40. Yılımıza
ulaşmanın gururunu
yaşıyoruz
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yıl faaliyetlerini TYB
Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan basın toplantısı
ile kamuoyuna açıkladı. Basın toplantısında TYB’nin
kuruluşunun 40. yıl dolayısıyla yurt içi ve dışında 40
büyük faaliyet düzenleneceğini dile getirdi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 40.yılda yapılacak etkinlikleri
basın toplantısında açıkladı.

20.01.2018 tarihinde TYB Genel Merkezinde Genç Kahve’de
gerçekleşen toplantıda konuşan Arıcan, “40 yıl kutlamaları
dahilinde yurt içinde ve yurt dışında kültür, sanat, edebiyat
faaliyetleri düzenleyeceğiz. Biraz sonra, “40 yılın fotoğrafları
ve afişleri” sergisinin açılışını birlikte yapacağız. 12 aya
yayılan bu etkinliklerimiz başlıklar halinde şöyle sıralamak
istiyorum: Yaşayan yazarlara saygı, geçmişteki yazarlara
vefa toplantıları, 40 yılın şiiri, hikâyesi, romanı, denemesi,
düşüncesi panel ve söyleşileri, temel metin okumaları, bilgi
şölenleri Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı, “Mehmed
Âkif Ersoy’dan Yahya Kemal Beyatlı’ya” Türk Sanat Müziği
Konseri ve genç yazarlara yönelik faaliyetlerdir.”

yönetim kurulu üyelerine, faaliyetlerimize katkı ve katılım
sağlayan üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.
Şu bir gerçek ki; derinliği ve kalıcılığı olmayan, medeniyet
değerlerimiz dikkate alınmadan günlük üretilip tüketilen
işlerle, kültürdeki yozlaşmayla mücadele edilemez.
İşte, kültür dünyamızı zenginleştirmek için; 40 yıldır
ve sürekli ilmî-fikrî bilgi şölenleri, edebî toplantılar,
şiir şölenleri, konserler, korsan yayınla mücadele
çalıştayları, Türkiye genç yazarlar kurultayları, şehir
kültürü sempozyumları, temel metin okumalarını
gerçekleştiriyoruz.

“40 yıldır kadim medeniyetimizin temsilcisiyiz” diye
konuşan Genel Başkan Arıcan, bu faaliyetlerin sadece
Ankara’da olmayacağını, tüm şube ve temsilciliklerin
yanı sıra her etkinliğin farklı bir şehirde gerçekleşeceğini
söyledi.
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TYB’nin
kuruluş süreci, faaliyetleri, bugün ifade ettiği değer ve
gerçekleştirilen 40. Yıl etkinliklerine ilişkin olarak da şu
açıklamayı yaptı:

Geri dönüp baktığımızda da; ülkemiz adına, milletimiz
adına, Türk dünyası adına iyi ki Türkiye Yazarlar Birliği var
diyoruz.
2018 yılı içinde kutladığımız 40. yılı, akıllarda kalacak
faaliyetlerimizle anlamlandırmak için; yurt içinde ve
yurt dışında önemli kültür, sanat, edebiyat etkinlikleri
düzenledik, kültür kervanımız yola revan oldu, Edirne’den
Mostar’a kadar gitti.
Bazen, bir hafta içinde farklı farklı illerde iki, bazen üç
etkinlik birden gerçekleştirdik.

TYB; Yüzyıllardır irfan geleneğimizden beslenen
kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimizi
korumak, geliştirmek ve daha da ileriye taşımak amacıyla,
kurucu genel başkanımız D. Mehmet Doğan ve 14 arkadaşı
tarafından 1978 yılında kuruldu.
Aradan geçen bu 40 yılda, yurt içinde ve yurt dışında
binlerce faaliyeti başarıyla gerçekleştirmekle kalmadı;
sanatçıların, yazarların, şairlerin, münevverlerin, ilim
adamlarının kendilerini ifade edebildikleri bir meslekî
kültür kuruluşu oldu.
Öncelikle, ilk günkü şevki ve heyecanıyla bugün dahi kutlu
yükümüze omuz veren, bize ağabeylik yapan, yol gösteren,
kendini kültüre sanata adamış olan D. Mehmet Doğan’a,
geçmişte Birliğimizde görev almış genel başkanlara ve

Ama ne usandık ne de yorulduk.
Genelde; ülkemize, insanlarımıza, kültür ve sanatımıza,
özelde de kendi hayatımıza değer ve anlam katan bu
etkinliklerde büyük yardımlarını gördüğümüz TYB
Vakfına, bilgileriyle, birikimleriyle, gayretleriyle yoğun
bir mesai harcayan yönetim kurulu üyelerimize, şube
başkanlarımıza, temsilcilerimize, iş birliği yaptığımız
kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum, şükranlarımı
sunuyorum.
Üyelerimizi bilgilendirmek, 40.yıl faaliyetlerimizi
hatırlamak ve TYB hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere
bir kapı aralamak amacıyla hazırladığımız Bülten 40. Yıl
Özel Sayısını ilgiyle okuyacağınızı umut ediyorum.
Bültenin yayınlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
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40. Yıl Temalı Resim Sergisi
20.01.2018 tarihinde TYB Genel
bizi geçmişe götürecek. Bu 40 yıl
Merkezi girişinde ve “Genç Kahve”de içinde emeği geçen arkadaşlara
yapılan açılışa, yazarlar, şairler,
teşekkür ediyorum.” dedi.
birliğin üyeleri ve misafirler katıldı.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Fotoğraflar bizi geçmişe götürecek Kâzım Arıcan’da yaptığı konuşmada,
Serginin açılışında konuşan TYB
“40 yılın fotoğrafları ve afişleri” sergisi
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
TYB’nin 1978’den beri gerçekleştirdiği
“TYB’ nin 40.kurululuş yıl dönümünü faaliyetleri gözler önüne seriyor.
idrak ediyoruz. 40. yılı göreceğimizi
Zengin fotoğraf ve afiş arşivinden
bize 40 Yıl önce söyleseler hiç
seçilen resimler Türkiye’nin yakın
inandırıcı gelmezdi. Şimdi çok şükür dönem kültür hayatını aydınlatacak bir
bugünlere ulaştık. TYB’nin 40 yıllık
değer taşıyor.” diye konuştu.
bir geçmişi var. Bu 40. yıllın binlerce
fotoğrafından ve yüzlerce afişinden
Devletlerin, kurumların ve sivil
seçilmiş örnekler TYB girişinde ve
toplum kuruluşlarının zaman zaman
Genç Kahve’de sergiliyoruz. Açılıştan geçmişlerinde neler olup bittiğini
sonra, sergiyi gezerken fotoğraflar
öğrenmek için maziye de bakmaları

gerektiğini belirten Arıcan, insanların
olduğu gibi bu kurumların da
hafızasının olduğunu ve yazılı ve
görüntülü materyallerin toplumsal
hafızayı canlı tuttuğunu belirtti.
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “40
yılın muhasebesi, toplantıları ve bilgi
şölenleri yapılacak. Günümüzün
edebiyat ve dil meseleleri üzerine
geniş açılı değerlendirme toplantıları,
genç yazarlara yönelik faaliyetler 40.
Yıl programında önemli yer tutuyor”
Daha sonra, TYB kurucu ve Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan ve TYB Vakfı 2.Başkanı İbrahim
Ulvi Yavuz, eski genel başkanlardan
Hicabi Kırlangıç serginin kurdelasını
birlikte kestiler.
Anısı olan herkese duygulu anlar
yaşatan sergi, TYB’nin kurulduğu
1978 yılından başlayarak; günümüze
kadar olan yüzlerce faaliyetin
kimi siyah beyaz kimi de renkli
karelerinden oluştu. 85 tanesinin
seçilerek sergilendiği fotoğraf ve
afişler büyük ilgi gördü.
On Beş gün boyunca açık kalan
ve birliği tanımak isteyenler için
bir pencere açan sergiyi gezenler
fotoğrafların tarihe tanıklık ettiğini,
kendilerini geçmişe yolculuk
yaptırdığını ifade ettiler.
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“Okay Edebiyatımıza Büyük Hizmetler Yaptı”
Yeni Türk Edebiyatı dalının
kurucularından olan ve çok sayıda
öğrenci yetiştiren “Hocaların hocası”
olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay
vefatının birinci yılında düzenlenen
programla anıldı.
13 Ocak 2018 tarihinde TYB Mehmet
Âkif Divanı’nda yapılan etkinliğe,
Okay’ın öğrencileri, edebiyat
sevenler ve öğrenciler katıldı.
TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan’ın yönettiği programın ilk
konuşmacısı D. Mehmet Doğan
ilk şiirinin Nureddin Topçu’nun
Hareket dergisinin kasım 1967
sayısında yayınlandığını, Orhan
Okay’ın Topçu’nun talebesi olması
hasebiyle bu dergi çevresinde yer
aldığını, zaman zaman yazılarının bu
dergide yayınlandığını, dolayısıyla
Orhan Hoca ile tanışıklığının bu
dergi çevresinde bulunmaktan
kaynaklandığını söyledi.
Doğan, Prof. Dr. Orhan Okay’la
tanışmasını da şöyle anlattı:
“İstanbul’un ünlü menba sularına
gezi tertiplemek Hareket dergisinin
önemli buluşma faaliyetlerindendi.
1970’lerin başında Sarıyar Hünkar
Suyuna gidildi. Vapurda Orhan
Hoca ile yan yana oturduk.
Zarif bir İstanbul beyefendisi ile
beraberdik. Daha sonraki yıllarda
Erzurum’a yolumuz düştüğünde
Orhan Hoca’ya uğrar, o Ankara’ya
geldiğinde görüşürdük. Daha
sonraki yıllarda ise; Türkiye Yazarlar

Birliği’nin düzenlediği Nurettin
Topçu programlarına katıldı. Dilimize,
edebiyatımıza büyük hizmetler yaptı.”
İyi bir bilim insanıydı
Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa
İsen de konuşmasında, Hoca ile
uzun yıllar devam eden ilişkisini,
ailecek çıktıkları tatilleri ve onun
vasıflarını anlattı. İsen, “Orhan Bey
benim lisanstan itibaren hocamdı.
Aşağı yukarı 40 yıldan bu yana
alâkamız kesilmedi. Aile dostu olduk.
İlim adamlığı, hocalığı yanında
muhteşem bir insandı. Biz onda,
şehirli ve entelektüel kişilikle birlikte
içselleştirilmiş bir dinî hayatın
nasıl olabileceğini gördük. Bizim
rol modelimiz oldu. Osmanlı’yla
Cumhuriyet’in ilk dönemi arasında
köprü vazifesi gören insanlardan
biriydi.” dedi.
Okuyan, düşünen ve seven hocaydı
Prof. Dr. Orhan Okay’ı anlatan Prof.
Dr. Turan Karataş’da “Edebiyat ve

kültür dünyamızın önemli ismi olan
hocamızın bilimden, sanattan başka
bir davası olmadı. Örnek bir hocaydı.
Ilımlılık en çok O’na yakışırdı. Zerafet
timsaliydi. Okuyan, düşünen ve
seven hocaydı. Hocamızın hayatının
her aşaması bizler için modeldir ve
yetişmemizde emeği büyüktür.” diye
konuştu.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat da
konuşmasında, “Sayın hocamızın
öğrencilerinden biriyim. Aslında,
bütün hocalar kıymetlidir,
muhteremdir. Ama bazı hocalar
vardır ki, onların hayatımızdaki
yerleri çok farklıdır. Onlar sadece
hoca değil bambaşka hüviyetle
karşımıza çıkarlar. İşte, Orhan Okay
da, hocalığın bütün yüksek vasıflarını
üstünde lâyıkınca taşıyan bir
münevverdi” dedi.
Dervişane bir yanı vardı
Öğrencileri ve tanıdıklarının Hoca’nın
farklı yönlerini anlattıkları programın
diğer bir konuşmacısı Dr. Necmettin
Turinay, Okay’ın nezaretinde
hazırladığı tezini ve bu süreçte
aralarında geçen diyalogları anlattı.
Son konuşmacı Yrd. Doç. Maksut
Yiğitbaş’da Orhan Okay’ın İstanbul’a
gelmeden önce konuları başkalarının
ağzından söylediğini, İstanbul’a
geldikten sonra ise kendi fikirlerini
ortaya koymaya başladığını, 40-50
yıllık birikimiyle edebiyatçı kimliğini
ortaya çıkardığını belirtti.
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Vefat eden üyelerimiz hafızalarımızda
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
kuruluşunun 40. yıl faaliyetleri
kapsamında vefat eden üyelerini
anmak için özel bir etkinlik
gerçekleştirdi.
10 Şubat 2018 tarihinde TYB Genel
Merkezi Mehmet Âkif Divanı’nda
düzenlenen programa TYB’nin
kuruluşundan bugüne kadar vefat
eden üyelerin aileleri, arkadaşları ve
yakınları da katıldı.
Vefaya büyük önem veriyoruz
Eski Hatay Milletvekili Dr. Mehmet
Sılay’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başlayan programın
açılış konuşmasını yapan TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,
yol arkadaşlarını yâd ettiklerini
söyledi.
Birliğin Türkiye adına hayata geçirilen
en samimi, en güzel adımlardan
biri olduğunu belirten Arıcan, TYB
olarak 40 yıldır kültür, fikir ve sanat
hayatında çok önemli faaliyetler
yürüttüklerini dile getirdi.
Hala yaşayan, ayakta durmayı
başaran başka kurumlar da olduğunu
anlatan Arıcan, “Bu kurumların
sürdürmesi gereken bir husus var
o da vefa. Kurumlarımız gerçekten
çok emektar insanlar tarafından
kurulur, çok zor şartları aşar ama
maalesef o insanlar unutulurlar,
ihmal edilirler. Bu anlamda başta
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Anma programı, Dr. Mehmet Sılay’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

yönetim kurulundaki arkadaşlarımız
olmak üzere emeği geçen herkese
minnettarlığımı sunuyorum. Vefat
eden tüm yol arkadaşlarımızı
rahmetle, minnetle anıyorum.” diye
konuştu.
TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan da 40. yılına
ulaşmış bir kuruluşa bir taraftan
yeni kişiler katılırken bir taraftan
da ayrılanlar olduğunu ifade etti.
Hayatını kaybedenlerin hepsini
şahsen tanıdığını anlatan Doğan, bu
isimlerin hatıralarını kendilerinden
sonrakilere aktarma ve rahmetle yad
edilmelerini sağlama adına böyle bir
anma programı gerçekleştirdiklerini
vurguladı.
Vefat eden üyelerin çok çok farklı
kesimlerden olduğunu, hepsinin çok

değerli eserler bıraktığını belirten
Doğan şunları söyledi. “Vefat eden
arkadaşlarımız bizim hafızamızda
yer etmiştir, bizim hafızamızda
olanları bizden sonrakilere aktarma
bakımından bu toplantı büyük önem
taşıyor.”
Konuşmaların ardından vefat
edenlerin fotoğraf ve bilgilerinin yer
aldığı slayt gösterisi yapıldı.
Toplantı ile anılan yitirdiğimiz üyeler:
Muhsin Yazıcıoğlu, Abdurrahim
Karakoç, Ömer Lütfi Mete, Mehmet
Âkif İnan, Fahrettin Bozdağ, Mustafa
Miyasoğlu, Erdem Bayazıt, Orhan
Okay, Rıfkı Kaymaz, A. Vahap Akbaş,
Yücel Çakmaklı, Fevziye Abdullah
Tansel, Mehmet Ali Taşçı, İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu, Seyfeddin Manisalıgil,
Nazım Zeyrek, Selahaddin Savcı,
Mehmet Aksoy, Sami Ateş, Şevket
Bulut, Fikret Çulhaoğlu, Ömer
Erturgut, Galip Erdem, Mustafa
Arafatoğlu, İbrahim Bozyel, Feramuz
Aydoğan, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan
Ali Kasır, Göktürk Mehmet Uytun,
Kaya Özdemir, Nazir Akalın, Yalçın
Özer, Burhaneddin Kayhan, Alaaddin
Özdenören, Ali Kemal Belviranlı, Zeki
Alan, Şevket Beysanoğlu, İsmail Ali
Sarar, İsmail Kaya, Ahmet Derin, Cahit
Yeşilyurt, Zemçi Çetinkaya, Necdet
Konak, Hasan Nail Canat, Abdülkerim
Abdülkadiroğlu, Cavit Kalpaklıoğlu,
Ali Nar, M. Âkif Albayrak, Yılmaz
Baydur, Şükrü Ünalan, Hasan Nail
Canat.

