği, 
‘nişalda’ tatlısı, ‘narın’ ve ‘şılpıldak’ gibi 
hamur işleri, etli yemekler, ‘kaynatma 

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, 
Ramazan Bayramı’nın birinci günü 
Instagram üzerinden canlı yayında gönül 
coğrafyamızla bayramlaşma programı 
gerçekleştirdi.
24 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen  
programa  gönül coğrafyamızdan 
Azerbaycan, Özbekistan, İran (Güney 
Azerbaycan), Makedonya, Çad, Filistin ve 
Almanya’dan yazar-şair ve Türkiye dostu 
gönül insanlar katıldı.
Ankara Şubesi Mali Sekreteri Mehmet 
Sıddık Yıldırım’ın yöneticiliğinde 
gerçekleştirilen programda gönül 
coğrafyamızdaki “Ramazan kültürü ve 
dostluk” konuşuldu. Renkleri, dilleri ve 
iklimleri farklı 3 kıta ve 6 ülkeden katılan 
Türkiye dostları, Türkçe konuştular, 
gönül diliyle sınırları kaldırdılar, hasret 
giderdiler, hasbihal ettiler,  yaşadıkları 
coğrafyalardan bayram adetlerini, 
geleneklerini ve göreneklerini anlattılar, 
Bayramla ilgili melodi ve şiirler okudular.

“3 Kıta ve 6 Ülkedeki Gönül Coğrafyamızla Bayramlaştık”

Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık
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kız çocukları komşulara alalık dağıtır. 
Ekmeği getirdiği için onlara hediyeler 
verilir. Bonbon dediğimiz şekerlerden 
çocuklara verilir. Ramazan davulcusuna 
aileler maddi durumlarına  göre bahşiş, ya 
da el havlusu gibi hediyeler verirler. Tarihi 
Murat Paşa camiinde 35 yıl imamlık yapan 
Sadedin Süleyman, Murat Paşa Camisi Vaiz 
ve Hatibi Süleyman Baki de başta Kuzey 
Makedonya olmak üzere tüm Balkanlarda 
ramazanın Osmanlılardan beri aynı coşku, 
heyecan ve huzurla devam ettiğini söyler. 
Hatimle teravih namazları Üsküp’te sadece 
Murat Paşa Camisi’nde kılınsa da başta 
Kalkandelen olmak üzere diğer şehirlerde 
de bu gelenek devam ettiriliyor.”

Filistin’de Camiye Giden Kadınların 
Önü Aydınlatılır
Filistin(Kudüs)’ten Bayramlaşmaya katılan 
Dr. Abdul Hafız Al Kawasme Ramazan’la 
ilgili gelenekleri geçmeden önce Kudüs’le 
ilgili duygularını anlattı. Kawvasme 
şunları şöyledi “Kanadı kırılmış yaralı bir 
kartalı andıran Kudüs, ümmetin yetim 
coğrafyasıdır. Yüzyıllardan beri içine 
akıtmıştır ateşin gözyaşlarını. Bu yüzden, 
ağlasa da ağladığını belli etmemiştir. Dik, 
diri ve iri durmuştur. Vakur duruşunu 
ve metanetini hep muhafaza etmiştir. 
Kudüs, şuurlu ve duyarlı her insanı 
heyecanlandıran esrarlı ve büyülü bir 
şehirdir. Bu tılsımlı söz hepimizi alır bir 
yerlere götürür. Vicdanların kapılarını 
aralar. Çünkü o Müslümanların ortak 
paydasıdır. Kudüs’ün sancısı bütün 
Müslüman bedenlerde hissedilir.”
“Vatan, bağımsızlık, özgürlük ve bayrak 
konusundaki duyguların daha da 
anlaşılması için, Filistin coğrafyasını 
ziyaret etmek en büyük ibret olacaktır.” 
diyen Kawasme, “Filistin, aynen Necip 
Fazıl Kısakürek’in dediği gibi, “öz 
yurdunda garipsin öz yurdunda parya” 
tanımlamasına karşılık gelen bir yer. Ben-i 
Kenan ili, bir nevi açık cezaevi. Tutsak 
olarak yaşayan bir milleti görürsünüz. 
Filistinliler, kendi topraklarında baklava 
dilimi gibi parça parça oluşturulan 
küçük küçük kantonlarda yaşıyor. Kendi 

Soyutürk, şöyle konuştu:” İran sınırları 
içinde 40 milyon Türk ve Müslüman var. 
Biz ramazanı Oruçluk diye isimlendiririz. 
Sahura kadar insanlar uyumazlar. 
Aslı- Keremi okuyarak, sözlü edebiyat 
geleneğinin bu güne kadar sürmesi 
ramazan geleneklerine borçluyuz. Aşakı 
edebiyatı yine ramazan gülerine çok 
borçludur. Ramazanlarda özellikle sütlaç 
bizim için önemlidir”