“Abdülhamid Han büyük bir devlet ve siyaset adamıdır”
Arıcan: Zor şartlarda hükümdarlık
yaptı

Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ),
ve Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen), 2. Abdülhamid’i
vefatının 100. yılında ilmi bir
toplantıyla andı.

“Döneminde hem içeriden hem
dışarıdan çok güçlü bir olumsuz imaj
oluşturuldu. Bugün Abdülhamid
imajının olumsuzdan olumluya
doğru değiştiğini görüyoruz.
Burada Abdülhamid daha önce
kötülenirken nasıl aşırıya gidilmişse
“100 Yıl Sonra Sultan 2. Abdülhamid şimdi de yüceltilirken de aşırılığa
Han” uluslararası ilmi toplantısı,
kaçma tehlikesi ile karşı karşıyayız.”
23-24 Şubat 2018 tarihinde İZÜ
ifadelerini kullandı.
İSEFAM Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Abdülhamid ile ilgili olumsuz imajın
büyük kısmını edebiyatçılar ve
Türkiye dışından Tunus, İran,
yazarların oluşturduğunu kaydeden
Irak ile İngiltere’den ilim ve fikir
Doğan, Abdülhamid’i kötüleyen
adamlarının katıldığı toplantıda
yazarların İttihat ve Terakki idaresini
dönemin modernleşme,
gördüklerinde Abdülhamid devrinin
bürokratikleşme, merkezileşme,
yazdıkları gibi kötü bir dönem
kültür-sanat, eğitim, dış politika,
olmadığını anladıklarını ifade etti.
Filistin meselesi, İslâm birliği
konularında bilim adamları bildiri
sundular.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan da, Sultan II.
Abdülhamid’in zor şartlar altında
33 yıl hükümdarlık yaptığına dikkat
çekerek, “Osmanlı Devleti’nin hem
içeride hem dışarıda pek çok sorunla
boğuştuğu bir dönemde tahta çıkan
Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı
döneminde gerçekleştirdiği icraat
ve uyguladığı politikalar nedeniyle
mirası en çok tartışılan Osmanlı
padişahlarından biri durumundadır.
Devletin yıkılışını engellemeyi ve
devleti yeniden güçlendirmeyi
temel hedef olarak belirleyen II.
Abdülhamid, Osmanlı padişahlarının
Tanzimat döneminden beri bürokrasi
karşısında gerileyen gücünü yeniden
tesis etmiş ve imparatorluğun
yönetimine damgasını vurmuştur”
şeklinde konuştu.
Bulut: Osmanlıyı iyi anlamalıyız
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “I.
Dünya Savaşı’nın hâlâ en önemli
sonucunun imparatorlukların
yıkılması olduğu söylenir. Peki,
Rusya neden yıkılmadı? Bütün Doğu
Avrupa’ya, Türk Cumhuriyetlere
hâkim oldu. Bugün Hollanda,
İngiltere, İspanya krallık olarak devam
ediyorsa Osmanlı Devleti de devam
edebilirdi. Oysa ‘Devam edemezdi’
gibi bir anlayış hepimizin hücrelerine
işlemiştir. Bu konuda en azından
100 yıl sonra daha iyi analiz yapmak

Doğan: Abdülhamid imajı
olumluya doğru değişiyor
Programın açılışında konuşan
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, Abdülhamid’i tahtan
indiren İttihatçıların zamanla
onun haklılığını anladığını ve
cenaze düzenlediğni belirterek,
Abdülhamid’in gerçekten büyük
haksızlığa uğramış tarihi bir
şahsiyet olduğunu söyledi. Doğan,
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın
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için zihin dünyamızdaki bariyerleri
yıkalım. Bu sürekliliği anlamak için I.
Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı’yı
her alanda anlamak için çaba
harcamalıyız” diye konuştu.
Yalçın: Devlet-i Aliye’nin izzetini
korumuş bir kahraman
Daha sonra kürsüye gelen
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen
Konfederasyonu Genel Başkanı
Ali Yalçın bir konuşma yaptı.
Değil dostunun, düşmanının bile
övgüyle bahsettiği bir şahsiyet,
bir devlet adamı hakkında yapılan
güzel ve önemli bir toplantıya
paydaş olmanın onur verici
olduğunu belirten Yalçın, “Belki
de emperyalistlerin çoktan idam
hükmünü verdiği Devlet-i Aliye’nin
izzetini koruma görevini üstlenmiş
bir kahraman, bir devlet adamı
hakkında konuşmak için buradayız.
Düşmanının dahi ‘deha’ dediği
Abdülhamid Han bu konuda tipik bir
örnektir. Tarihten düşman çıkarmak
için ‘o dönemin vatansızlarının’
attıkları iftiranın sembolü olan
‘Kızıl Sultan’ ifadesi bir dönem okul
kitaplarına kadar girmişti.
Çok şükür o dönemler çok geride
kaldı. Su aktı ve yatağını buldu.
Birçok alanda olduğu gibi tarih
alanında da vesayetin zincirlerini
kırdık, kırıyoruz.” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
oturumlara geçildi.
Başkanlığını Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan’ın yaptığı I. oturumda, Prof.
Dr. Yakup Zeki, Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Tabakoğlu, İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof.

6

Prof. Dr. Ali el-Suli, Prof. Dr. Turan Koç, Yrd. Doç. Dr. Nasrollah Salehi,
Prof. Dr Necmettin Alkan, Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya

Dr. Mehmet Bulut ve TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan “Sultan
II. Abdülhamid Han Döneminde
Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Bir
Değerlendirmesi”ni yaptılar.
Yurtiçi ve yurtdışından alanlarında
uzman bilim insanlarının katılımıyla iki
gün süren ve öğrencilerin büyük ilgi
gösterdiği toplantıda 2. Abdülhamid
Han döneminin siyasal ve sosyal
olayları ve günümüze uzanan etkileri
ele alındı.
Başkanlığını Prof. Dr. Turan Koç’un
yaptığı 2. Oturumda; Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya, Prof. Dr. Necmettin
Alkan, Prof. Dr. Ali el-Sûli, Ve Yrd.
Doç. Dr. Nasrollah Salehi; “Sultan
II. Abdülhamid Han Döneminde
İmparatorluğun Dönüşümü:
Modernleşme, Bürokratikleşme
ve Merkezileşme” başlığı altında
bildirilerini sundular.
“Sultan II. Abdülhamid Han
Döneminde Osmanlı Dış Politikası
ve Filistin Meselesi” III. Oturumda
konuşuldu. Prof. Dr. Arif Ersoy’un
başkanlığını yaptığı bu oturumda
ise; Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Ş.
Tufan Buzpınar, Yrd. Doç. Dr. Zoubeir
Khalfallah Ve Dr. Naci Yorulmaz

konuştu.
IV. Oturumu Prof. Dr. Safa Saygılı
yönetti. Prof. Dr. Cezmi Eraslan,
Doç. Dr. Rahman Ademi, Yrd. Doç.
Dr. Muhammed Ali Muhammed
Allo Hüseyin Ve Dr. Yakup Ahmet
sunumlarını “Sultan II. Abdülhamid
Han ve İttihad-ı İslam Projesi”
konusunda yaptılar.
V. Oturumda ise “Sultan II.
Abdülhamid Han Döneminde
Osmanlı Sosyal, Ekonomik ve
Kültürel Dünyası” konuşuldu. Prof.
Dr. Abdülkadir Emeksiz’in yönettiği
oturumda, Prof. Dr. Mehmet Bulut,
Prof. Dr. Fatmagül Demirel, Prof. Dr.
Bülent Arı Ve Doç. Dr. Abdullah Şevki
Duymaz bildiri sundu.
İlmi toplantı, başkanlığını Prof. Dr.
Mehmet Bulut’un yaptığı, Dr. D.
Mehmet Doğan, Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve
Prof. Dr. Yakup Zeki’nin konuşmacı
olduğu değerlendirme oturumunun
ardından sona erdi.

TYB’nin Aytmatov toplantısına katılan Kırgız Bakan Pankratov:

Aytmatov, 20. yüzyılın en önemli yazarıdır

Ünlü Kırgız edebiyatçı ve diplomat
Cengiz Aytmatov’un doğumunun
90. yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar
Birliği (TYB), İslâm Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA),
ve Rusya-İslâm Dünyası Stratejik
Vizyon Grubu tarafından “Kültürel
İşbirliği Cengiz Aytmatov’un
Kültürel Mirası” yuvarlak masa
toplantısı yapıldı.

Arıcan: “Aytmatov
Duyguları, düşünceleri,
hissiyatları, aşkları,
umutları, insani olan her
şeyi derin bir psikolojik
tahlil ve analizlerle dile
getirdiğini görmekteyiz.

ve diplomat Cengiz Aytmatov’un
eserlerinde gerçekçi anlatımlar
bulmuştur. “ şeklinde konuştu.
Arıcan: Düşüncelerini ortaya
koyarken insanı merkeze almıştır
TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan da felsefenin önemli
isimlerinden Platon ve Aristo’nun
antik Yunan’ın mitolojisinden,
birikimlerinden hareketle eserler
ortaya koyduğunu, Cengiz
Aytmatov’un da ortak kültürel
birikimleri, masalları ve hikâyeleri
kelimelere ve kavramlara
dönüştürerek derin felsefî tahliller
yaptığını dile getirdi.
Aytmatov’un eserlerinde karakterleri
üzerinden yaptığı tahlillerin önemli
olduğunu vurgulayan Arıcan, şöyle
konuştu:

“Bu yönüyle Cengiz Aytmatov aslında
büyük bir filozofumuzdur. Duyguları,
düşünceleri, hissiyatları, aşkları,
umutları, insani olan her şeyi derin
bir psikolojik tahlil ve analizlerle
dile getirdiğini görmekteyiz. Bu
yönüyle de Cengiz Aytmatov başarılı
bir psikolog olarak da karşımıza
çıkmaktadır.”
Yerhov: Ortalığı karıştıran güçler
var
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey
Yerhov da 1990’lı yılların Rusya,
dünya ve Cengiz Aytmatov’un
ülkesi Kırgızistan için zor bir dönem
olduğunu ifade ederek, “Zor
dönemlerde insan hakkında iyi bir
şeyler söyleniyorsa bu önemlidir.”
dedi.

24 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da
gerçekleşen toplantıda Cengiz
Aytmatov’un hayatı, eserleri,
düşünce dünyası ve edebiyat
dünyasına etkileri konuşuldu.
IRCICA Genel Direktörü Halit Eren,
toplantıda yaptığı konuşmada
Rusya Müslümanları, Orta Asya
ve diğer İslâm ülkeleri arasında
paylaşılmış tarih süreçleri olduğunu
belirterek “Bütün bunlar ortak tarih
hafızasını meydana getirip bugünkü
kültür ilişkilerini şekillendirmektedir.
Bu durum dünyaca ünlü Kırgız yazar
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Yerhov: “Düşmanın
oğluydu.’ Belki de bu
yüzden eserlerinde
trajediyi çok iyi
anlatıyordu. Pembe bir
tablo çizmiyordu. Onun
eserlerinde kahramanlar
büyük felaket ve trajediler
yaşıyor.”
Aytmatov’un eserlerinde işlediği
konulara ve ana temasına değinen
Yerhov, şunları aktardı:
“Babası kurşuna dizilmişti ve
‘Düşmanın oğluydu.’ Belki de bu
yüzden eserlerinde trajediyi çok
iyi anlatıyordu. Pembe bir tablo
çizmiyordu. Onun eserlerinde
kahramanlar büyük felaket ve
trajediler yaşıyor. Onun eserlerinde
sarsılmaz bir şarkı söyleniyor. İnsan
büyük bir yük taşıdıktan sonra
yıkılmıyor. Sonsuz mücadelenin
sonucunda kazanıyorlar. İnsanların
uğruna savaşıyorlar. Şimdi trenler
doğudan batıya, batıdan doğuya
gidiyor. Cengiz Bey’in eserlerini
okuduğumda şunu görüyorum.
Tan yerinde yangınlar, yanı başında
ölümler yaşanıyor, yalan, iftiralar öne
çıkıyor.
Bugün Rusya dopingle suçlanıyor,
son İngiltere olayında da suçlandık.
Afrin’den dolayı Türkiye’yi suçluyorlar.
Beyazı siyah, siyahı beyaz gösteren,
ortalığı karıştıran güçler var.”
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi
İbrahim Dzhunusov da Aytmatov’un
bugün eserleriyle yaşadığını ve tüm
dünyanın Kırgızları Cengiz Aytmatov
üzerinden tanıdığını kaydetti.
Cengiz Aytmatov’un oğlu
Askar Aytmatov da program
düzenleyicilerine ve katılımcılara
teşekkür ederek Türk dünyasının
kutladığı nevruz bayramını tebrik etti.
Doğan: Mankurt, emirleri yerine
getiren bir köledir
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
da konuşmasında Aytmatov’un
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dünya literatürüne kazandırdığı
ve hala öneminden, işlevinden bir
şey kaybetmemiş olan “mankurt”
kavramını tahlil ettiği konuşmasında
şunları söyledi:
“Mankurt/mankurtlaşma Cengiz
Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel/
Gün Uzar Yüzyıl Olur adlı eserinde
ortaya konulan bir kavramlardır.
Sömürgeci, istilacı güçler bir ülkenin
çocuklarını, başlarını yaş derilerle
sararak kızgın çöl güneşi altında
bırakırlar. Bu deriler kurudukça
kafaları sıkıştırır. Kafaları sıkıştırılan
çocukların beyinleri küçük kalır,
zihnî melekeleri de gelişmez.
Elbette, mankurtlaştırmanın en
kabası, bu deri sarılarak yapılanı;
sayısız mankurtlaştırma usulü
var. Mankurtlaştırılmak için ille de
kafasına ıslak deve derisi sarılmak
gerekmez. Fizikî mankurtlaştırma
bir efsane olabilir, manevisi ise her
an yaşanabilecek bir gerçekliktir.
Kafamızda bizi sıkan deri yok; ama
zihnimizi daraltmak için yapılan
ameliyeler var. Harf değişiklikleri, dile,
kelimelere müdahaleler, kendi klasik
metinlerine vakıf olamadan yabancı
metinlerle karşılaştırılma...Bunlar
da mankurtlaştırmanın başka türlü
tezahürleri!”
Ayvazoğlu: Aytmatov dünya
yazarıdır
Yuvarlak masa toplantısının diğer
bir konuşmacısı Beşir Ayvazoğlu ise
konuşmasına Aytmatov’un bir dünya
yazarı olduğunu zikrederek başladı.
Kendisinin Türkiye’de ilk kez onunla
röportaj yapan kişi olduğunu belirtti.
Ayvazoğlu, eserlerinin tüm insanların

sorunlarını kucaklayıcı bir niteliğe
sahip olduğunu, hümanizminin
Avrupa tarzında olmayıp, insanı
da içine alan ama onunla birlikte
tüm yaratılanı kapsayan daha çok
tasavvufî yaklaşıma yakın olduğunu
ifade etti. Aytmatov’u önemli
kılan hususiyetlerden birisinin de
totalitarizme çok etkili ve başarılı
şekilde karşı çıkmasında aramak
gerektiğini vurguladı.
Toplantıya Rusya-İslâm Dünyası
Stratejik Vizyon Grubu Ana Direktörü
Büyükelçi Veniamin Popov, TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
yazar Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr.
Sami Güçlü, Türkiye Yazarlar Birliği
Genel Sekreteri Dr. Muhammed
Enes Kala, Türk dünyasından önemli
yazarlar, bilim insanları, siyasetçiler,
diplomatlar, edebiyatçılar ve
davetliler katıldı.
Toplantı bildirileri Türkçe ve Rusça
olmak üzere iki dilde basılarak
okuyucuları ile buluştu.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin
düzenlediği Cengiz Aytmatov
toplantısına Kırgızistan Ekonomi
Bakanı Oleg Pankratov, Rusya’nın
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
ve Türksoy Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov katılarak Aytmatov’un
hayatı, eserleri, Türk ve dünya
edebiyatına olan katkılarını anlattılar.
Kırgızistan Ekonomi Bakanı
Pankratov, “Milletinin tarih boyunca
kazandığı sosyal, kültürel, ahlâkî,
edebî, askerî yani bütün maddi
ve manevi zenginliğini eserlerine
yansıtmış olan Cengiz Aytmatov,
20. yüzyılın önemli yazarlarından
birisidir.” dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

30.01.2019 tarihinde, TYB ve Rusyaİslâm Stratejik Vizyon Grubunca
Ankara’da 3. düzenlenen “Dünya
Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov
Yuvarlak Masa” toplantısını TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan yönetti.
Etkinliğe katılarak bir konuşma
yapan Bakan Pankratov,
Aytmatov’un ünlü bir edebiyatçı
olduğu kadar başarılı bir diplomat ve
büyükelçi olduğunu söyledi.