Makedonya Murat Paşa Caminde 
Teravih Hatimle Kılınır
Makedonya Üsküp’ten Makedonya 
Yazarlar Birliği Üyesi ve Köprü Kültür 
Sanat ve Edebiyat Dergisi  Genel 
Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin ise, 
Makedonya’da Bayram ile ilgili şu notları 
aktardı: “Eskiden Karadeniz çayı pek 
bulunmadığı ve lüks sayıldığı için bu çaya 
Rus Çayı denirmiş. Ohri’de ada çayına 
halen Dağ Çayı denir. Bu Çınaraltı kahvesi ki 
Osmanlı döneminden beri birçok anıyı da 
yıkılan duvarlarıyla beraber götürmüştür. 
Gençler iftar ve teravih namazından 
sonra her gece bir kişinin evinde toplanır, 
mevsimine göre meyveler ve lokum ikram 
edilir ve sohbetler yapılır. Tufahijenin, 
Hurmasice, Ruzica Pite’yi gibi Ramazana 
özel yemekler yapılır. Bayram Kuşluğu, 
Büryan ve Baklavaydı. Ramazan’dan bir 
gün önce alalık dediğimiz yuvarlak bir 
ekmek yapılır. Arife günü bu ekmeğin 
üzerine bir tane lokum konulur, küçük 

günü tüm akrabalar birbirini ziyaret eder, 
bayramlaşır.” dedi.
6’sı Türkiye’de yayınlanan 30 kitabı 
bulunan edebiyat uzmanı Prof. Dr. 
Maarife Hıcıyeva, Sovyetler döneminden 
bugüne Ramazan’ın nasıl geçirildiğini 
şöyle anlattı: “Sovyet işgalindeki 
Türklerde takvim olmadığı için Ramazan 
hilali, bölgede itibar edilen, sözü geçen 
insanlar tarafından gizlice takip edilir ve 
gizlice halka ulaştırılırdı. Ancak, bazen bu 
haber, beldelere geç ulaştığı için, insanlar 
bir gün fazladan oruç tutar ve bütün 
insanlar Ramazanı 30’a tamamlardı. Şu 
anda Azerbaycan başta olmakla diğer 
Türk devletlerinde yaşayan yaşlı insanlar, 
takvim olmasına rağmen oruçlarını hala 
30 gün tutarlar. Aynı şekilde takvim 
olmadığı için sahurda, ayette geçen siyah 
ipin beyaz ipten ayrılması meselesinde 
olduğu gibi, sahuru ya ipe bakarak veya 
horozun ilk ötüşüne kadar tamamlarlardı. 
İftarı yapmak içinse, yıldızın çıkmasını 
beklerlerdi.”

İran(Güney Ezerbaycan)’da Ramazan’ın 
Adı: Oruçluk
Gönül buluşması programına İran(Güney 
Azerbaycan)’dan katılan  yazar-şair ve 
psikolog Hüseyin Şargi Derecek İbrahim 
Oğlu Soyutürk, İran’da Azerbaycan dili 
ile yayın yapan Hudaferin ismiyle  dergi 
çıkardıklarını ve 100 bin sattığını  anlattı. 
Ramazan’a Oruçluk dediklerini ifade eden 

Mehmet Sıddık Yıldırım
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şekillenir.  Dini yarışmalar yapıyoruz. Ezan 
yarışmaları, Kur’an yarışmaları, hutbe 
yarışmaları yapıyoruz. Dünyada ödül alan 
kardeşlerimiz var.  Hz. Adem cennetten  
dünyaya gurbete  gelmişti. Biz de burada 
gurbetteyiz. Kudüs gezilerimiz oluyor. 
Umre turlarımız oluyor. Türkiye’mize 
geziler düzenliyoruz.  Tarihleriyle 
buluşturuyoruz. Bu gençlerimiz için 
şahsiyet oluşturma dersi oluyor.  Ebru 
sanatları, ney dersleri yapılmaktadır.” 
şeklinde konuştu.  
Abdullah Günel, programının  sonunda  
Abdurrahim Karakoç’tan ‘Gönlümdeki 
Gurbet’ şiirini okudu.

Çad’tan Samimi Bir Ses: Ülkenizin 
Kıymetini Bilin
TYB Ankara Şubesi’nin ‘Gönül 
Coğrafyamızla Bayramlaşma’ programı 
Dünyanın ölü kalbi olarak bilinen Çad’la 
son buldu. Program yöneticisi Mehmet 
Sıddık Yıldırım, Çad’ın şehirlerinden 
Abeşe’nin Osmanlı döneminde bu ülkeye 
giden ve yerleşen 5 mühendis tarafından 
kurulduğunu bildirdi.
Çad’dan bayramlaşma programına 
katılan  Ayşe Ticani, Türkiye’de Mersin 
İletişim Fakültesi’ni bitirdiğini ifade 
ederek, “Türkiye çok güzel ve gelişmiş bir 
ülke. Buradan kardeşlerime sesleniyorum: 
Ülkenizin kıymetini bilin. “ dedi. Çad’daki 
Ramazanlar hakkında bilgi veren Ayşe 
Ticani, “Bayram kurabiyesi yaparız. 
Ramazan’da herkes dışarda  iftar yapar.  
Komşularla birlikte yaparız.” dedi.  Ticani,  
bayramlaşmada bir Çad yemeğinin tarifini 
de yaptı ve bir de Çad diliyle şarkı söyledi.
Gazi Üniversitesi’nde okuyan Salih 
Zekeriya ise, Ramazan’a hazırlığın üç gün 
önceden başladığını anlatarak, “İşleri 
kadınlar yapar. Erkekler işe gider, Kur’an 
okur. Sokaklarda iftar yaparız. Eve geç 
kalanlar için çocuklar sokakta  yemek 
dağıtır.  Ramazan’da bir Müslüman  hiç 
okumayan bir hatim bitirir, 10 hatim 
bitirenler de olur. Camilerin avlularında 
da iftar yapılır.  Evlerde büyüklerin 
rehberliğinde sohbet yapılır. Çocuklara 
paralar verilir.” şeklinde konuştu.  
 

geçmektedir. 4.5 milyon Türk vatandaşı 
var. Takribi 7 milyon Müslüman var. 
Hiç Almanca bilmeden Almanya’yı 
gezebilirsiniz. DİTİB olarak 2 bin camimiz 
var. Her geçen gün İslam’a ilgi artmaktadır. 
İslam fakülteleri kurulmakta  ve imam 
hatipler açılmaktadır.”
Ramazan’la ilgili bilgi veren Günel, 
şunları söyledi: “Ramazan canlı canlı diri 
diri geçiyor. Almanya Cumhurbaşkanı 
başta olmak üzere önemli şahıslar  
bayramlarımızı kutlamaktadır ve 
iftarlarımıza katılmaktadır. Camilerde 
büyük bir aile ortamı var.  Cami bizim için  
bir nevi memleket demektir. Dertleşiriz, 
dertlerimize ortak oluruz. Kardeşlik bağı 
güçlüdür buralarda. Birlik bağımızın 
artması için çalışıyoruz. Din kardeşlerimizin 
de camileri  var.  Müslüman mezarlıkları 
var. İslami ana okulları açılmakta.”
Gençlere ve çizgisini kaybetmiş insanlara 
yardımcı olduklarını anlatan Günel, 
“Yolunu kaybetmiş kardeşlerimizi 
anlıyoruz. Dil ve kültür problemi var.  
Irkçılık ve dışlanmayla mücadele ediyoruz. 
Çizgiden çıkmış olanlara yeni kapılar 
açıyoruz, açacağız.  Okuyan gençlerimiz 
artıyor. Batı medeniyetinin olumlu 
yönlerini dışlamıyoruz. İki medeniyetin 
olumlu meyvelerini alarak yol alabiliriz.  
Uluslararası ilahiyat mezunları olarak  
gençlere rehberlik yapmaya çalışıyoruz. 
Almanca, İngilizce, Arapça bilen 
kardeşlerimizle insanlara bir şeyler 
anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi sporla 
buluşturuyoruz. Bir ayağı sahada bir ayağı 
camide gençler yetiştiriyoruz.” dedi.

Abdurrahim Karakoç’tan ‘Gönlümdeki 
Gurbet’ Şiirini Okudu
Ramazan’ın Türkiye’deki kadar bereketli 
geçtiğini dile getiren Günel, “ Ramazan 
Almanya’da Türkiye’den geri değildir.  
Günde üç defa mukabele okunur. 
Korona nedeniyle online mukabele 
okunuyor. Büyüklerimiz evde imam 
oldu, teravihlerimizi kılıyoruz. İman 
ateşini camilerden evlere taşıdık. Her 
şerde bir hayır vardır inancıyla hareket 
ediyoruz. Ramazan Avrupa’da  camilerde 

şehirlerinden başka bir şehirlerine, İsrail’in 
oluşturduğu güvenlik noktalarında 
saatlerce bekleyerek, izinle geçen bir 
milleti ve onun esaretini görüyorsunuz.”
Dr. Abdul Hafız Al Kawasme, Ramazan’la 
ilgili ise düşüncelerini ve duygularını 
şöyle anlattı: “Bizde Ramazan Bayramı 
ayın gözle görülmesine göre belirlenir. 
Arife günü akşam namazından sonra 
insanlar çok yoğun bir şekilde alışveriş 
yapar. Bayram namazına kadar uyumazlar. 
Ramazanın en önemli geleneklerinden 
bir tanesi de cadde ve yolların fanus ve 
elektrikli şeritlerle ışıklandırılmasıdır. 
Eskiden bayanlar camiye giderken önlerini 
aydınlatmak ve özellikle bayanlara 
yol vermek için yapılan bu gelenek 
halen devam ettirilmektedir. Bayram 
namazından sonra her aile kendisine 
tahsis edilen mekânda önce bayramlaşır, 
daha sonra ailenin en büyüğüne gidilir. 
Birlikte kahvaltı yapılır. Özellikle erkekler 
tarafından bayanlara harçlık vermek 
zorundadır. Ramazana özel olarak yapılan 
yemekler vardır. Bunlar, yaprak sarması, 
tavuk dolması, Muluhiyye gibi. Biz 
Türkiye’yi, en az Türkler kadar severiz”

Almanya’da Canlı Ve Diri Bir İslam 
Toplumu Var
Almanya’da doğup büyüyen  ve yine 
Almanya’da  din görevlisi olarak görev 
yapan  Abdullah Günel, ülkedeki 
Müslümanlar hakkında şu bilgileri 
verdi: “Almanya küçük İstanbul olarak 
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de Erzurum’un eğitime olan bakışının 
değişmediğini ve hâlâ bir eğitim şehri 
olduğunun altını çizdi. Eğitimle şehir 
arasındaki bu bağın bir sonucu olarak; 
İ. Hakkı Hazretleri’nden Nefi’ye, Alvarlı 
Efe’den Fuat Sezgin’e kadar pek çok ilim 
adamının yetiştiğini belitti.
 
Şehrin ev sahipliği yaptığı 
medeniyetlerden tevarüs ettiği soyut 
ve somut kültür miraslarının yanı 
sıra, Erzurum’daki tâbi güzelliklerden 
bahseden Özden, şehrin iklimine ve 
kentleşmesine dair fikirlerini beyan etti. 
Erzurum’u almanın Anadolu’yu almak 
demek olduğunu vurgulayan Özden, 
şehrin hem Selçuklu hem Osmanlı hem de 
Türkiye devletlerinin kurucu şehirlerinden 
biri oluşunun kıymetine değindi. 
Son olarak Erzurum’un kendine has ev 
mimarisi, göç algısı ve kentleşmesi gibi 
meselelere değinen Özden, Erzurum’un 
kıymeti ve kuruculuğu üzerinde durdu. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye Yazarlar Birliği 
İzmir Şubesinin düzenlediği söyleşide 
konuştu.
Instagram üzerinden yapılan canlı 
yayında “Son Kale Aile” üzerine 
değerlendirmelerde bulunan Köse, “Bir 
milletin en önemli kurumlarının başında 
ailenin geldiğini, bunu en iyi idrak edenin 
Müslümanlar olduğunu, zira aileyi küçük 
bir devlet, devleti de o toplumun büyük 
ailesi olarak tanımladıklarını” belirtti.
Aileye dönük hücumların bir toplumu yok 
etmek için en etkili silah olduğuna dikkat 
çeken Köse, Batı dünyasında ailenin çok 
ciddi kriz içinde olduğunu söyledikten 
sonra bazı sorunlar yaşansa da Müslüman 
dünyada ailenin yine de en güçlü ve 

Atatürk Üniversitesi Felsefe Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. H. Ömer Özden, Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından gerçekleştirilen “Şehir 
Okumaları” programına konuşmacı 
olarak katıldı.