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov

Aytmatov Türk dünyasının ortak
değeridir
Bakan Oleg Pankratov sözlerini şöyle
sürdürdü: “ Dişi Kurt’u okumak için
6 ay beklemiştim. O günkü şartlar
içinde, yeni baskı yapılmadığı için
eser elden ele dolaşıyordu. Yıpranmış,
eskimiş olarak elden ele geçen bu
önemli eseri bir solukta okumuştum.
Yaşadığı coğrafyanın insanının tarih
içinde kazandığı değerlerini, acılarını,
kahramanlıklarını, tecrübelerini
yazıya döken Cengiz Aytmatov Türk
dünyasının ortak değeridir. Program
için ev sahipliği yapan Türkiye Yazarlar
Birliği’ne teşekkür ediyorum”
TYB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya katılan Rusya’nın Ankara
Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yaptığı
konuşmada, öğretmen olan annesinin
yönlendirmesi ile küçük yaşlardan
itibaren Aytmatov’un eserlerini
okumaya başladığını ifade etti.
Rusya, Türkiye ve Kırgızistan
Aytmatov’u birlikte anıyoruz
Yerhov konuşmasında şunları
kaydetti: “Bir taraftan bakınca sanki
Aytmatov’u hatırlayarak aslında
20’nci asrın sorunlarını konuşuyoruz.

Aynı zamanda geleceğe de bakmış
oluyoruz. Geleceğe dair vizyon
oluştururken, geçmişe dair en iyi
örnekleri ve karakterleri inceleyerek
geleceği oluştururuz. Rusya, Türkiye
ve Kırgızistan, Aytmatov’u birlikte
anıyor.
Hep beraber Aytmatov’u hatırlıyoruz.
Beraber oluşumuz bizi başarıya
götürecektir. Bu bizim gücümüzü
sembolize ediyor. Eğer biz ileride
birlikte çalışacak olursak projelerimiz
başarıya ulaşacaktır.”
İnsanlık Aytmatov’un görüşüne
daha sıkı sarılmalı
Yuvarlak masa toplantısına katılan
Türksoy Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov da Cengiz Aytmatov’u

Dusen Kaseinov Türksoy Genel Sekreteri

şahsen tanıdığını ifade etti.
Kaseinov, “Aytmatov, abi olarak örnek
aldığım birisidir. Kendisi ile Rusya
İslam Stratejik Vizyon Grubunda
beraber çalışmıştık. Bir toplantıda
söylediği şu sözünü hiç unutmam: ‘Biz
fikir kervanına yük yükleyenlerdeniz.’
O sadece fikir üretmedi aynı zamanda
pek çok projeleri de hayata geçirdi.

Bakan Oleg: “Yaşadığı
coğrafyanın insanının tarih
içinde kazandığı değerlerini,
acılarını, kahramanlıklarını,
tecrübelerini yazıya döken
Cengiz Aytmatov Türk
dünyasının ortak değeridir.
Programa ev sahipliği yapan
Türkiye Yazarlar Birliği’ne
teşekkür ediyorum.”
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Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov , TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan

Gerçekten günümüzde tüm insanlığın
Aytmatov’un dünya görüşüne daha
sıkı sarılması gerekiyor.” şeklinde
konuştu.
Türkiye’de basılan kitaplarının
tirajı Kırgızistan’ın nüfusuna
ulaşmıştır
Cengiz Aytmatov’un hayatı, eserleri,
edebî kişiliğinin değerlendirildiği
toplantıda konuşan TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, Türkiye’de eserleri
en çok basılan ve okunan yazarların
başında gelir. Cengiz Aytmatov’un
geldiğini ve bütün hikâyelerinin,
romanlarının Türkiye Türkçesine
aktarıldığını ifade etti.
Doğan konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: İlgi çekici bir benzerliğe
dikkat çekmek istiyorum: Bizim büyük
şairimiz Mehmed Âkif Ersoy gibi
Cengiz Bey de veterinerlik öğrenimi
görmüştür. Türkiye’de kitapları
en çok basılan şarimiz, yazarımız
Mehmed Âkif’dir. Öyle sanıyorum
ki, ondan sonra kitapları en çok

Doğan: “Aytmatov,
gününü bir asra bedel
kıldı, muhteşem eserlerini
zamanı aşarak yazdı.
“Mankurtlaşma” kavramını
dünya literatürüne
armağan etti. Zihnimizi açtı,
ufkumuzu genişletti.”
basılan yazar Cengiz Aytamtov’dur.
Belki de onun Türkiye’de defalarca
basılan kitaplarının tirajı Kırgızistan’ın
nüfusuna ulaşmıştır.”
Atıf Yılmaz’ın yönettiği, “Selvi
Boylum Al Yazmalım” filminin, Cengiz
Aytmatov’un eserinden sinemaya
aktarıldığını da hatırlatan Doğan,
“Aytmatov, gününü bir asra bedel
kıldı, muhteşem eserlerini zamanı
aşarak yazdı. “Mankurtlaşma”
kavramını dünya literatürüne
armağan etti. Zihnimizi açtı,
ufkumuzu genişletti.” diye konuştu.

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
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Türk kültünü edebiyatla tanıttı
Çalıştay da bir konuşma yapan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan ise batı felsefesinin “insan
insanın kurdudur” düşüncesi yerine
“her gün insan kalmak gerekir” diyen
doğu felsefesinin önemli düşünürü,
yazarı Cengiz Aytmatov’u daha
iyi tanımak, tanıtmak amacıyla bu
toplantıları düzenlediklerini ifade etti.
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“24 Mart 2018 tarihinde Cengiz
Aytmatov’un doğumunun 90. Yılı
vesilesiyle “Kültürel İş Birliği Cengiz
Aytmatov Kültürel Mirası” yuvarlak
masa toplantımızı TYB, IRCICA ve
Rusya İslâm Stratejik Vizyon Grubu
ile İstanbul’da gerçekleştirmiştik.
Daha sonra, Moskova’da Cengiz
Aytmatov’un dünya mirasına ve
barışına katkısının konuşulduğu
bir program düzenledik. Bugün ise,
Aytmatov’la birlikte kültürel zeminde
Türkiye ve Rusya ilişkilerinin dünü,
bugünü ve geleceğini de konuşacağız”
dedi.
Arıcan, Cengiz Aytmatov’un yazdığı
eserlerle hem Türk kültürünün
tanıtılmasına önemli hizmetlerde
bulunduğunu hem de Türk dünyasını
oluşturan ülkeler arasında edebî bir
köprü kurduğunu belirtti.
Yuvarlak masa toplantısında, Prof.
Dr. Elena Eshba, Prof. Dr. Muhammet
Savaş Kafkasyalı, Prof. Dr. Fırat Purtaş,
Alexander Sotniçenko, Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Orhan
Söylemez, Dr. Mustafa Çetin, Şener
Bulut, Dr. Muhammet Enes Kala ve
Elazığ eski Valisi Muammer Muşmal
da konuştu.
Programa katılanlara, 24 Mart 2018
tarihinde İstanbul’da düzenlenen
“Kültürel İş Birliği Cengiz Aytmatov
Kültürel Mirası” toplantısının
metinlerinden oluşan ve Türkçe ve
Rusça olmak üzere iki dilde hazırlanan
kitap hediye edildi.
Etkinliğe, bilim adamları, ,
akademisyenler ve edebiyatçılar
katıldı.

Ayvazoğlu: Her zaman daha iyisini yazmaya çalıştım
40. Yıl kutlamaları dahilinde
düzenlenen “40’lar Meclisi Edebiyat
ve Hayat Söyleşileri” nin ilk konuğu,
edebiyatçı-yazar Beşir Ayvazoğlu
oldu.
03.02.2018 tarihinde Türkiye Yazarlar
Birliği (TYB) Mehmet Âkif Divanı’nda
gerçekleşen etkinliği hikayeci ve
eleştirmen Necip Tosun yönetti.
TYB’nin kurucularından olan; şiir,
deneme, roman, araştırma inceleme
yazılarıyla edebiyat camiasının
Beşir Ayvazoğlu, Necip Tosun
yakından tanıdığı Ayvazoğlu
söyleşide yazarlığa başlama sürecine Yazmaya heyecan ve heves duymaya
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. başladığınız zaman yazarlığa ilk adımı
Kâzım Arıcan da yaptığı konuşmada,
atmış oluyorsunuz” diye konuştu.
2018 yılında TYB’nin 40. Kuruluş yıl
Ayvazoğlu, yaptığı konuşmada,
dönümü dolayısıyla yurt içinde ve
TYB’nin kuruluşunun 40. yılında,
İyi yazarın ilk eleştirmeni kendisidir yurt dışında çok önemli kültür sanat
birliğin eski ve yeni mensuplarıyla
etkinlikleri gerçekleştireceklerini
bir arada bulunmaktan heyecan
“İyi yazar, aynı zamanda kendi
belirtti.
duyduğunu belirtti.
kendisinin acımasız eleştirmeni
Ayvazoğlu, “40 yıl, dile kolay. Aslında olmalıdır. Yazar olmak isteyen gençlere Arıcan,” Düzenlenecek bu
yarım asır demektir. Ama bize
her zaman yazdıklarını defalarca
faaliyetlerden biri olan “40’lar
sorarsanız daha dün gibi.” dedi.
yeniden yazmaktan kaçınmamalarını,
Meclisi”nin ilk konuğu olarak,
eksilte eksilte yazmalarını tavsiye
günümüzün en önemli edebiyatçısı
Aşk Estetiği adlı ilk eserinin
ediyorum” diyen Ayvazoğlu daha sonra olan Beşir Ayvazoğlu’nu misafir
yayınlanma süreci hakkında bilgi
şunları söyledi:
etmekten büyük mutluluk
veren Ayvazoğlu, yazdığı hiçbir
“Bir yazar, öncelikle içinden çıktığı
duyuyoruz” diye konuştu.
metinin kendisini tam manasıyla
toplumu tanımak, onun tarihini,
tatmin etmediğine değinerek,
kültürünü, dünyaya bakış tarzını,
bundan dolayı her zaman daha iyisini karakterini, davranış biçimlerini bilmek
yazmaya çalıştığını kaydetti.
zorundadır. Bilmediğiniz, tanımadığınız
bir şeyi anlatamaz, eleştiremez,
Ayvazoğlu: “Bir yazar,
Yazar, yaza yaza yaşayan adamdır değiştiremez, dönüştüremezsiniz.
öncelikle içinden çıktığı
Yazmak demek, değiştirmeye
Konuşmasının bir bölümünde
toplumu tanımak, onun
çabalamak demektir.”
edebiyata ilgi duyan ve yazma
tarihini, kültürünü, dünyaya
isteği içinde olan gençlere seslenen
Söyleşinin sonunda bir konuşma
bakış tarzını, karakterini,
Ayvazoğlu iyi yazı yazmak için
yapan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
davranış biçimlerini bilmek
mutlaka çok okumaları gerektiğini
Doğan, “ 40.yıl faaliyetimizin “40’lar
zorundadır. Bilmediğiniz bir
belirterek “ Yazar, yaza yaza yaşayan Meclisi”nin ilk konuğu olarak TYB’nin
adamdır; hayatına yazarak anlam
şeyi anlatamaz, eleştiremez,
14 kurucusundan biri olan Beşir
kazandırır. Yazılan her metin -türü ne Ayvazoğlu’nu tercih etmemizin ne
değiştiremezsiniz.”
olursa olsun- bir iç macera, derunî bir kadar doğru bir karar olduğunu
heyecan olarak yaşanmalı ve amaç
birlikte gördük. İstanbul’da yaşayan
mükemmele ulaşmak olmalıdır.
Ayvazoğlu’nu aradan geçen uzun yıllar
Yazar öncelikle kendisi için yazmalı,
sonra tekrar TYB çatısı altında görmek
başka bir deyişle, metin önce
bizleri mutlu etti.” dedi.
yazarın kendisini tatmin etmelidir.
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Özdenören: TYB’nin nice 40’ıncı yıllar görmesini diliyorum
“40’lar Meclisi” söyleşisinin ikinci
konuğu deneme, hikâye ve roman
yazarı Rasim Özdenören oldu.
17 Şubat 2018 tarihinde TYB
Mehmed Âkif Divanındaki söyleşiyi
Necip Tosun yönetti.
Necip Tosun programın açılışında
yaptığı konuşmada, “Edebiyat
ve Hayat” başlığı altındaki bu
söyleşide edebiyat dünyasının
‘ağabey’lerinden usta yazar
Özdenören’in hayata bakışını,
tecrübelerini, anılarını ve
diğer yazarlarla olan ilişkilerini
dinleyeceğiz dedi.

Özdenören: “TYB’ye
karşı maddi ve manevi
görevlerimi layıkıyla yerine
getirdiğim kanaatinde
değilim. Ama uzaktan da
olsa takip ediyorum.”
Rasim Özdenören konuşma
başlamadan önce TYB’nin 40’ıncı
yılını kutluyorum. Birliğin nice 40’ıncı
yıllar görmesini diliyorum dedi.
TYB’ni takip ediyorum
Edebiyat dünyasındaki kişilerin
kendisini “TYB’nin kurucu
üyelerinden biri” olarak gördüğünü,
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Necip Tosun, Rasim Özdenören

başladığını ifade eden, Özdenören
“Çok genç yaşta yazmaya başladım.
Yazılarımı mahalli basın yerine Hamle
Dergisi’ne ve İstanbul’daki dergilere
gönderiyordum. O günlerde,
edebiyatta bir İstanbul ağzıyla yazma
vardı ve ben de Maraş ve Çukurova
ağzıyla yazıyordum. Bu bir farkındalık
oluşturdu.” diye konuştu.
Cahit Zarifoğlu, M. Âkif İnan, Erdem
Bayazıt ve Alaeddin Özdenören,
Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç’la
olan arkadaşlıklarını anlatan
Özdenören, “ Okuyan, düşünen,
düşüncelerini yazan bu arkadaşlarla
belli bir plan program dâhilinde
bir araya gelmedik. Lise yıllarında
başlayan ve uzun yıllar devam eden
Çok genç yaşta yazmaya başladım
arkadaşlıklarımız ve dostluklarımız
1967’de yayımlanan ilk eserinden sonra bir kaderdir” diye konuştu.
deneme ve hikâye kitaplarını yazmaya
Rasim Özdenören konuşmasının
sonunda dinleyicilerin sorularını da
cevapladı. Önemli öykücüler ilgili bir
soruya da, “Evvela kendi edebiyat
tarihimizde Ömer Seyfettin’i usta
bir öykücü olarak kabul ediyorum.
Memduh Şevket, Sabahattin Ali, Sait
Faik, bunlar da usta öykücüler. Elli
kuşağının her biri, tek tek usta birer
öykücüydü” dedi.
Söyleşiden sonra, Genç Kahve’de
etkinliğe katılanlarla bir süre sohbet
eden Özdenören, okuyucuları için
kitaplarını imzaladı.
bundan dolayı da kendisini öyle
hissettiğini aktaran Rasim Özdenören,
“TYB’ye karşı maddi ve manevi
görevlerimi layıkıyla yerine getirdiğim
kanaatinde değilim. Ama uzaktan
da olsa takip ediyorum. Böyle bir
etkinlikte bulunduğum için sizlere
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Özdenören, ilk öykü kitabının
yayınlanma sürecini şöyle anlattı.
“Hikâyeleri içerikleri gereği üç kitap
olarak tasarlamıştım. Ancak 1967’de
Sezai Karakoç bir mektup yazarak
öyküleri acele göndermemi istedi.
Gönderilen hikâyeler Hastalar ve Işıklar
adıyla yayımlandı.”