Rektör Köse: Batıda aileler kriz içinde

“Erzurum birçok medeniyete ev sahipliği yaptı”

sağlam kurum olmaya devam ettiğini 
söyledi.
Prof. Dr. Saffet Köse, huzurlu bir aile 
ortamı için olması gereken şartları ise 
şöyle sıraladı: “Sabırlı olup öfkeyi kontrol 
etmeli. Ön yargıdan uzak olmak gerekir. 
Alınganlık göstermemek lazım. Aile 
büyüklerini eleştirmekten kaçınılmalı. 
Geçimli olmak, çatışmacı olmamak 
gerekir. Affedebilmek gerekir. Onur kırıcı 
davranışlardan uzak durmak gerekir. 
Hata varsa özür dilemekten kaçınmamak 
gerekir. Çünkü özür dilemek hatayı onarır. 
Muhatap da özrü kabul etmelidir. Hz. 
Peygamberin emri budur. İyiliğe teşekkür 
edebilmek gerekir. Bu iyiliğe motive edici 
bir tutumdur. Sözü yerinde, zamanında ve 
gerekli olduğu kadar söylenmesi gerekir.”

Konya, Malazgirt, Edirne, Bursa, İstanbul 
ve Ankara’nın ardından sekizincisi 
düzenlenen şehir okumalarının konuğu 
Özden; Erzurum’un tarihi, kültürü, 
coğrafyası ve sosyolojisi hakkında Mehmet 
Önder Karakaş’ın sorularını cevaplandırdı.
30.06.2020 tarihinde Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin instagram hesabından canlı 
olarak yayınlanan söyleşide konuşan 
Ömer Özden, Erzurum’un tarihinin çok 
eski çağlara dayandığını ve tarihi İpek Yolu 
üzerinde bulunduğu için çok kıymetli bir 
şehir olduğunu belirtti.

Erzurum’un Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre 
“Anadolu coğrafyasına 2000 metreden 
bakan bir kartal yuvası” olduğunun altını 
çizen Özden, Erzurum’un; İskitlerden 
Medlere, Perslerden Romalılara, 
Araplardan Selçuklulara, Safevilerden 
Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev 
sahipliğini yaptığını söyledi. 
Erzurum’un tarihi boyunca kırka yakın 
medresenin kurulduğunu belirten 
Özden, cumhuriyet dönemiyle birlikte 
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yayınlanan “Necip FAZIL: Şiir Özü” konulu 
programında konuşan Şube Başkanı Selim 
Tunçbilek, Necip Fazıl’ın şiirinin temel 
kavramları ve şiir dünyasının anahtar 
kelimeleri üzerinde durdu. “Hayat onun 
şiirinde çile olarak görülürken, Dünya 
çilenin çekildiği mekân, İnsan ise çileye 
mahkûm yaratık, ölüm; çilenden kurtuluş 
anı, Öte Dünya; huzura kavuşulacak yer, 
İman; çileden sıyrılma kapısı, zaman ve 
akıl ise çileye neden olan sebepler olarak 
görülür. Şair bu nedenle yaşadığı süre için 
karşılaştığı buhranlarını şiiri aracı kılarak 
çözmeye çalışmıştır.” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi 
tarafından dijital ortamda Instagram 
üzerinden canlı olarak yapılan Kültür 
Sohbetlerinde konuşan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Mehmet Türkeri dünyayı saran Korona 
virüs üzerinden etik değerleri konuştu.
Türkeri “Etik, ahlak alanıyla ilgili düşünme, 
sorgulama, analiz, bilinçlenme ve 
temellendirme disiplinidir. Ahlak ise, 
tıpkı sanat ve din gibi, bir değer alanıdır. 
Ahlak, aynı zamanda, bir ‘insan olma’ 
sanatı ve ‘erdemlerin nasıl kazanılacağını 
inceleyen bir ilimdir. Dolayısıyla etiğin 
bir düşünceye, alana, tutuma, davranışa, 
mesleğe dâhil olması o konuda ahlaksal 
değer üretmeyi beraberinde getirir. Etik 
sözcüğü ve etikle ilgili kavramlar çokça 
kullanılıyor, etik yargılamalar yapılıyor, 
aynı şekilde herkes bu açıdan değişik 
şikâyetleri dile getiriyor” dedi.