Edebiyat, sanat ve düşünce alanının
seçkin isimlerinin ağırlandığı
“40’lar Meclisi”nin üçüncü konuğu,
şair-yazar Arif Ay oldu.
3 Mart 2018 tarihinde TYB Mehmed
Âkif Divanı’nda gerçekleşen programı
hikayeci ve eleştirmen Necip Tosun
yönetti.
Tosun açılışta yaptığı konuşmada,
“Arif Ay bürokrasinin ve siyasetin
ışıltılarından uzak kalarak edebiyatı
hayatının merkezine koyan
günümüzün önemli bir yazarıdır.
Ay’la söyleşimiz, edebiyat merkezli
olmakla birlikte hayatı yorumlamak,
geçmişe bakmak ve birikimi
aktarmayı da amaçlamaktadır” diye
konuştu.

Arif Ay: “Günümüzde
gençler okumalarında ve
yazmalarında sıkıntılar
yaşıyorlar. Bugün
yayınlanmaya devam eden
edebiyat dergiler var. Bu
dergiler de şiir, deneme
ve öykü yazanlar için okul
işlevi yapmalı.”

40’lar Meclisi edebiyat tarihinde
yer alacak
Böyle bir etkinlikle yazarlar ve
okurlarını buluşturmasından dolayı
TYB’ye teşekkür eden Ay, “40’lar
Meclisi”nin güzel bir isim olduğunu
edebiyat tarihinde yer alacak böyle
bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu
mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Arif Ay: ‘İslâm coğrafyasının
ortak acılarını yazdım’
başladığını belirten Arif Ay, “Denizi
Giyinmek” adlı ilk şiirim 1975’te
Edebiyat dergisinde yayımlandı”
dedi.
Dergiler; şiir, deneme ve öykü
yazan gençler için okul olmalı
Bugün şiirin günümüzde geldiği
yeri, gençlerin şiir ve dergilerle olan
ilişkilerine değinen Ay, “Gençlik
yıllarımızda dergiler bir okul, bir
ocaktı. Oralarda bizlerden büyük
ağabeylerimiz hayata bakışımız
ve yazdıklarımıza ilişkin bizlere yol
yöntem gösterirlerdi. Bu durum
bizleri daha disiplinli yazmaya
ve yaşamaya yöneltiyordu. Ama
günümüzde gençler bu disiplinden
uzak oldukları için okumalarında ve
yazmalarında sıkıntılar yaşıyorlar.
Bugün yayınlanmaya devam eden
edebiyat dergiler de şiir, deneme ve

öykü yazanlar için okul işlevi yapmalı,
yol, yöntem göstermeli ” diye
konuştu.
Konuşmasında, şiir, şair-hayat
ilişkisine de değinen Ay, “Şiirimin
Şehirleri”nde bütün bir İslâm
coğrafyasının ortak acılarını dile
getirdim. Bu, acının bir bilinç
dönüşümüne, bir bilinç uyanmasına
şiirle yapılan bir vurgudur. İnsan
yapıp ettiklerinden sorumludur.
Huzuru mahşerde yapıp ettiklerinin
hesabını verecek. Şair olsak da,
devlet başkanı olsak da, âlim olsak
da bu değişmez. Dolayısıyla şair
olarak hayata ve şiire bu inançla
bakıyorum.” dedi.
Söyleşi soru cevaplarla son buldu.
Programdan sonra edebiyatçı Arif Ay
ve Necip Tosun, Genç Kahve’yi ziyaret
ederek okurlarıyla sohbet ettiler.

Konuşmasına, lise yıllarından beri şiir
çalışmalarını, öykü ve denemelerini
sürdürdüğünü, edebiyat hayatının
Nuri Pakdil’in çıkardığı edebiyat
dergisinde yayımlanan şiirlerle
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konusunda kendisini yönlendirdiğini
ifade etti.
TRT’de görev yaptığı dönemde
senaryo ve metin yazarlığı yaptığını
ve çeşitli dergilerde görev aldığını
söyleyen Özcan, iş itibariyle yolunun
her zaman medyayla kesiştiğini ifade
etti.

Özcan: “Sevgi ve nefretin en yoğun oduğu mecra sosyal medya oldu.
Hemen herkes kendini görünür kılmak için ihtirasla vitrine girmek istiyor.”

Gökhan Özcan:

TYB bize kol kanat gerdi
Öykü ve deneme yazarı Gökhan
Özcan “40’lar Meclisi”nde konuştu.
17.03.2018 tarihinde, TYB Mehmet
Âkif Divanı’nda “Edebiyat ve
Hayat Söyleşileri” konu başlığı ile

Özcan: “Türkiye Yazarlar
Birliği imkânsızlık
dönemlerinde de bize kol
kanat gerdi. Şimdi de bu
tür etkinliklerle edebiyata,
edebiyatçılara sahip
çıkmaya devam ediyor.”

gerçekleşen etkinliği hikâyeci ve
eleştirmen Necip Tosun yönetti.
Necip Tosun programın açılışında
yaptığı konuşmada, Özcan’ın
günümüz edebiyatının önemli
bir ismi olduğunu ve “Göz Ağrısı”
kitabıyla 2017 yılında TYB’den ödül
aldığını belirtti.
Nabi Avcı yazmam konusunda
beni yönlendirdi
Gökhan Özcan, Gazi Üniversitesi
Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik
ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğrenci
iken bir gazetenin Kültür-Sanat
Servisi’nde yazı hayatının başladığını
ve bu süreçte Nabi Avcı’nın yazma

Sosyal medya çıktı,
herkes yazar oldu
Çocuk edebiyatı dalında da kitap
yazdığını anlatan Özcan, “O zamanlar
imkanlar yetersiz olduğu için edebiyat
anlamında ne bulursak onu yaptık.
Ama her zaman güzel, renkli şeyler
denk geldi. Tecrübelendik, büyüdük.
Memur oldum fakat yazmayı hiç
bırakmadım. Türkiye Yazarlar Birliği
imkânsızlık dönemlerinde de bize
kol kanat gerdi. Şimdi de bu tür
etkinliklerle edebiyata, edebiyatçılara
sahip çıkmaya devam ediyor.”
ifadelerini kullandı.
Günümüzde bir çok insanın derinliği
olmayan meseleler üzerinde
konuştuğunu ve tüm enerjilerini bu
yönde harcadıklarını söyleyen Özcan,
medyanın bize gösterdiğinden başka
da hayatların ve konuların olduğunu
belitti.
Sosyal medya konusunda da
değerlendirmelerde bulunan Özcan,
“ Değeri vardı kağıdın, yazarın ve
yazılanların. Köşe yazarlarının da
ayrı bir değeri vardı. Sosyal medya
çıktı çıkalı herkes biraz yazar oldu,
o konu hakkında konuşmaya –
yazmaya başladı ehliyeti var mı yok
mu artık buna bakılmıyor. Hemen
herkes, kendisini görünür kılmak için
ihtirasla vitrine çıkmak istiyor. Sevgi
ve nefretin en yoğun olduğu mecra
sosyal medya oldu.” diye konuştu.
Okurlarının büyük ilgi gösterdiği
Özcan, programın sonunda soruları
cevapladı, okuyucuları için kitaplarını
da imzaladı.
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“Yazarın dünya görüşü eserine yansır”
dilimizi de etkiliyor ve giderek görsel
bir dil kullanmaya başlıyoruz. Zorunlu
olarak böyle. Yıllar içinde eşyayla
kurduğu ilişkinin biçimi temelli
olarak değişiyor. O da tasvir yerine,
imge vasıtasıyla ‘göstermek’ istiyor.
Öykülerimde imgesel bir dil olduğu
söyleniyor; eğer öyleyse, bunun
nedeni, içinde yaşadığımız görsel
bombardımandır.”
Cemal Şakar

40’lar Meclisi”nin beşinci konuğu,
“Esenlik Zamanları”yla TYB 1999
Hikâye Ödülü’nü kazanan yazar
Cemal Şakar oldu.
31 Mart 2018 tarihinde TYB
Mehmed Âkif Divanı’nda
gerçekleşen programı hikâyeci ve
eleştirmen Necip Tosun yönetti.
Tosun açılışta yaptığı konuşmada,
“İnsanların dertleriyle dertlenmesini
bilen ve aynı zamanda bunu
kendine bir görev atfederek
eserlerinde anlatmaya çalışan
son dönemin önemli ismi Cemal
Şakar, 40 yıldır kendini edebiyata
adamış bir arkadaşım. İlk öykülerimi
okuyan ilk öykülerini okuduğum
Şakar şimdi 20. kitabını çıkardı.
Bugün Şakar’la geçmişe bir
yolculuk yaparak kitapları ve hayatı
konuşacağız .” diye konuştu.

Öykü yazarken eserin nasıl
kurgulandığı konusunda da bilgiler
veren Şakar, “Eserin kurgusu da,
sanatçıyı seçme ve tasnif etmeye
zorlar. Şöyle de söyleyebiliriz; sanatçı
eserini kurgularken, sahip olduğu
seçilmiş ve tasnif edilmiş ‘şey’lerden
hareket eder. Bu bağlamda esere
nelerin gireceği, nelerin dışarıda
bırakılacağı da dünya görüşünün
zorunlu bir uzantısıdır. Kiminin
kahramanının hayatında cami,
kimininkinde de alkol vardır.”
“Öykü yazmak benim için bir
yolculuk, bir arayış, bir sığınma ama
daha çok bir paylaşma demektir” diye
konuşan Şakar, uzun yıllar Balıkesir’de
yaşadığını ancak İstanbul’da
yaşamaya başlamasının yazarlığı
üzerinde önemli etkileri olduğunu
belirtti.
Konuşmasında kendi öyküsünün
etkisinde kalmadığını ancak, öyküde
yazdığı derdin etkisinde kaldığını

söyleyen Şakar, sözlerini şöyle
sürdürdü: Zaten bana öyküyü
yazdıran da bu dert. Beni yazmaya
zorlayan bir olay/durum olmuştur
her zaman. Bazı şeyleri havsalam
almaz; ‘nasıl olur da böylesine olmaz
işler olur’ diye düşünür kalırım.
Yaralanırım. Yazmak şifa değil belki,
ama yazmadan duramazsınız ya,
işte öyle bir hal. Bir de herhangi bir
alanda yeteneğin bağış olduğunu
düşünürsek, benim için yazmak
şükretmek, bağış karşısında
nankörlük etmemek, sırt dönmemek
anlamına geliyor. Yazmazsam,
Allah’ın indinde sorumlu olurum
diye düşünürüm.”
Söyleşinin sonunda, Cemal Şakar
okuyucularıyla bir süre sohbet etti,
kitaplarını imzaladı.

Şakar: “Yazmak şifa değil
belki, ama yazmadan
duramazsınız ya, işte
öyle bir hal. Bir de
yeteneğin bağış olduğunu
düşünürsek, benim için
yazmak şükretmek, bağış
karşısında nankörlük
etmemek, sırt dönmemek
anlamına geliyor.”

Görsel bir bombardıman altında
yaşıyoruz
Cemal Şakar’da yaptığı konuşmada,
edebiyat hayatına, 1982’de
yayınlanan “Bir İnsan Ölür, Bir Yıldız
Kayarmış” adlı öyküsüyle başladığını
söyledi.
İçinde yaşadığımız hayat dilimizi,
simgelerimizi belirliyor diye
konuşan Şakar sözlerini şöyle
sürdürdü: “ Bugün sosyal medya
çok etkili. Görsel bir bombardıman
altında yaşıyoruz. Bu bombardıman
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“Yazdığınız gerçek şiir
ise o sizde
ben bittim hissi
oluşturuyor”
‘Şehir Konuşmaları’ ile 1990 yılı
Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü
alan, “İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında
Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları,
İlk Sözler ve Kaçak Yolcu” kitapları
ile tanınan Şair Hüseyin Atlansoy,
“40’lar Meclisi Edebiyat ve Hayat
Söyleşileri” programının konuğu
oldu.
14 Nisan 2018 Cumartesi günü
15.00’te TYB Mehmed Âkif
Divanında gerçekleşen söyleşiyi
hikâyeci-eleştirmen Necip Tosun
yönetti.
Tosun açılışta yaptığı konuşmada,
“Kendisini uzun yıllar tanıdığım,
şiirlerini severek okuduğum Şair
Hüseyin Atlansoy, günümüzün en
önemli şairlerinden biridir. Kendisini
televizyonlarda, gazetelerde pek
göremezsiniz. Bizi kırmayarak Kırklar
Meclisine geldiği için kendisine
teşekkür ediyorum.” dedi.
Şair Hüseyin Atlansoy da
edebiyat yolculuğunu anlattığı
konuşmasında, şiir yazmaya genç
yaşlarda başladığını, ilk şiirinin
değerlendirmesini de Nabi Avcı’nın
yaptığını söyledi.

Hüseyin Atlansoy, Necip Tosun

Şiir bir şekilde beni yakaladı
Atlansoy, küçükken edebiyat alanına
kendisini pek yakın hissetmediğini,
aslında uzay geometrisiyle ilgilenen
bir matematikçi olmak istediğini
anlattı.
Ancak İstanbul’da 1982’de ilk şiirini
yazdıktan sonra edebiyat alanına
yöneldiğini aktaran Atlansoy,
“Neredeyse vazgeçiyordum ki şiir bir
şekilde beni yakaladı. Aslında bundan
rahatsız olmadım. Daha sonra ‘İntihar
İlacı’ isimli ilk kitabımı çıkardım.” diye
konuştu.
36 yıldır edebiyatın içinde olduğunu,
ilk şiirleri ve yayınlanmış kitapları
hakkında bilgiler veren Atlansoy,
“Bir şey yazdığınızda o yazılan
hakikatten şiir ise o sizde ben bittim
hissi oluşturuyor. Özellikle öyle bir
intiba bırakmayan şiir ise çok sinmiyor
içinize.” dedi.

Atlansoy: “Bir şey
yazdığınızda o yazılan
hakikatten şiir ise o
sizde ben bittim hissi
oluşturuyor. Özellikle öyle
bir intiba bırakmayan şiir
ise çok sinmiyor içinize.”

Necip Tosun’un, “Senin de şiir
yayınlamaya başladığın dönem için
1980 kuşağı gibi bir adlandırma
yapıldı. Bu adlandırma üzerine neler
söylemek istersin? Mesela kendini
1980 kuşağı içinde görüyor musun?
sorusuna ise Atlansoy şöyle cevap
verdi:
“Evet. Bir seksen kuşağı var. Yalnız
bu dönemle kayıtlanabilecek bir
durumu işaret etmiyor. Ayrıca,
seksen kuşağı dediniz ise doksan
niye denilmesin. Ya da iki binler.
Söyleyecek sözü olanlar için dönem
çok da önemli değildir.”
Şiir sevenlerin büyük ilgi gösterdiği
programın sonunda, Hüseyin
Atlansoy katılımcıların sorularını
cevaplandırdı.
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Doğan: Kelimelerin yetersizliğini
eleştirmekle kalmadım sözlük yazdım
“40’lar Meclisi, Edebiyat ve Hayat
Söyleşileri”nin yedinci konuğu
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Şeref
Başkanı yazar D. Mehmet Doğan
oldu.
Doğan’ın okurları ve edebiyat
sevenlerin büyük ilgi gösterdikleri
söyleşi 2 Şubat 2019 tarihinde TYB
Mehmed Âkif Divanı’nda gerçekti.
Programı Necip Tosun yönetti.
Söyleşide düşünce dünyasının
nasıl oluştuğunu anlatan Doğan,
“Evimize gelen gazeteler fikrî
gelişimimde önemli bir rol oynadı.
Babam demokrattı. Komşularımızdan
CHP’li olanlar Ulus, babam ise
Zafer gazetesi alıyordu. Gazeteleri
okuduktan sonra komşularla takas
ederek her iki tarafında hangi
konuda ne söylediklerini öğrenmiş
oluyorduk. Okuma merakım buradan
başladı diyebilirim.”
İlk Şiirim Hareket’te Yayınladı
Liseden sonra bir yıl vekil öğretmen
olarak görev yaptığını söyleyen
Doğan, üniversite ve çalışma
hayatına başlayışını ise şöyle anlattı:
“Liseden arkadaşım olan Muhsin
Mete ile birlikte, 1968 yılında birlikte
kayıt olduğumuz Basın ve Yayın
Yüksek Okulu’nun radyo-televizyon
uzmanlık bölümünü okuduk.
Çalışmaya Tarih Kurumu’nda

başladım. Bu arada, ilk şiirim “Hareket”
dergisinde yayınladı. İstanbul’a
giderek Hareketçilerle tanıştım.”
Konuşmasında, İstanbul’da Dergâh
Yayınları’nın çıkardığı “Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi” nin üç cildin
yayınını yönettiğini belirten Doğan,
1977 de Şaban Karataş’ın TRT’ye Genel
Müdür olmasından sonra, Karataş’ın
teklifi ile genel müdür danışmanı
olarak çalıştığını ve daha sonra TRT’de
işe başlayan Muhsin Mete ile Ulu
Camii belgeseli dahil üst üstte önemli
programlar yaptıklarını belirtti.
‘Batılılaşma İhaneti’ İlgi Görmeye
Devam ediyor
Söyleşide, D. Mehmet Doğan’ın
önemli eserlerinden biri olan
“Batılılaşma İhaneti” ve “Büyük Türkçe
Sözlük” gündeme geldi.
Doğan kitapla ilgili de şöyle konuştu: “
İlk baskısı 1975 de yapılan “Batılılaşma
İhaneti” yüz bine yakın basıldı. O
tarihten bu yana devamlı ilgi odağı
oldu. Kitapta yer alan yazıların büyük
bir bölümü Hareket’te yer almıştı.
Daha sonraki baskılarda ise yeni
yazılar ilave ettik. Sağdan ve soldan
çok sayıda yazar kitap hakkında
görüşler yazdılar, değerlendirmelerde
bulundular.”
“Büyük Türkçe Sözlük çalışmam
ise 1978 yılında başladı. Üç yıl
sürdü. Okuduğum kitaplar, dergiler

D. Mehmet Doğan

ve gazetelerde anlayamadığım
kelimelerin karşılığını
öğrenebileceğim bir sözlüğün
olmaması beni böyle bir çalışmaya
itti. İlk basıldığından bu yana sözlüğe
ilgi artarak devam etti.”
Programa katılanların büyük bir ilgi
ile dinledikleri söyleşide Necip Tosun,
TYB’nin neden ve nasıl kurulduğunu,
40 yıldır süren başarının arkasında
yatan gücün ne olduğunu da
Doğan’a sordu.
TYB’nin tamamen hasbi hareket eden
yöneticiler tarafından yönetildiğini
söyleyen Doğan; “ Kurulduğundan
bu yana her görüşten üyemiz oldu,
hâlâ da var. Ama TYB’nin merkez,
şube ve temsilciliklerinin hiç birisinde
siyasi bir oluşumun sözcüsü gibi
davranılmaz. Arkadaşlarıma da bunu
söylüyorum, biz işimizi yapalım.
Kurulma gerekçemiz olan kültür,
sanat ve edebiyat faaliyetlerini
yapalım.”
Söyleşinin sonunda bir konuşma
yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan; “Kırklar Meclisi
programı bir edebiyat ve kültür
söyleşisi olarak marka olmaya başladı.
Necip Tosun’a bu başarılı sunumları
için teşekkür ediyorum.
Bu programın kamuoyuna da
yansıması için TV’de yayınlanması
gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
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Avcı: “Gençliğimizdeki dergiler
edebiyatı bize sevdirdi”

Necip Tosun, Prof. Dr. Nabi Avcı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin
kuruluşunun 40. yılı kapsamında,
sanat ve düşünce alanının 40 önemli
ismiyle yapılan “40’lar Meclisi
Edebiyat ve Hayat “ söyleşisinin
konuğu Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.
Avcı, TYB’nin 1987 yılında yapılan 5.
Olağan Genel Kurulunda Yönetim
Kuruluna seçilmiş, 1989 da ki 6.
Olağan Genel Kurulunda oluşan
yeni yönetimde Başkan Yardımcısı
ve 1991 deki genel kurulda ise yine
yönetim kuruluna seçilerek görev
yapmıştı.
13.02.2019 tarihinde TYB Genel
Merkezi Mehmet Âkif Divanı’ndaki
etkinlikte, eğitim ve kültür eski
bakanı, gazeteci, yazar, üyemiz
Prof. Dr. Nabi Avcı hikâyeci ve
eleştirmen Necip Tosun’un sorularını
cevaplandırdı.
Edebiyat severlerin büyük ilgi
gösterdiği söyleşide konuşan Nabi
Avcı, ortaokul ve lise öğrenimi
sırasında edebiyata ilgi duymaya
başladığını söyledi.
Deneme dergisi bir okul gibiydi
1970-1971’de Eskişehir’de yayınlanan
ve kendisinin de yazılarının yer
aldığı Deneme dergisinde Atasoy
Müftüoğlu, Alaattin Gül, Ahmet
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Kot ve Bekir Şahin’in bulunduğunu
söyleyen Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Deneme, Eskişehir’de basılıyordu,
o zamanlar bir öğrenci kooperatifi
olarak kurulmuş olan Akçağ Kitabevi
destekliyordu. Dergi tam bir okul
gibiydi. Gençler için gerçekten
özendirici, yönlendirici, yüreklendirici
bir tarafı vardı. Biz de bir grup arkadaş
olarak bu Deneme dergisinde o
zaman bir araya gelmiştik. Kalabalık
bir kadro gibi görünürdü; fakat öyle
değildi çoğu müsteardı. Sonra, Ahmet
Kot, Bekir Şahin biz Ankara’ya gelince
dergi kapandı. Ankara’da da Gelişme
adıyla üç ayda yayınlanan bir dergi
çıkardık.”
Necip Tosun’un gazetecilik hayatına
ilişkin sorularını da cevaplandıran Avcı,
Yeni Şafak gazetesinde tirajı artırıcı
önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Bu gazeteden ayrıldıktan sonra Zaman
gazetesine geçtiğini ifade eden Nabi
Avcı bu sürece ilişkin olarak da şunları
söyledi.
“Fehmi Koru “Yeni bir teklif var.” dedi.
Ankara’da Alattin Kaya ve arkadaşları
yeni bir gazete çıkaracaklar. Teklifi
kabul ettik. Anlaşmazlık olduğunda
da patronun tanıdığı bir ismin hakem
olacağı belirlendi. Fehmi Koru, o

hocayı tanıyorum, onun hakemliğine
uyarız dedi. Bir süre sonra yayın
politikamıza karışmaya başladılar
ve Hakan Albayrak’ın bir fotoğrafını
bahane ederek İhsan Arslan bizi
işten çıkardı. Gazetesinin tirajında
düşmeye başlayınca Alaattin Kaya
bizi tekrar davet etti. Yazılı bir
anlaşma yaptık. Gazetenin genel
yayın politikasını Fehmi Koru, Nabi
Avcı, D.Mehmet Doğan, Adnan
Tekşen’den oluşan yayın kurulu
belirliyor. Bir süre sonra gazetenin
Ankara’dan İstanbul’a taşınacağını
başkalarından duyduk. Biz itiraz
edince de “hakeme sorduk biz
haklıyız” dediler. Gerçek mahkeme
bizi haklı buldu, alamadığımız
maaşları bu yolla aldık.”
Ümmet size müteşekkirdir
Konuşmasında sık sık anekdotlar
anlatan Nabi Avı, Millî gazetede
merhum Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’la olan anısına da yer verdi.
“1983 yılıydı. Rahmetli Erbakan,
Fehmi Koru ile beni davet etti ve
‘Millî Gazete’yi adam edin’ diye
talimat verdi. Biz de ‘olur ama
bize üç ay müsaade edin dedik.
Tamam, dedi. Biz de üç ay çok
çalışıp gazeteyi değiştirdik. Çok
güzel bir gazete yaptık. Ancak
maddi anlamda bir katkı olmadığı
için işi bırakıp ailelerimizin yanına
da gidemiyoruz. Üç ayın sonunda
karar için gittiğimizde, merhum
Erbakan kurdurduğu sofrada bizi
ağırladı. Konu durumumuza gelince
de “Ümmet size müteşekkirdir. dedi.
Böylece oradan da ayrılmış olduk.”
Söyleşide, 1995 ve 1996 yıllarında
Kanal 7 Televizyonunda 360 derece
isimli program yaptığını da belirten
Nabi Avcı, önemli eserlerinden biri
olan ve Rehber Yayınlarından çıkan
“Kitle Kültürü: Enformatik Cehalet”
hakkında da bilgiler verdi.
Programın sonunda selamlama
konuşması yapan TYB Genel Başkanı
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 40’lar
meclisine konuk olarak katılan
Avcı’ya teşekkür etti ve günün anısına
TYB yayınlarından hediye etti.

Kayalı: Düşünce
adamlarımız
fikirlerine sahip
çıkmıyor
Tarih, siyaset bilimi alanındaki
eserleri, Kemal Tahir hakkında
yazdığı makaleleri ve konferansları
ile tanınan Prof. Dr. Kurtuluş
Kayalı, Türkiye Yazarlar Birliği’nde
düzenlenen 40’lar Meclisi’ Edebiyat
ve Hayat Söyleşileri’nin konuğu oldu.
2 Mart 2019 tarihinde TYB Mehmed
Âkif Divanında gerçekleşen, edebiyat
severlerin ve Kayalı’nın okurlarının
büyük ilgi gösterdikleri söyleşiyi
eleştirmen ve hikâyeci Necip Tosun
yönetti.
Edebiyat, sanat, kültür, sosyoloji,
tarih, siyaset gibi alanlarda önemli

Kayalı: “Düşüncede
gelenek olması, bunun
bir süreklilik içinde
tartışılması lazım.”
araştırmalar yapan Kayalı, Türkiye’nin
düşünce hayatı ve entelektüellerine
ilişkin şöyle konuştu:
“ Türkiye’de insanların, en öne çıkmış
meseleleri tartışırken bile, bırakın
başka düşünce odaklarını, kendi
geçmiş yirmi yıllık serüvenleriyle
bir bağlantıları yok. Keskin kopuşlar
var. İnsanlar çok kısa dönemde,
çok yoğun bir biçimde düşünce
değiştiriyor. Son yıllarda bir kısım
entelektüeller açısından, sorun sınıf
meselesinden başka meselelere
kayıyor; bu da onar yıllık aralıklarla
oluyor.

Necip Tosun, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

Türk düşünce hayatında önemli
etkileri olan kişileri ve olayları da
değerlendirdiği konuşmasında; “Ne
olursak olalım, nerede durursak
duralım fark etmez, biz Türkiye’nin
düşünce insanlarını kendimize
göre rötuşlayıp o biçime, o kalıba
sokmaya çalışıyoruz.” ifadelerini
kullanan Kurtuluş Kayalı, Türkiye’nin
en ciddi entelektüellerinin her
dönemde o dönemin değişik düşünen
odaklarından bağımsız olarak fikir
üretebilen insanlar olduğunun altını
çizdi.
Kemal Tahir’in Türk aydınları
içerisinde farklı bir konuma sahip
olduğunu, yazdığı metinler de roman
biçiminde olsa bile Notlar’ına bakıldığı
zaman Türkiye’de sosyal gelişimi,
Türkiye’nin modernleşme serüvenini
sosyologlar ve tarihçiler ölçüsünde
ciddi bir biçimde değerlendirip,
ele alıp yorumlamaya çalıştığını

belirten Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı,
“Bizim entelektüellerimiz arasında
bu coğrafyanın aydın tarihinin,
entelektüel tarihi içinde farklı olan,
önemli, derinlikli düşünceler ifade
eden entelektüellerimiz elbette var.
Ancak Kemal Tahir, Türkiye gerçeğini
algılamak açısından genel yaklaşım
tarzı itibariyle bunlardan farklı bir
konumdadır.” diye konuştu.
1980 Sonrası İslâmcılık
Düşüncesinin Yönelimlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Kayalı,
İslâmcılık düşüncesinin gelişimini
hem siyasetle iç içe geçmiş şekilde
hem de siyasetten belirgin olarak
ayrışmış halde olarak tanımladı.
Edebiyat ve hayat söylesinin
sonunda, TYB Başkan danışmanı
İbrahim Ulvi Yavuz günün anısına
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ’ya TYB
yayınlarından hediye etti.

Düşüncede gelenek olması, bunun
bir süreklilik içinde tartışılması lazım.”
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“40”lar Meclisi Edebiyat ve Hayat
Söyleşi” sinde, Türkiye Yazarlar
Birliği tarafından 1995’te yılın
hikâyecisi, 2002’de yılın romancısı
seçilen gazeteci, yazar Cihan Aktaş
okurlarıyla buluştu.

Aktaş: Hatırlatmaya ve
iyiliğe çağırmaya yükümlüyüz

30.3.2019 tarihinde TYB Mehmet
Âkif Divanı’nda gerçekleşen söyleşiyi
hikâyeci-eleştirmen Necip Tosun
yönetti.
Programın açılışında konuşan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, günümüz edebiyatının
önemli isimleriyle yapılan 40’lar
Meclisi söyleşilerinin her zaman
büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Arıcan, etkinliğe katılımı için Cihan
Aktaş’a programı sunmasından
dolayı da Necip Tosun’a teşekkür etti.
Söyleşide çocukluk yaşından itibaren
okumayı çok sevdiğini belirten
Aktaş, “Kitap dolu bir ortamda
yetiştiğimi her zaman anlatıyorum.
Çocukluğumu geçirdiğim Refahiye
kasabasında, evimizdeki kütüphane
bir yana, ayrıca bir de babamın
kitap-kırtasiye dükkânı vardı.
Kitap-kırtasiye dükkânının vitrinini
düzenlemek için kitaplar seçmeyi
iş edindiğim olurdu. Kitaplar o
kadar çok hayatın merkezinde
görünüyorlardı ki benim için en
önemli insanlar yazarlardı.” diye
konuştu.
Beşikdüzü Öğretmen Lisesi’ni sonra
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarlık Fakültesi’ni
bitirdiğini ve okul hayatının her
döneminde kitaplarla iç içe bir hayat
yaşadığını ifade eden Cihan Aktaş,
“İlk okuduğum kitap galiba babamın
Köy Enstitüsü öğrenciliği yıllarına ait
sayfaları sararmış ya da gerçekten de
sarı kâğıttan bir edebiyat kitabıydı ve
o kitapta çeşitli dönemlerin edebiyat
anlayışını temsil eden romanlar
özet halinde anlatılıyordu. “Finten,
Araba Sevdası, Makber, Mai ve Siyah,
İntibah” gibi başlıklarıyla beni çeken
o kitabı elimden düşürmezdim.”
dedi.
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Cihan Aktaş

Yazı hayatına 1984 yılında, Hz.
Fatıma ve Hz. Zeynep üzerine
yaptığı biyografi çalışmaları ile
başlayan ve biyografiden hikâyeye;
toplum, sinema üzerine araştırma ve
incelemelerden romana kadar yazının
çeşitli alanlarında eserler kaleme alan
Aktaş, başörtülü bir kadın olarak her
yönden gelen itiraz ve ön yargıları
aşmaya çalıştığını ifade ederek şunları
kaydetti:
“Okuyucuyu sıkmaya tekrarlara
boğmaya hakkımız yok. Ancak

sadece hoşça zaman geçirmek için de
okunmamalıdır. Bir eksiğin varlığının
bilinciyle, o eksiği başka bir açıdan
görmek ve göstermek için yol alıyor
edebiyat. Çünkü yılgınlığa kapılma
lüksümüz yok. Bildiklerimiz itibarıyla
doğru anlamaya, hatırlamaya,
iyiliğe çağırmaya ve rıza arayışına
yükümlüyüz.”
Aktaş’ın okuyucularının ve edebiyat
sevenlerin büyük ilgi gösterdiği
söyleşinin sonunda TYB şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan, yazar Cihan Aktaş’a
TYB yayınlarından hediye etti.