TYB Kayseri Şubesinde Necip Fazıl 
Kısakürek’in 37. Ölüm yıldönümü 
nedeniyle anma etkinliği düzenledi. 
25 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen 
ve sosyal medya üzerinden canlı olarak 

Ahlâk bir ‘insan olma’ sanatıdır

Necip FAZIL: Şiirin Özü

 “Kur’an’ın 
Öğrettikleri” 
TYB Kayseri Şubesi her hafta sosyal 
mesafeyi koruyarak sohbet programları 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 
“Kur’an’ın Öğrettikleri” başlığıyla yapılan 
“Perşembe sohbetleri” Yoğunburç Kültür 
Merkezinde saat 14:00’de başlıyor. Emekli 
İmam Kemal Yavuz Hocanın konuşmacı 
olduğu programda; Kur’an ışığında 
bir Müslümanın inanç temellerinin 
nelere dayanması gerektiği konusunda 
açıklamalarda bulunuyor. 
Yavuz, Allah’a imanın her dönemde 
olduğunu ama ona ortak koşmadan 
iman etmenin mümin itikat noktalarının 
dayanaklarını Kur’an ayetleriyle açıkladı. 
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yerinde yaptık, grup elemanlarım oraya 
korkarak ‘Abi iyi mi kötü mü ettik?’ 
diyerek geldir. Orada biz İHH ile beraber 
çocuklara konser verdik. Hayatımızın en 
anlamlı konserlerinden biriydi. Derdi olan 
böyle bakar. Bir an için gülmelerine vesile 
olduk bir an için hayata bağlandılar.” 
değerlendirmesini yaptı.

Cem Karaca ve Barış Manço bu 
toprakların çocuklarıydı
Cem Karaca’nın dev bir sanatçı olduğunu 
ve kıymetinin yeterince bilinmediğini 
söyleyen Kekilli, “Barış Manço trafik 
kazası geçirdi, Cem Karaca ‘geçmiş olsun’ 
ziyaretine gitti, alnından öptü onu. 
Görüşleri, felsefeleri farklıydı fakat bu 
toprakların çocukları ve birbirlerine karşı 
çok ince ruhlular.” dedi.
Barış Manço ve Cem Karaca’nın 
şarkılarından örnekler vererek ortak 
yanlarını dile getiren Kekilli, şöyle devam 
etti: “Cem Karaca’nın ‘Allah Yar Yar’ 
parçasıyla karşılaştım çok etkilendim. 
Diğer parçalarını zaten biliyoruz, çok 
sevdiğimiz parçalar Tamirci Çırağı, Çok 
Yorgunum, Ceviz Ağacı, Raptiye Rap 
Rap şarkılarının hepsini dinliyoruz. 
Şarkılarını ezbere bildiğim bir insan, bir 
gün televizyonda Allah’ı anlatırken Cem 
Karaca’nın kalbiyle konuştuğunu fark 
ettim.”
 İnsanlığın önüne hiçbir şey geçirmemeliyiz
İnsanlığın Allah tarafından verilmiş bir 
lütuf olduğunu fakat sanatçılık, yazarlık 
ve başkanlık gibi vasıfların kazanılarak 
elde edildiğini aktaran Kekilli, “Eğer siz 
insanlığınızın önüne bunları geçirirseniz 
hem inandığınızı hem de mevkiinizi 
kaybedersiniz. İnsanlığın önüne hiçbir 
şey geçirmemeliyiz. Cem Karaca da 
insanlığının önüne hiçbir şeyi geçirmedi.” 
ifadesini kullandı.

“Biz toplum olarak iyiliksever bir 
toplumuz. Bu coğrafyayı hakkeden tek 
toplum yeryüzünde bizim toplumumuz. 
Bu coğrafyanın ruhu, toplumunun üzerine 
yansımış. Bu nedenle bu toprakların eşi 
benzeri yoktur, gönül toplumudur. Bizim 
coğrafyamızda Anadolu kültürü vardır. 
Anadolu pop, Anadolu caz, Anadolu 
rock bu coğrafyanın kültürüdür, bizim 
coğrafyamızdan yeşermiştir. O yüzden 
dünyada yer yüzünde eşi benzeri yoktur.”

Suriye’deki çocuklar da bizim
Geçen sene 23 Nisan’da İnsan Hak ve 
Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın 
Suriye’deki Azez Siccu Kampı’nda 
düzenlediği çocuk şenliğinde konser 
verdiğini hatırlatan Kekilli, “Bizim derdimiz 
vardı, oradaki çocuklar da bizimdi. Oradaki 
çocukların başına bomba düşmüştü. 
Çocuklar savaşın içinde doğmuşlar ve 
bütün dünyayı kendi dünyaları gibi 
zannediyorlar.” dedi.

Çocukların kampta zor şartlarda 
yaşadıklarını anlatan Kekilli, “Empatinin 
en güzeli yerinde yapılandır. Biz empatiyi 

TYB İstanbul Şubesinin sosyal medya 
hesabından canlı yayınlanan etkinlikte 
ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Cem Karaca, 
Barış Manço ve Neşet Ertaş’tan örnekler 
vererek Anadolu’nun dünyaya iyiliğin 
yayıldığı bir coğrafya olduğunu söyledi.
Murat Kekilli, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
İstanbul Şubesinin Instagram hesabından 
canlı yayınlanan etkinliğe konuk oldu.

2.5.2020 tarihinde, Mahmut Bıyıklı ile 
“Kültür Nöbeti” programında yaklaşık 1,5 
saat boyunca hayranlarıyla buluşan ünlü 
sanatçının arka planında yer alan tuğralı 
tablo dikkati çekti.
Bıyıklı’nın sorularını yanıtlayan Kekilli 
ise Anadolu’nun çok eski bir medeniyet 
olduğunu belirterek, “Bu coğrafya 
dünyaya iyiliğin yayıldığı, mazlumların 
elinden tutulduğu topraklar. Sanki 
dünyanın akıl, kalp ve ruh merkezi 
burasıymış gibi.” şeklinde konuştu.
Tarihten örnekler de veren sanatçı, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da 
Türkiye’nin başı sıkışan ve ihtiyacı olan 
çok sayıda ülkeye yardım gönderdiğini 
anımsattı.