Doğumunun 1000. Yılında Bilge Vezir Nizâmülmülk
Büyük Selçuklu Veziri
Nizâmülmülk’ü, doğumunun
1000. Yılında anmak amacıyla
Konya’da uluslar arası ilmî toplantı
düzenlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB),
Konya Büyükşehir Belediyesi,
Erdemli Yöneticiler Akademisi, KTO
Karatay Üniversitesi ve Necmettin
Erbakan Üniversitesinin ortaklaşa
düzenlediği program 6 Nisan 2018
günü başladı ve iki gün sürdü.
Program protokol konuşmaları ile
başladı. İlk konuşmacı, TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
Nizâmülmülk’ün yaşadığı dönemde
dağınık olan Müslüman dünyayı
birleştirme çalışmalarının yanı sıra
İslâm birliğini ilk kez icra etmeye
çalışan bir isim olduğunu söyledi.
Arıcan: Nizamülmülk’ü anmamız
bir kadirşinaslıktır
Başkan Arıcan, “Nizamülmülk’ü
1000 yıl sonra anıyor olmamız,
bir kadirşinaslıktır. Programa
ev sahipliği yapan Büyükşehir
Belediyemize çok teşekkür
ediyorum. Kültür belediyeciliği
çok önemli. TYB kültür sanat
programlarımızı yaparken yerel
yöneticilerimizle dirsek temasımızı
sıklıkla yapıyoruz. Belediye
başkanlarımızın kültürel faaliyetlere
sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz
ve belediye başkanımıza teşekkür
ediyoruz” dedi.

mutluluk duyduklarını dile getirerek,
Selçuklularla ilgili araştırma, yayın,
sempozyum gibi programların son
derece sınırlı olduğuna dikkatleri
çekti.
Akyürek: Bu ilmî toplantı önemli
bir boşluğu dolduracak
Başkan Akyürek, “Bu sempozyumun
bir boşluğa hitap edeceğini,
Nizamülmülk ile ilgili çok
fazla kaynağın bulunmadığını
gördüğümüz bir zamanda, bu ilmi
toplantının önemli bir boşluğu
dolduracağını inanıyorum.”
Etyemez: Nizâmiye Medreselerini
kurdu
AK Parti Konya Milletvekili ve
aynı zamanda Erdemli Yöneticiler
Akademisi’nin Genel Başkanı Halil
Etyemez’de yaptı konuşmada, tarihin
bir milletin sadece bir mazisi değil,
istikbalinin de bir pusulası olduğunu
dile getirerek, “Nizâmülmülk,
sapık dinî ve fikrî akımlara karşı set
oluşturmak, halkı doğru bilgiyle
donatacak aydın din adamları
yetiştirmek, devlet bürokrasisine
adil yöneticiler, kadılar ve memurlar
yetiştirmek ve bilim üretmek için
Nizamiye Medreselerini kurmuştur. “
dedi.

Konuşmaların ardından, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, günün
anısına Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek’e, TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
AK Parti Konya Milletvekili Halil
Etyemez’e, Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram
Sade ve TTK Başkanı Prof. Dr. Refik
Turan’a minyatür üzerine çizilmiş
berat takdim etti.
Berat takdiminden sonra, oturum
başkanlığını TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan’ın yaptığı TTK Başkanı
Prof. Dr. Refik Turan’ın ise konuşmacı
olduğu açılış dersi yapıldı.
Doğan: Tonyukuk’un kitabesi
ile siyasetname arasında
benzerlikler var
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Nizamülmülk’ü hatırlamaya ve
anlamaya yönelik olarak düzenlenen
milletlerarası ilmî toplantının açılış
dersi öncesi yaptığı konuşmada
Orhun yazıtları hakkında çok özgün
yorumlar yaparak özellikle vezir
Tonyukuk’un kitabesi ile siyasetnâme
arasındaki benzerlikler üzerinde
durdu. Türkçenin bugüne ulaşan
ilk metinlerinin devlet metinleri,
siyasi metinler olmasına dikkat

Sade: Haşhaşileri dize getirdi
KTO Karatay Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade,
Nizamülmülk’ün, Selçuklu
Devlet teşkilatının planlayıcısı,
Nizamiye Medresesinin kurucusu,
Siyasetname adlı eserin yazarı,
Haşhaşileri dize getiren devlet
adamı ve büyük Selçuklu devletinin
önemli veziri olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek ise, böyle
önemli bir toplantının Konya’da
düzenlenmesi dolayısıyla büyük
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süreci çok seri ve anlaşılır şekilde
anlattı. Turan, Türk devletlerinin
kuruluşu ve süreç içerisinde
meydana gelen taht değişikliklerinde
potansiyel bir tehlikenin varlığından
bahsederek, Nizamülmülk’ün
özellikle Sultan Alpaslan ile Sultan
Melikşah’ın tahta çıkışlarını izlediği
strateji ile kolaylaştırdığına değindi.

çeken Mehmet Doğan, Çin’de doğan
Tonyukuk’un Çin kültürüne vakıf
olarak Gök Türk Devleti’nin yenilenme
döneminde İlteriş kağandan
başlayarak 4 hükümdara vezirlik ve
danışmanlık yaparak büyük hizmetler
gördüğünü belirtti.

Turan: Büyük Selçuklu Devleti’nin
başarısında Nizâmülmülk katkısı var
Açılış dersinde, Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan,
Büyük Selçuklu Devletinin 1040
yılındaki kuruluşundan başlayarak
Nizamülmülk’ün vefatına kadar olan

Türkiye’de ilk kez Yerlilik ve Millîlik sempozyumu düzenlendi:

Yerlilik ve Millîlik Şiarını Her Alanda Hâkim Kılmalıyız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Atatürk
Kültür Merkezi’nin desteğiyle ÇOMÜ
ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından
ortaklaşa “Türk Düşüncesinde Yerlilik
ve Millîlik Sempozyumu” düzenlendi.
13 Nisan 2018 tarihinde, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Troia Kültür
Merkezindeki sempozyumun
açılışına Çanakkale Vali Yardımcısı
Cezmi Batuk, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr.
Adem Uzun, Çanakkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan ve alanında uzman çok sayıda
bilim insanı ve üniversite öğrencisi
katıldı.
Türkiye’de bir ilk olan “Türk
Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik
Sempozyumu” Anadolu ezgilerinin
yer aldığı türkü konseriyle açıldı.
Prof. Dr. Yücel Acer

22

Sempozyumun açılışında konuşan
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer,
üniversitelerin içinde bulundukları
toplulukların öncüsü durumunda
olmaları gerektiğine dikkat çekerek;
“Üniversiteler sosyal bilimlerde,
fen bilimlerinde, sanatta ve
teknolojide en yeni fikir ve ifade ediş
biçimlerinin aktarıldığı merkez olmak
durumundalar.” dedi.

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan ise “Özellikle son yıllarda
modernleşmenin, küreselleşmenin
iliklerimize kadar hissedildiği,
ekonomik, askeri ortamlar, dijital,
sosyal medya mecralarında yoğun
bir şekilde etkisi altında kaldığımız
böyle bir dünyada yerlilik ve milliliğin
nasıl olması gerektiği ve ne olduğunu
konuşmak çok anlamlı. Ayrıca
ülkemizin yerli ve milli olmasının
belki de sembol şehri Çanakkale’de
yerlilik ve millîlik konusunu ele
alıyor olmamızın da ayrıca anlamlı
olduğunu eklemek istiyorum.” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan için Fahri
Doktora Tevcih töreni yapıldı.

Arıcan: “Son yıllarda
modernleşmenin,
küreselleşmenin
iliklerimize kadar
hissedildiği, ekonomik,
askeri ortamlar,
dijital, sosyal medya
mecralarında yoğun bir
şekilde etkisi altında
kaldığımız böyle bir
dünyada yerlilik ve
milliliğin nasıl olması
gerektiği ve ne olduğunu
konuşmak çok anlamlı.”

Törende bir konuşma yapan Doğan;
“Yerli malı kavramı hayli eski,
1930’lara kadar dayanıyor. Ülkemizde
yapılan filmler son döneme kadar
yerli film olarak adlandırılıyordu. Yerli
imalat tamlaması sanayi alanında
kullanılmaya devam ediyor. Yerlilik
kavramının edebiyatta, sanatta,
düşünceye teşmiliyse çok yeni.
Yerli kelimesi elbette eski ancak
bundan türetilmiş yerlilik kavramıysa
sanıldığından daha yeni. Halen
dolaşımda olan hiçbir sözlükte yerlilik
kavramı düşünce ve edebiyat alanını
kapsayacak şekilde tarif edilmemiştir.
Siyaset alanında son yıllarda millîlikle
birlikte sıklıkla kullanılan ve hatta
modalaşan yerlilik kelimesiyle
edebiyat ve düşünce alanındaki
yerlilik kavramı mahiyeti itibarıyla
hayli farklı zeminlere sahip.” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkan
Yardımcısı Dr. Adem Uzun da, Türk
kültür ve düşünce hayatının temel
kavramlarının tartışılacağı böyle bir
etkinliğe destek vermekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdikten
sonra “Kültür mirasını nesilden
nesle aktaran her türlü etkinliğe
desteklerimiz devam edecektir” diye
konuştu.
Troia Kültür Merkezi’nde iki gün
süren sempozyumda, “Yerlilik,
Yerellik, Millîlik ve Küreselleşme”,
“Türk Sağı ve İslâmcılığın Yerlilik ve
Millîlik Meselesi”, “Muhafazakârlık ve
Yerlilik”, “Edebiyatta Yerellik, Yerlilik ve
Millîlik”, Dinî Çevrelerin Modernleşme
ve Yerlilik Gündemi”, “Tercüme
Hareketleri ve Yerlilik, Millîlik”, “Türk
Düşüncesinde Merkez Meselesi”, “Türk
Solunun Yerlilik ve Millîlik Meselesi”,
“Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik
Refleksi”, oturumda “Maarifte Yerlilik
ve Millîlik” konu başlıkları ele alındı.
Tam bağımsız Türkiye olma hedefi
için, her alanda hayata geçirilmesi
zorunlu olan ’yerlilik ve millîlik’
kavramlarının birçok boyutu ile
konuşulduğu sempozyum iki gün
sürdü.
Sempozyumun sonunda katılımcılar
için
Çanakkale Şehitliği ve
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Korsan yayınla daha etkin mücadele edilmelidir
yayıncı meslek birliğidir. Meslek
birliğimizin Türkiye ölçeğinde 145
tane üyesi bulunmaktadır Meslek
birliğimiz Kültür Bakanlığı’na bağlı
faaliyet göstermesi açısından yarı
resmi bir birliktir. Bizler korsan
kitap yayınlayan ve satanlarla ilgili
çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede
fotokopi yoluyla oluşan hak kaybını
engellemeye çalışıyoruz.” diye
konuştu.
Murat Köse

Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) ve Ders ve Kültür
Kitapları Yayıncıları
Telif Hakları ve
Lisanslama Meslek Birliği
(DEKMEB)’nin işbirliğiyle
“Korsan Yayınla Mücadele
Çalıştayı 3” düzenlendi.
Çalıştayda “Yerel gazetelerin
geleceği/ yeni yönelimler, fırsatlar,
tehditler; korsan yayıncılığın mahalli
basın ölçeğinde yansımaları ve
mahalli yayında telif hakları ve
korsanla mücadele” konusu ele
alındı.
Köse: Fotokopi korsanlığı suçtur
9 Mart’ta 2018 tarihinde Şanlıurfa’da
gerçekleşen toplantının açılışında
konuşan DEKMEB Başkanı
Murat Köse, “DEKMEB, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na bağlı Telif
Hakları Genel Müdürlüğü’nün
izniyle 2013 yılında kurulmuş bir

Arıcan: Yasal boşluklar var
Çalıştayın açılışında konuşan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan ise şunları söyledi: “ “Kültür

Taşaltın: Üniversiteler fotokopi
olayını çözebilir

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

Bakanlığı bu konuda ciddi adımlar
atıyor. Ama yeterli olmuyor. Bu
hakkın ihlal edilmemesi için bir
kamuoyu oluşturmamamız gerekiyor.
Bazı eserlerin maalesef çoğaltıldığını
görüyoruz. Basında da bu geçerli.
Bir gazetecinin çektiği fotoğraf,
yaptığı röportajlar atıf yapılmaksızın
kullanılırken şimdi artık kaynak
belirtilerek kullanılıyor. Amacımız
bir ortak fikir oluşturarak bu sorunu
beraberce konuşup ilgili kurum ve
kuruluşlarla bir çözüm bulmaktır.
Bazı düzenlemeler olmakla beraber,
bu konuda ciddi bir yasal boşluk
olduğunu görüyoruz. Korsan yayına
yönelilmemesi noktasında bir yasal
düzenlemenin yapılması gerekiyor.
” dedi.
Doğan: Teknoloji korsan yayını
kolaylaştırdı

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
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bilgiler veren TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan’da yaptığı
konuşmada:
“Ben yazarlığa başladığım dönemde
Türkiye nüfusu o zamandan bu
güne zannediyorum iki katına çıktı.
Mesela benim birinci kitabım 5000
adet basılmıştı. Çünkü beş binin
altında bir kitap basmak verimli
değildi. Yani piyasaya kitap çıkacak
maliyetini kurtaracak kâr etmese
bile en azından zarar etmemesi
lazımdı. Bu ancak o kadar baskıyla
sağlanabiliyor. Ama şimdi bilhassa
kültür kitapları 1500 adet, hatta daha
az basılanlar olduğunu da duydum.
Bu süreç içinde biraz da teknoloji
buna uygun hale geldiği için şartlar
böyle el veriyor.” dedi.

Korsan kelimesinin kökeni,
Avrupa’da, Osmanlı döneminde ve
günümüzde kullanış şekli ve taşıdığı
anlamlar konusunda açıklayıcı

“Daha sonra açılış konuşması
yapmak üzere kürsüye çıkan
Harran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Taşaltın,
korsanın önüne geçmek için yasal
düzenlemeler gerektiğini belirterek,
“Üniversitelerdeki fotokopi olayında
telif hakkı konulabilir. Fotokopi

Harran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Taşaltın

başına diyelim ki bir lira, elli kuruş
telif ücreti alınır. Bu sistem haline
getirilirse yazar da hak kaybına
uğramaz.” diye konuştu.
Çiftçi: Gereken tedbirler alınmalı
Çalıştayın açılışında son olarak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanı Nihat Çiftçi söz alarak şunları
söyledi; “Ben hukuk açısından

olaya yaklaştım. Evet bu bir boşluk
olmayabilir 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu yürürlükte
ama adliye ne kadar bu işle meşgul,
emniyetin ne kadarı bu işle meşgul?
Korsan yayıncılık nasıl önlenir
noktasında ne tedbirler alınıyor?
Bunun üzerinde yoğunlaşmamız
lazım. İlgili kurumların bu konuda
adımlar atması lazım. Bunu net
olarak ifade etmek lazım bu bir insan
hakkı.”
Canbey: Gazeteciler de etkileniyor
Yerel Gazetelerin Geleceği, Yeni
Yönelimler, Fırsatlar, Tehditler”
başlığı ile bir sunum yapan Basın
İlan Kurumu (BİK) Başkan Yardımcısı
Dr. Mustafa Canbey ise “ Gazetecilik
anlamında özgün içerik üreten,
kendi okuyucusunu tutabilen,
kendi okuyucusuyla ilgili özellikleri
bilen gazetelerin öne çıkacağını
ve okuyucu kazanacağını, kendi
okuyucusunu oluşturabileceğini
ve yeni okuyucu kazanacağını
umuyorum. O yüzden gazetecilik
yapan arkadaşlarımızın, bu alanla
uğraşan arkadaşlarımızın kesinlikle
içerik konusuna odaklanması
gerektiğini düşünüyorum. Yine dijital
tabi şu anda yeni bir durum, sadece
gazetecilik sektörünü değil bütün
sektörü ve bütün hayatı etkiliyor.”
Yerel gazeteciler, yayınevleri,
bilim adamları, hukukçular ve
akademisyenler katıldığı çalıştayın
sonunda, “Korsan Kitapla Mücadele
Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” yayınlandı.
İki gün süren toplantıda sunulan tüm

bildiriler kitap olarak da yayınladı.
Sonuç Bildirgesi
1- Yazarın fikir emeği ile yayınevinin
bir yayının oluşumunda katlandığı
sıkıntıların sonucunda elde edilmiş
olan hakkın her türlü mecrada
korunmasına dönük tedbirler alınmalı
ve farkındalık oluşturulmalıdır.
2- Fikir işçiliğinin haysiyetini korumak
önce aydınların sonra tüm halkın
vazifesi olmalıdır.
3- Yerel yönetimler özellikle yerel
yayıncılığın önündeki engelleri
kaldırmaya odaklanmalı ve
sorunlara çözüm odaklı olarak
yaklaşabilmelidirler.
4- Basım ve yayımın önündeki
sorunların kalıcı olarak çözülmesinin
yolunun bu alanda emek harcayan
her kurum ve kuruluşun okuma
oranını artırma seferberliği ilan
etmeleri gerekmektedir.

yeniden gözden geçirmesi oldukça
önemlidir.
7- Mahalli veya ülke ölçeğinde,
basım-yayım faaliyetiyle uğraşan
her birimin müellif ve yayınevlari
haklarını koruyucu meselelerde ortak
zeminde bir araya gelmelidirler.
8- Devlet basım-yayın faaliyetlerine
sadece ticaret gözüyle bakmamalı,
kendi payına düşen kolaylığı hem
müellif, hem yayınevi hem de okur
lehine göstermelidir.
9- Mahalli ve ülke ölçeğinde dergi
yayımcılığında kalitenin artması ve
sürdürülebilir olması için süreli yayın
çıkarmayı üstlenen kurumun açık ve
net bir telif politikasına sahip olması
ve yazarın hakkını koruması esas
olarak belirlenmelidir.

5- Müellifleri ve yayınevlerini koruyan
kurumların telif ve korsan yayın
kadar piyasada var olan eserlerin
niteliklerinden de kendilerini sorumlu
tutması, iyi okur yetiştirmek ve ona
sahip olmak adına önemlidir.
6- Yerel olsun milli olsun kitap
okumama ya da okuyamama önünde
engel olarak görülen kitap fiyatlarının
yeniden gözden geçirilmesi
düşünülmelidir. Bu konuda özellikle
devletin eserlere yansıttığı vergilerin

25

Dostları ve arkadaşları Mete’yi anlattı:

Çalışkan, titiz, kadirşinas ve doğrucu

40. yıl faaliyetleri kapsamında
“Dostlarının Tanıklığı ile Yaşayan
Yazarlara Saygı” programının ilki
Muhsin Mete için düzenlendi.
29 Mart 2018 Perşembe akşamı
TYB Genel Merkezi Mehmed Âkif
Divanı’nda gerçekleşen saygı
programını yönetim kurulu üyesi
Ahmet Fatih Gökdağ yönetti.
Gökdağ, katılımcılara önce Mete’nin
öz geçmişini okudu daha sonra da
çalışma hayatı, ailesi ve arkadaşlarıyla
olan fotoğraflarının yer aldığı sunum
gösterildi.
Söz alan konuşmacılar da Muhsin
Mete’nin hayatı, yapımcı ve
yönetmenliği ile yazarlığı hakkında
değerlendirmelerde bulundular.
Mete adam gibi adamdır
Mete’yi 1980’li yıllardan bu
yana tanıdığını, sıkı ve kesintiye
uğramadan devam eden
dostluklarının olduğunu belirten
ilk konuşmacı Sakarya Milletvekili
Prof. Dr. Mustafa İsen sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Öncelikle Türkiye Yazarlar
Birliğine teşekkür ediyorum. 40.
yıla yakışır programlar düzenliyor.
Mete ile tanışmamız TYB eksenli
oldu. Bursa’da başlayan Türkçenin
Uluslararası Şiir Şöleni başta olmak
üzere yurt içinde ve yurt dışında
farklı etkinliklerde birlikte olduk.
Muhsin Mete, çok çalışkan, titiz,
hakşinas, doğrucu, ilişkilerinde
dengeli yani adam gibi adamdır.
Kendisine sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir
ömür diliyorum.”
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İdarecilikte başarılıydı
TYB Vakfı Mütevelli Heyet üyesi
Mustafa Çetin Baydar, uzun
yıllardır tanıdığı Mete’nin, çalışma
hayatında büyük başarılar elde
ettiğini söyledi. Çetin, “Mete, ince
eleyip sık dokuyan, yaşarken her
an Hakkın divanındaymış gibi huşu
duyan ismi ile müsemma bir güzel
ruh. İdarecilikteki başarısı onun
muhakeme tarzından geliyordu” diye
konuştu.
Estetik ve inceliğe önem verir
Mehmet Nuri Şahin de Muhsin Mete
ile TRT de birlikte görev yaptıklarını,
hem çalışma hayatında hem de iş
dışında çok güzel dostluklarının
olduğunu ve bunun devam ettiğini
belirttiği konuşmasını söyle sürdürdü;
“Mete, TRT de görev yaptığı dönemde
çok önemli projeleri hayata geçirdi.
Birlikte güzel, verimli çalışmalar
yaptık. Kendisi, iyi bir dost, iyi bir
arkadaştır. Estetik ve inceliğe büyük
önem verir. Masa, kasa ve şöhret
imtihanlarından her zaman başarı ile
geçti.”
Lisede başlayan dostluğumuz
devam ediyor
Dostlarının ve arkadaşlarının Muhsin
Mete’yi anlattığı programın diğer bir
konuşmacısı ise TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan oldu. Doğan yaptığı
konuşmada, Muhsin Mete ile Ankara
Gazi Lisesinde elli yıl önce başlayan
dostluklarının şimdiye kadar fasılasız
sürdüğünü ifade etti.
Zaman zaman hatıralarla süslediği

konuşmasında Doğan şunları
söyledi: “Üniversite’de SBF Basın
Yayın Yüksek Okulu’nda aynı sınıfta
okuduk. Radyo ve Televizyon
Bölümünü seçtik. O zamanın
şartlarında iş bulma ihtimali sıfırdı.
Fakat öyle gelişmeler oldu ki, ben
TRT’ye genel müdür danışmanı
oldum, Muhsin de televizyon
prodüktörü. Birlikte Ulucami’den
başlayarak çok güzel belgesel
programlar yaptık. Muhsin, Yazarlar
Birliği kurulduğunda biraz çekingen
davrandı ama sonra üye oldu,
Türkiye Yazarlar Birliği yönetim
kurulunda üye, genel sekreter
yardımcısı ve genel sekreter olarak
görev yaptı, birliğimize güzel
hizmetler verdi. Düzenli, dakik ve
titiz tavrıyla görevlerini hakkıyla
yaptı. Kendisi çok çalışkan, gayretli
ve başarılı bir arkadaşımızdır.”
Güvenilir ve kadirşinastır
Programın son konuşmacısı
Adnan Tekşen oldu. Tekşen yaptığı
konuşmada, “ Muhsin Mete benim
arkadaşım, dostumdur. Aramızdaki
ağabey kardeş ilişkisi yıllardan
beri kesintisiz devam ediyor.
Çalışma hayatında oldukça titiz
ve doğrucudur. Bildiğini söyler,
söylediğini yapar, güvenilir ve
kadirşinastır.” diye konuştu.
Son konuşmacı olarak kürsüye gelen
Muhsin Mete, programı düzenleyen
TYB’ne, Ahmet Fatih Gökdağ’a
kendisiyle ilgili konuşanlara ve
katılımcılara teşekkür etti.

Dostları Öztürk’e tanıklık etti:

Vakıf sevdalısı, başarılı ve çalışkan
“Dostlarının Tanıklığı ile Yaşayan
Yazarlara Saygı” programının ikincisi
Dr. Nazif Öztürk için düzenlendi.
TYB Genel Merkezi Mehmed Âkif
Divanında 17 Nisan 2018 tarihinde
gerçekleşen ve Öztürk’ün yakınları
ve dostlarının katıldığı, etkinlikte
Öztürk’ün eserleri, kişiliği ele alınıp
hatıraları paylaşıldı.
Program, Dr. Nazif Öztürk’ün öz
geçmişinin okunmasıyla başladı.
Daha sonra Ahmet Fatih Gökdağ,
Öztürk’ün çalışma hayatı, yurt içi ve
yurt dışı seyahatleri, arkadaşları, ve
TYB de görev yaptığı dönemlerdeki
resimlerinden oluşan slayt sunumu
yaptı.

ve bilime kendini adamış biri olarak
anlattı.
Programın diğer bir konuşmacısı
olan Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu,
Öztürk’ün Mesnevi okumalarının
değerli müdavimlerinden biri
olduğunu, çeşitli kitaplarda ve katıldığı
ilmi toplantılarda sunduğu tebliğlerde
Mevlana’nın toplumdaki yeri ve
önemini anlatan çok değerli yazılarının
bulunduğunu söyledi.

İbrahim Ulvi Yavuz da yaptığı
konuşmada, Dr. Nazif Öztürk’ü uzun
yıllardır tanıdığını, iyi bir dost iyi
bir arkadaş olduğunu ifade ettiği
konuşmasını şöyle sürdürdü: “2002
yılında üçüncü kez TYB Yönetim
Kurumu üyeliğine seçildiğimde
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
tanıdım. Seçim sonrası yapılan yönetim
Kâzım Arıcan yaptığı konuşmada,”
Kurumlarımız gerçekten çok emektar kurulu toplantısında Öztürk Genel
Başkan seçildi. Bana ilk sözü ” İkimizde
insanlar tarafından kurulur, çok zor
şartları aşar ama maalesef o insanlar bürokrasiden geldik “İnşallah birlikte
güzel şeyler yaparız dedi. Gerçekten de
unutulurlar, ihmal edilirler. Halbuki,
güzel hizmetler yaptık.” dedi.
insanî erdemlerin en yücesi vefadır.
TYB’nin 40. Yıl kutlamaları dahilinde
Öztürk’le olan hatıralarını anlatan Prof.
üyelerinden ve vefat edenlerin yanı
sıra yaşayanlar için özel programalar Dr. Bahaeddin Yediyıldız , Dr. Nazif
yapması bir vefadır. Dr. Nazif Öztürk, Öztürk’ün iyi bir araştırmacı, ülkesini ve
devletini seven bir münevver ve vefalı
TYB Genel Başkanlığı yapmış, çok
değerli bir büyüğümüzdür. Kendisine biri olarak tarif etti.
“Dostlarının Tanıklığı ile Yaşayan
sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.
Mehmet Aycı da yaptığı konuşmada, Yazarlara Saygı” programının diğer bir
konuşmacısı olan TYB Şeref Başkanı
Öztürk; kendini vakıflara vakfeden,
D. Mehmet Doğan, Dr. Nazif Öztürk’le
vakıf meselesini eniyle boyuyla,
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
altıyla üstüyle birçok tarihçiden iyi
birçok gezilere katıldığını, kendisinin
bilen biri olarak anlattı.
çok çalışkan, hoşgörülü ve başarılı
Dr. Nazif Öztürk’ün çalışma
olduğunu ifade etti.
arkadaşlarından Mevlüt Çam’da
Öztürk’ün Mesnevî ve Mehmet
yaptığı konuşmada, Öztürk’ü çok
çalışkan, deneyimli bir bürokrat, ilme Âkif temel metin okumalarının

başlamasında ve istikrarlı bir şekilde
sürdürülmesinde büyük emeği ve
katkıları oldu. Diğer yandan, görevde
olmadığı zamanlarda da her zaman
TYB’nin faaliyetlerine katkı ve katılım
sağladı. Hizmetlerinden ötürü
kendisine teşekkür ediyorum.”
Hüseyin Albayrak’ta yaptığı
konuşmada, Dr. Nazif Öztürk’le iki
dönem TYB yönetiminde birlikte
çalıştığını, bu süreler içinde çok
önemli faaliyetleri icra ettiklerini ifade
etti.
Dr. Nazif Öztürk’ün oğlu Muhammet
Öztürk de yaptığı konuşmada, “Nazif
Öztürk’ün oğlu olmaktan büyük
gurur duyuyorum. Sizler dostları ve
arkadaşları olarak kendisiyle ilgili
çok önemli şeyler söylediniz. Allah
babama hayırlı ve uzun bir ömür
versin inşallah.” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan da,
Nazif Öztürk’le ilgi konuşmasında,
“Nazif beyi 40 yıldır tanıyorum.
Kendisi, siyasetçi değil, yazar, bilim
adamı ve araştırmacı. Vatanını,
milletini seven, çok çalışkan ve
zaman fakiri biridir. Düşüncelerinden,
fikirlerinden taviz vermeyen bir
Anadolu çocuğudur.” diye konuştu.
Son konuşmacısı olarak kürsüye
gelen Dr. Nazif Öztürk, “Dostlarının
Tanıklığı ile Yaşayan Yazarlara
Saygı” programında kendisiyle
ilgili değerlendirmelerde bulunan
arkadaşlarına ve dostlarına
teşekkür ederek konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Yazmayı düşündüğüm,
üzerinde çalıştığım kitaplar var.
Sizlerin bu güzel ve övgü dolu
konuşmalarınızdan sonra daha
alınacak çok yolum olduğunu
düşünüyorum. Katılımızdan dolayı
hepinize teşekkür ediyorum.”

27

TYB, ödül vermede öncülük yapan bir kuruluş
2017 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
tarafından 37’ncisi verilen “Yılın
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları
Ödülleri” sahiplerini buldu.
23 Nisan 2018 tarihinde, Sultanbeyli
Belediyesi’nin desteğiyle Darülaceze
Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen
törende, ödüller sahiplerine takdim
edildi.

Doğan: “TYB, 10 yıl daha
erken kurulmuş olsaydı, ilk
defa bizim ödül verdiğimiz
Necip Fazıl Kısakürek,
Cemil Meriç, Sezai Karakoç
gibi isimler daha erken bir
dönemde ödül alacaktı.”
Her Ödül Bir İmtihan
Törende bir konuşma yapan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan 2.
Abdülhamid Han’ın vefatının 100.
yılında, onun yaptırdığı bu kurumda
ödül töreni düzenlemesinden
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Her ödülün aslında bir imtihan
olduğu değerlendirmesini yapan
Doğan, “Ödül alan kişinin kendisini
gördüğü ve bulduğu yer burası. Bir
değer verildiği hissinin uyandırdığı
heyecan, aslında sonraki günlerde
yapacağı işler için bir imtihan vesilesi.
TYB, 10 yıl daha erken kurulmuş
olsaydı, ilk defa bizim ödül verdiğimiz
Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç,
Sezai Karakoç gibi isimler daha
erken bir dönemde ödül alacaktı.”
ifadelerini kullandı.

samimiyetle kurulmuş, çok zorlu
yılları aşarak bugünlere gelmiş,
toplum yararına faaliyet yürüten
bir kuruluşumuzdur. 2018,
kuruluşumuzun 40. yılı. Birbirinden
zengin, çok kıymetli faaliyetler icra
ettiğimiz bu yıl gerçekten bereketli
bir yıl geçiriyoruz. TYB, ödül vermede
öncülük yapan bir kuruluş. Ödül
verilecek isimleri tespit ederken ilk
günkü özenle davranıyor ve büyük
hassasiyetle hareket ediyoruz.”