İyiliksever bir toplumuz
Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” adlı eserinden 
bir bölüm seslendiren Kekilli, şunları 
kaydetti:

Murat Kekilli:  Bu Coğrafya Dünyaya 
İyiliğin Yayıldığı Topraklardır
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Türk Dünyası Şiir Güldestesi / Yayınlayan: 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan / Türkiye 
Yazarlar Birliği Yayınları  Güldeste Dizisi 
12 / Ocak 2020 / ISBN: 978-605-7912-08-4 
/ Sayfa: 236  

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 
Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’ın 
sunuş yazısı ile başlayan eserin Yayın 
Koordinatörlüğünü Mehmet Kurtoğlu, 
Yayına Hazırlığını da Mustafa Ekici yaptı.
D. Mehmet Doğan’ın şölen açılış 
konuşması ve Prof. Dr. Rıdvan Canım’ın 
ise açılış konferansıyla devam eden Şiir 
Güldeste’sinde Türkiye ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden şiir şölenine katılan şairlerin 
isimleri ve şiirleri yer alıyor.
Dünyanın dört bir yanından gelen şairlerin 
katılımıyla yapılan şölende adlarına 
büyük ödüller verilen Neşatî Dede, Nef’î 
ve Sehend hakkında bilgilerin olduğu 
Güldestede, şiir oturumları, söyleşiler, 
basında çıkan haberler ve şölenden 
görüntüler de yer alıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği, uzun yıllardır büyük 
bir titizlikle gerçekleştirdiği Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni programlarını 
Güldeste ile taçlandırmaya devam ediyor.
“Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın 
desteği, Trakya Üniversitesinin ev 
sahipliğinde 13-16 Kasım 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen “Türkçenin 13. 
Uluslararası Şiir Şöleni” “Türk Dünyası 
Şiir Güldestesi-12” adıyla kitap olarak 
yayınlandı.
Türk dünyasının en büyük edebiyat 
organizasyonu olan ve 1992’den beri 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
gerçekleştirilen şiir şöleninin  on 
üçüncüsü; “Koca Mimar Sinan’ın Aziz 
Hatırasına” Edirne’de başlayıp Bulgaristan 
(Filibe-Kırcaali) ve Yunanistan’da 
(Gümülcine) devam etmişti.

“Türkisch-Deutsches Wörterbuch Mit 
Transcription Des Türkischen” Adlı 
Sözlüğü ve Batı Rumeli Ağızlarının 
Sözlükteki İzleri.”, Seçil HİRİK: “Eylemlerde 
Alt-Üst Anlamlılık ve Gerektirme İlişkisi: 
Kısasü’l-Enbiya Örneği” ,  Cevat ÖZYURT: 
“Osmancık Romanında Anka’nın Yeniden 
Doğuşu”, Kemal GÖZ: “Kırgız Şair Alıkul 
Osmonov’un Hayatı ve İlk Dönem 
Eserlerine Dair” , Mert ÖKSÜZ: “Ahmet 
Mithat Efendi’nin Zübdetü’l-Hakayık’ı ve 
Kitabın Bilinmeyen İki Çevirisi”
Derginin “Kitabiyât, Mülakât ve Yorum” 
bölümünde ise yayın yönetmeni Doç. 
Dr. Muhammet Enes Kala’nın Milli Eğitim 
Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile yaptığı 
mülakât yer alıyor.
Türkçenin tüm yönleriyle ele alınıp 
değerlendirildiği  212 sayfalık TYB 
Akademi dergisi kitapçılardaki yerini aldı.  
Dergi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin  Sümer 
1. Cad. 11/5 Kızılay / Ankara adresinden 
de temin edilebilir.

TYB Vakfı İktisadi İşletmesi adına D. 
Mehmet Doğan’ın İmtiyaz Sahibi olduğu, 
Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Muhammet 
Enes Kala, Yazı İşleri Müdürlüğünü 
Mustafa Ekici, İngilizce Editörlüğünü Doç. 
Dr. Beyazıt Akman’ın üstlendiği derginin 
29. sayısı Doç. Dr. İdris Nebi Uysal’ın 
editörlüğünde hazırlandı.
“21. Yüzyılda Türkçe” konulu dosyaya 
katkı sunan isimler ve makaleleri ise şöyle:
D. Mehmet DOĞAN: “Bir Dil Meselemiz 
Yokmuş Gibi Davranmak!”, İdris Nebi 
UYSAL: “Dil İlişkileri Bağlamında Popüler 
Türk Romanlarındaki Batı Kökenli 
Kelimeler: Kuşlar Yasına Gider Örneği”, 
Özgür Kasım AYDEMİR: “İstiklal Marşı’nın 
Dilinde Yaşayan Anlamlandırma Dünyası”, 
Erkan HİRİK: “Türkçede Varlık-Yokluk 
Bağlamında Yakınlık Belirten 
İşaretleyiciler”,  Erkan SALAN: “Zarf-Fiil 
Eki Zarf-Fiil Midir?”, Adilhan ADİLOĞLU: 
“Codex Cumanicus’ta Geçen ‘uyuhısıra-’ 
Fiili Üzerine”, Beytullah BEKAR - Okan 
Celal GÜNGÖR: “Camilla Ruziçka Ostoiç’in 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 4 ayda 
bir yayınlanan hakemli dil, edebiyat ve 
sosyal bilimler dergisi TYB Akademi’nin 
29. Sayısı “21. Yüzyılda Türkçe” başlığı ile 
çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
nedeniyle evlere kapandığımız bu 
günlerde kitap okumayı yapılabilecek 
en yararlı faaliyetlerden biri olarak 
değerlendiren TYB yönetimi, Ocak 2011 
tarihinde “Gazâlî” sayısı ile yayın hayatına 
başlayan ve her sayısı büyük ilgi gören 
derginin ilk 15 sayısını ücretsiz erişime 
açmıştı.

TYB Akademi’nin “21. Yüzyılda Türkçe” 
Sayısı Çıktı

Türk Dünyasının Şiirleri Güldeste’de Buluştu
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TYB Akademi’nin “21. Yüzyılda Türkçe” 
Sayısı Çıktı

ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz 
altın’ın sunuşu ile başlıyor. Önsöz de 
editörler tarafından yazılmış (Maşallah 
Nar, Mehmet Tugrul).
Kitabın başında Ahmet Halûk hocanın 
aziz hatırasına faslında Halûk Dursun’un 
biyografisi, Malazgirt programındaki son 
konuşması yer alıyor. Bu konuşma tarihi 
bir mahalde yapılan gerçek anlamda tarihi 
bir konuşma. “Dicle’nin, Karasuy’yun, 
Zapsuyu’nun kuzularını çakallara 
kaptırmayacağız” cümlesi hafızalardan 
silinir gibi değil. Bu bölümde Muhammed 
Enes Kala’nın, Mahmut Bıyıklı’nın ve D. 
Mehmet Doğan’ın merhum Halûk Dursun 
Hoca ile ilgili yazıları yer alıyor.

1984’ten beri Türkiye’nin kültür ve sanat 
kütüğü mahiyetinde yayınlanan, Türkiye 
Kültür ve Sanat Yıllığı 2020 çıktı.
Ahmet Fatih Gökdağ’ın editörlüğünde 
yayınlanan yıllıkta; geride bıraktığımız yıl 
boyunca Türkiye ve dünyada meydana 
gelen siyasi, ekonomik, kültürel,  sanatsal 
ve sosyal olaylar bunların ortaya çıkış 
sebepleri, toplumsal etkileri ve sonuçları 
yer alıyor.
TYB adına Musa Kâzım Arıcan’ın 
yayınladığı eserin redaksiyonu Saliha 
Büşra Konaktaş tarafından yapıldı. 
Mustafa Ekici’nin yayına hazırlık Tuğba 
Gönülal’ın ise yapımını üstlendiği yıllığa 
katkı sağlayan isimler ve konu başlıkları 
ise şöyle sıralanıyor:
“Ekonomi, Toplum ve Siyasi Hayat” başlığı 
altında; 2019 Yılında Türkiye ve Dünya 
Ekonomisindeki Gelişmeler: Prof. Dr. 
Mustafa Acar, 2019’da Türkiye Siyaseti, 
Millet İttifakının Pirus Zaferi Mi?, Takiyye 
Siyaseti Versus Kurucu Siyaset ve CHP’deki 
Kriz ve Türkiye Siyasetine Yansımaları: 
Yunus Şahbaz. “İslâm Dünyası”,  2019’da 
İslâm Dünyası: Ahmet Varol, “Dini 
Hayatımız”, 2019’da Türkiye’nin Dinî 
Gündemi: Prof. Dr. Vejdi Bilgin. “Kültür 

Hayatımız”, 2019 Yılının Kültür Ve Sanat 
Atmosferi: Dr. Öğretim Üyesi Maksut 
Yiğitbaş. “Şiir”, 2019 Yılı Şiir Kitapları 
Değerlendirmesi: Ali K.Metin. “Hikâye”, 
2019’da Öykü : Necip Tosun. “Roman”,  
2019 Yılı Romanlarından: Fatıma Ertürk. 
“Dil”, Dile Hürmet Döneminden Lisana 
Saygı Devrine...: İbrahim Demirci. 
“Deneme”,” Denemede Deneyselliğe 
Doğru: Hüseyin Akın. “Eleştiri”,  Eleştiri /
Kuram 2019: İdris Ekinci. “Musiki”,  2019’da 
Yaşanan Musiki Hadiselerinin Bir Hülasası: 
Münir Tireli. “Sinema”,  Seyirci İnisiyatifi 

Ele Aldı:  Gülcan Tezcan. “Basın”,  2019’da 
Da Basın, Şaşırtmamayı Sürdürüyor: 
Taceddin Ural. “Dergiler”,  Dergiler 2019: 
İbrahim Eryiğit, Mehmet Kahraman, 
Mustafa Uçurum ve Yunus Emre Altuntaş. 
“Çocuk Edebiyatı”,  2019’da Türkiye’de 
Çocuk Edebiyatı: Oğuzhan Yılmaz 
ve  Yasin Mahmut Yakar. “Yayıncılık”,  
Kitap Yayıncılığının 2019’daki Genel 
Görünümü: Asım Öz. “Nesillerin Mirası”,  
Saim Sakaoğlu İle Hayatı, Halk Kültürü Ve 
Masallar Üzerine Söyleşi: M. Ali Köseoğlu. 
“TYB’nin 40. Yıl Yayınları”,  Mahmut 
Erdemir.
Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Yıllık 
Dizisinden yayınlanan 485 sayfalık 
TYB’nin arşivlik çalışması yıllığın sonunda; 
İbrahim Ulvi Yavuz, “Olaylar ve İnsanlar” 
başlığı altında yılın önemli olaylarını ve 
hayatını kaybeden sanatçı, düşünür, 
siyaset, bilim adamlarımızın kronolojisini 
çıkardı. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 
2020, kitapçılardaki raflarında yerini aldı. 
İsteyen eski sayıları ile birlikte TYB’den de 
temin edebilir.
Adres : Sümer 1. Cad. 11/5 Kızılay / Ankara
Telefon : 0312 232 05 71 - 72
E-posta : tyb@tyb.org.tr

“Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)’nin 
öncülüğünde Türk Tarih Kurumu, Malazgirt 
Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi 
ve Muş Alparslan Üniversitesi’nin 
müştereken düzenlediği bilgi şöleni 19-21 
Ağustos 2019’da Malazgirt’te yapılmıştı.
Değerli kültür adamı ve Kültür Bakan 
Yardımcısı Halûk Dursun’un açılışında 
konuştuğu bilgi şöleni bir ilk olarak tarihe 
kayıt düştü. Kitap, bu toplantıda yaptığı 
güzel konuşmadan bir süre sonra bir 
trafik kazasında hayatını kaybeden Haluk 
Dursun’un aziz hatırasına ithaf edildi.
Kitap, TYB Genel Başkanı Musa Kazım 
Arıcan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın 

Tarihten Romana Malazgirt Kitabı Yayınlandı
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Bu baskı seçilmiş örnek cümleler 
bakımından da zenginleştirildi. 
Kelimelerin anlamlandırmasında şahit 
tutulan şair ve yazarların sayısı bin 
yüz otuz beşe (1135) ulaştı. Edebiyat 
tarihimize mal olmuş şair ve yazarlardan 
seçilen mısralar, beyitler, cümleler, türkü 
veya şarkı gibi anonim metinlerden alınan 
örneklerle benzersiz bir güldeste ortaya 
çıktı. Yusuf Has Hacib’den, Hoca Ahmed 
Yesevî’den günümüze kadar edebiyat ve 
fikir silsilemiz Sözlük’te görünürleşiyor.
Bu yayınlanışta söz varlığı yüz otuz bine 
yaklaşan bir “kamûs” Osmanlıca Yazılışlı 
Doğan Büyük Türkçe Sözlük. Söz varlığı 
genişletilirken yazılı kültürümüz esas 
alınmış, sözlüğü şişirmek için hayatta 
karşılığı olmayan “abanoz-laştırıvermek” 
gibi fiiller türetilmemiştir. Bu yeni baskıda 
ilk defa yer alan kelimeler edebî metinler 
taranırken tesbit edilmiş olanlardır.

Havale için hesap numaraları:
Hesap İsmi Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı
Vakıfbank Kızılay Şb. IBAN: TR34 0001 
5001 5800 7297 3910 04
Ziraat Bankası Başkent Şb. IBAN: TR23 
0001 0016 8350 1199 4850 01
PTT Posta Çeki 12120515
Yazar Yayınları: Sümer 1. Cad. 11/5 
Kızılay/Ankara - 0312 232 05 71 – 72 
www.yazaryayinlari.com e-posta: yazar@
yazaryayinlari.com

üzerinden sürdürmeyi esas tavır olarak 
benimsemiştir.
Şimdi hem köklü hem yeni bir sözlük var 
elimizde: Osmanlıca Yazılışlı Büyük Türkçe 
Sözlük.
Öncelikle osmanlıca öğrenme ihtiyacı 
veya merakı olanların ihtiyacına cevap 
vermek için kelimelerin osmanlıca 
yazılışları olan bir sözlük gerekiyordu. 
İkincisi, Türk dünyasında alfabe birliği yok. 
Hâlâ bizim “eski yazı” dediğimiz harfleri 
kullanan Türk toplulukları var. Komşumuz 
Irak’da, Suriye’de, İran’da milyonlarca 
türkçe konuşan Türkler, Türkmenler, 
Afganistan’daki Türk toplulukları ve 
nihayet Çin istilasına maruz kalmış Uygur 
bölgesinin Türk toplulukları. Bu sözlüğün 
bunlar için de bir müracaat kitabı olacağı 
tahmin edilebilir.
Latin harfli “osmanlıca” sözlüklerde 
arapça ve farsça kelimelerin eski 
harfli yazılışları var. Bunlarda türkçe 
kelimelere yer verilmiyor. Son yıllarda 
umumî sözlük olarak arapça farsça 
kelimelerin yazılışlarına yer verilen 
sözlükler yayınlandı. Arapça ve farsça 
kelimelerde imlâ meselesi yok, asıl türkçe 
veya türkçeye batı dillerinden geçen 
kelimelerin yazılışları sıkıntılı. Bu Sözlük’te, 
sadece arapça ve farsça kelimelerin değil, 
türkçe, yabancı dillerden türkçeye geçen 
kelimeler ve yeni türetilen veya uydurulan 
kelimelerin de osmanlıca yazılışları var. 
Dilimizde kullanılan her türlü kelimenin 
osmanlıcasına bu sözlükte ulaşmak 
mümkün olabiliyor.

D. Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe 
Sözlüğü, ilk defa 1981’de basılmıştı. 
Geçen yıllar içinde 7 defa genişletildi 
ve geliştirildi, 26 baskıya ulaştı. 8. 
genişletilmiş yayında önemli bir yenilik: 
Kelimelerin Osmanlıca yazılışları.
Bu baskıda eserlerinden örnek alınarak 
anlamlara şahit tutulan şair ve yazarların 
sayısı 1135’e ulaştı. Bu isimler arasında 
bir hayli yaşayan şair ve yazarımız da var. 
Osmanlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe 
Sözlük’ün söz varlığı 130 bine ulaştı.
Niçin “osmanlıca yazılışlı” sözlük? Büyük 
Türkçe Sözlük, 1970’lerden itibaren 
neredeyse elli yıllık sürekli bir emeğin 
mahsulü. İlk basılıştan beri sürekli 
yenilendi ve geliştirildi.
Bütün dünyada dil kültürel devamlığın 
esas zeminidir, Türkiye’de ise, kültürel 
devamlığı belirsizleştirmenin aracı 
hâline dönüştürülmüştür. İşte bu 
eser, kültürel devamlılığı dil ve sözlük 

“Osmanlıca Yazılışlı Büyük 
Türkçe Sözlük” Yayınlandı