Güçlü Bir Kültür Sanat Envanterimiz
Var
Törende konuşan Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, kültür ve
sanatın, en az ekonomi ve savunma
sanayisi kadar önemli olduğunu dile
getirdi. Kültür ve sanatın toplumla
buluşmasının önemine değinen
Keskin, “Somut olmayan unsurlar
karşısında sizin konumunuzu tayin
ettiği gibi, hayata geçen fiziki
yatırımların kalıcılığı, ancak ve ancak
kadim medeniyetimizin kültür-sanatını
yaşatmakla mümkündür. Dünyanın
TYB, ödül vermede öncülük yapan tüm coğrafyalarına ulaşmış, bin yıl
bir kuruluş
boyunca tüm gönüllerde taht kurmuş
TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
bir medeniyetin evlatları olarak, güçlü
Arıcan ise TYB’nin kültür-sanat
bir kültür sanat envanterimiz var.” diye
alanında yaptığı çalışmalarla
konuştu.
kendisini kanıtlamış önemli bir sivil
toplum kuruluşu olduğunu kaydetti. Son Kırk Yılın Kültür Ödevini
Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği Üstlendi
içerisinde çalıştıklarına işaret eden
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Arıcan, şöyle konuştu:
Bıyıklı da, TYB’nin tam 40 yıldan beri
“TYB Çok fedakâr insanlarca,
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ana temasının kültür olduğuna
dikkat çekerek şunları söyledi:
“TYB, değişen konjonktürlere boyun
eğmeden çizgisiyle sayısız nitelikli
faaliyetleri, derinlikli çalışmalarıyla
ülkemizin fikir hayatına sahici bir
katkıda bulunmuş, her bakımdan
özgün ve özel bir kurum olmuştur.
Türkiye’nin son kırk yılının kültür
ödevini neredeyse tek başına
üstlenip küreselleşen dünyada, öz
kimliğimizin, kültürel ve manevi
değerlerimizin nesiller boyu
devamını temin etmeyi kendisine
hedef olarak belirleyecektir.”
Yılın Yazar, Fikir Adamı Ve
Sanatçıları Ödülleri
Törende ayrıca AK Parti İstanbul
Milletvekili Hasan Turan, Sultanbeyli
Kaymakamı Metin Kubilay ve
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci
de konuşma yaptı. TYB’nin yurt
genelindeki şube yöneticileri de
törende hazır bulundu.
Tanıtım filmi ve belgesel
gösteriminin de yapıldığı etkinlikte,
Hakan Alıç, Ali Taşkara ve Metin
Ceyhan’dan oluşan topluluk, müzik
dinletisi gerçekleştirdi.
Törende kültür ve sanat hayatına
yaptıkları uzun süreli katkılarından
dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal
Mengüşoğlu ve M. Recai Kutan’a
“Üstün Hizmet” ödülü verildi.

Ali Emre’nin Nureddin Zengi
kitabıyla “Roman” dalında ödül
aldığı törende, “Hikâye” dalında
Olay Berlin’de Geçiyor kitabıyla
Naime Erkovan’a, “Şiir” dalında Uzun
Sürdü Hazırlığım kitabıyla Cevdet
Karal’a, “Deneme” dalında Göz
Ağrısı kitabıyla Gökhan Özcan’a,
“Fikir” dalında Narkoz eseriyle Mete
Gündoğan’a, “Araştırma” dalında Din
ve Toplumsal Çatışma kitabıyla Ejder
Okumuş’a ve “İnceleme” dalında
Âkif isimli kitabıyla Yusuf Turan
Günaydın’a berat takdim edildi.
İbrahim Demirci “Edebi Tenkit”,
Rasim Cinisli “Hatıra”, Hacı
İbrahim Mutlu “Gezi” ve Hicabi
Kırlangıç “Tercüme” dalında ödüle
layık görülürken, “Biyografi”de
Dursun Gürlek, “Basın Fıkra”da Elif
Sönmezışık ve “Basın Fikir”de Kenan
Alpay ödül alan isimler oldu.
Törende ayrıca “Âkif İklimi”

albümüyle Mehmet Kemiksiz’e “Türk
Müziği” dalında, “Eksen İnsan” isimli
programıyla Şule Kala’ya “TV Programı”
dalında , “Dil Yaresi” adlı programıyla
Levent Dönmez’e “Radyo Programı”
dalında berat verildi.
“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları
Ödülleri 2017”de “Dergi Yayıncılığı”nda
Edebiyat Ortamı dergisi, “Şehir
Kitapları”nda Bolu Belediyesi, “Çocuk

Yayınları”nda Uçan At Yayınları,
“Kamu Yayıncılığı”nda Bilgi
Üniversitesi, “Özel Yayıncılık”ta
Eski-Yeni Yayınları ödüle layık
görülürken “Yayıncılık Özel Ödülü”nü
ise İslâm Düşünce Atlası eseriyle
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi
Etüdler Derneği (İLEM) aldı.

TYB Şeref Başkanı Doğan Şubeler Toplantısında Konuştu:

Toplumun temel dinamikleri manevi alanın güçlenmesi ile gelişir
o yol bu yoldur. Yani biz kültürel
alanda olup bitenleri takip ettik.
Edebî alanda belli bir muhteva içinde
olması için çalıştık. Sanatın estetiğin
değerini her ortamda ifade etmeye
gayret ettik. Bunlarsız bir millet
varlığı düşünülemez. Türkiye’de
resmî kültürel bir alan var; kültür
siyaseti var. Bu kültür siyaseti hâlâ
sürdürülüyor. 1930-1940’larda
oluşturulmuş olan o siyaset, tabii
ki biraz hafifletilmiş ve ideolojik

Türkiye Yazarlar Birliği genel merkez
yöneticileri ve şubelerden başkan
ve yönetim kurulu üyeleri bir
araya gelerek yapılan çalışmalar ve
planlanan faaliyetler hakkında görüş
alış verinde bulundu.
24 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul
Şubesinin Kızlarağası Medresesi’nde
yapılan toplantının oturum

başkanlığını İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı yaptı.
Gayemiz manevi alanı diri tutmaktır
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
toplantıda yaptığı konuşmada, “Manevi
alanımızı mutlaka güçlü tutmamız
lazım ve Yazarlar Birliği’nin bugüne
kadar takip ettiği eğer bir yol varsa,

Doğan: “Manevi alanımızı
mutlaka güçlü tutmamız
lazım ve Yazarlar
Birliği’nin bugüne kadar
takip ettiği eğer bir yol
varsa, o yol bu yoldur.
Yani biz kültürel alanda
olup bitenleri takip ettik.
Edebî alanda belli bir
muhteva içinde olması için
çalıştık.
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çerçevesini biraz belirsizleştirmiş
olmasına rağmen bugün de
devam ediyor. Bu alanın dışında
kendi kültürel alanımızı, kendi
edebiyatımızdan, sanatımızdan güç
alan bir manevi alan oluşturmayı dert
edindik ve yıllardır da bunun için
mücadele ettik.”
Yeni yetişen edebiyatçıları
bünyenize alın
Yapılan faaliyetlerde kalitenin
düşmemesi gerektiğini, bütün
şubelerin bulunduğu yerin
edebiyatını sanatını, kültürünü

Arıcan: “Kültür sanat
faaliyetleri sivil
olarak yapılabilecek
faaliyetlerdir. Devlet
burada himaye edici ve
destekleyicidir. Devlet
öncülük eder, faaliyeti ise
sivil toplum kuruluşları,
dernekler, vakıflar,
üniversiteler ve yerel
yönetimler yapar.”

temsil etmek durumunda olduğunu
ifade eden Doğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Yeni yetişen, şairleri, yazarları,
edebiyatçıları da bünyenize
alın. Faaliyetlerinizde onlara yer
verin. Nesillerin edebiyata ilgisini
güçlendirmek mecburiyetindeyiz.
Bu bizim kendi şahsi meselemiz
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değil. Toplumun temel dinamikleri
ancak manevi alanın güçlenmesi ile
gelişir. Bilim, fikir, edebiyat adamlarını,
Yazarlar Birliği bünyesi içinde,
şubelerimizde de tutmamız gerekir.”
Toplumu aydınlatacak faaliyetler
yapmalıyız,
Şubeler toplantısının önemine
değinen Prof. Dr. Kâzım Arıcan
da konuşmasında, TYB’nin kırk yıl
süresince gerçekleştirdiği faaliyetlerle
ülkemizde birçok sivil toplum
kuruluşuna önderlik ettiğini, kamu
yararına çalışan köklü bir kurum
olduğunu vurguladı.
Arıcan, toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda toplumu aydınlatacak
ve katkı sağlayacak faaliyetler
yapmalıyız. Kültür sanat faaliyetleri
sivil olarak yapılabilecek faaliyetlerdir.
Devlet burada himaye edici ve
destekleyicidir. Devlet öncülük eder,
faaliyeti ise sivil toplum kuruluşları,
dernekler, vakıflar, üniversiteler
ve yerel yönetimler yapar. İnsana
yapılacak en önemli yatırım
kültür, fikir, sanat faaliyetidir. Bu
unutulmamalıdır.” dedi.
Kültürel Mücadelede En Öndeyiz
Şubeler adına bir konuşma yapan
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı
ise “TYB, D. Mehmet Doğan Bey’in
öncülüğünde, Genel Başkanımız
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’ın
koordinesinde çok esaslı çalışmalara
imza atıyor. 40. Yılında, geleneği olan
ve geleceğe emin adımlarla yürüyen
bir kurum olarak TYB, ülkemize
önemli hizmetler veriyor. Gerek Genel
Merkez’imiz gerekse şehirlere yayılan

Bıyıklı: “40. Yılında,
geleneği olan ve geleceğe
emin adımlarla yürüyen
bir kurum olarak
TYB, ülkemize önemli
hizmetler veriyor. Gerek
Genel Merkez’imiz
gerekse şehirlere yayılan
şubelerimizle kültürel
mücadelede en önde her
zaman TYB var.
şubelerimizle kültürel mücadelede
en önde her zaman TYB var. Önce
ülkem, önce milletim, önce devletim
diyen insanlar olarak Türkiye’nin
yedi düvele karşı yürüttüğü istiklâl
ve istikbâl mücadelesinde de bu
toprakların okuyan yazan düşünen
ve üreten insanlarının en önde
olması gerekiyor. “diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra,
şubelerin kamu kurumları,
yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği içinde neler
yapılabileceği, şehirlerin özelliklerine
göre kültür, sanat ve edebiyat
faaliyetleriyle ilgili konu başlıkları ele
alındı.
Şubeler toplantısına, genel merkez
yönetimi’nden TYB Vakfı 2. Başkanı
İbrahim Ulvi Yavuz, başkan
danışmanı Ferhat Koç, Mali Sekreter
Fatih Gökdağ, yönetim kurulu üyeleri
Ali Osman Kurt, Mahmut Erdemir,
Bursa Şubesi’nden Mustafa Baki Efe
ve İhsan Deniz, Erzurum Şubesi’nden
Yusuf Kotan ve Hanefi İspirli, Konya
Şubesi’nden Ahmet Çaycı, Kayseri
Şubesi’nden Selim Tunçbilek, Ankara
Şubesi’nden Güner Dinçaslan, Urfa
Şubesi’nden Cuma Ağaç, Trabzon
Şubesi’nden Kamuran Tuna ve İzmir
Levent Ertekin, İstanbul Şubesi’nden
Muzaffer Doğan, Dursun Ali Taşçı,
Ahmet Maraşlı, Fatma Gülşen Koçak,
Tayfur Kozan, Yusuf Dinç, Birol
Cürgül, Elif Sönmezışık katıldı.

“Kültür Kervanı” kadim medeniyetimizin izini sürdü
Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) 40. kuruluş yılında, 40
kişilik bir yazar kadrosuyla
Edirne’den Mostar’a
Balkanlar gezisi düzenledi.
Otobüsle yapılan ve 10 gün
süren yolculuk, Osmanlı
devletinin izlerinin sürüldüğü
bir kültür keşfine dönüştü.
30 Nisan 2018 tarihinde Edirne’den
yola çıkan Kültür Kervanı, on günlük
program çerçevesinde Yunus Emre
Enstitüsü merkezleri ile Türk dernekleri
ve mahalli kurumların işbirliğiyle
Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya,
Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna
Hersek’te edebiyat ve şiir fasılları,
panel ve konferanslar, belgesel
sunumları ve fotoğraf sergileri
gerçekleştirildi.
Edirne tarihimizin yazıldığı şehir
Kültür Kervanı’nın ilk durağı olan
Edirne’de 30 Nisan 2018 tarihinde

Edebiyat ve Şiir Fasılları gerçekleştirildi.
Meriç nehrinin kıyısında Karaağaç’ta
yapılan programın açılışında Trakya
Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu,
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan, TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan konuştu. Cihat Zafer’in
sunduğu edebiyat ve şiir faslında
şairler yazarlar hikâyelerini ve şiirlerini
okudular.
Program sonrasında Edirne uzmanı Dr.
Mustafa Hatipler Edirne’nin tarihi ve
kültürel mekânlarını kervan yolcularını
gezdirdi.
Kırcaali’de Şiir Şöleni
Kültür Kervanı”nın ikinci durağı olan
Kırcaali’de 1 Mayıs 2018 tarihinde
ziyaretler ile edebiyat ve şiir fasılları
gerçekleştirildi. Kapıkule’den
Bulgaristan’a girişle başlayan ikinci
günde Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mustafa Mehmed ziyaret edildi.
Kırcaali’de komünist sisteme direnişin
önemli isimlerinden Nuri Turgut
Adalı’nın kabri ziyaret edildi.
Ziyaretlerden sonra Kırcaali şehir
merkezinde bulunan Ömer Lütfi Türk
Kültür Derneği’nde program icra

edildi. Programın açılışında derneğin
Başkanı Müzekki Ahmed ve TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan konuştular. Şairler ve yazarlar
eserlerinden örnekler okudular.
Programın sonunda Dostlar Grubu
tarafından mahallî ve Anadolu
türkülerinden örnekler sunuldu.
Kültür Kervanı Batı Trakyalı
Türklerle Buluştu
Kültür Kervanının üçüncü gününde
2 Mayıs 2018 tarihinde Filibe ve
Gümülcine’de ziyaretler ile edebiyat
ve şiir fasılları gerçekleştirildi.
İlk olarak Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani ziyaret edildi.
Ardından Filibe kalesine çıkıldı.
Filibe Mevlevihanesi’ne geçildi.
Roma döneminden Antik Amfi
Tiyatro ve Sultan Abdülaziz
döneminde Bulgarca Eğitim vermek
üzere inşa edilen Sarı Mekteb
ile 2008’de İstanbul Büyükşehir
Belediyesince yenilenen Cumaya
(Muradiye-Cumayata) Camii ziyaret
edildi.
Gümülcine’ye doğru yola çıkan
Kervan, Kaptan Petko Voyvoda sınır
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kapısından Yunanistan’a giriş yaptı.
Gümülcine’nin seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ziyaret edildikten sonra
Gümülcine şiir buluşmalarını icra
etmek üzere 1928’de kurulan
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne
geçildi. Muavin Konsolos İbrahim
Halil Saklı, Gençler Birliği Başkan
Yardımcısı Nihat Binbaşı ve TYB Genel
Başkanı Musa Kâzım Arıcan’ın açılış
konuşmalarıyla başlayan programda
edebiyat sohbetleri yapıldı.
Selanik, Manastır, Ohri ve Struga
Kervan’ın dördüncü günü olan 3
Mayıs’ta Selanik’te Kızıl Kule ve
Atatürk’ün doğduğu ev ziyaret
edilerek Makedonya’ya geçiş yapıldı.
II. Abdülhamit döneminde yapılmış
saat kulesi ile Manastır askeri idadisi
gezildi. Kervan Ohri’ye doğru yola
çıktı. Kervan yolcuları, Ohri Gölü
kenarında gezi yaptı, Pir Halveti
Tekkesi’ni ziyaret etti. Yatsı namazı
vakti de katılımcıların bir kısmı Hayri
Hasan Tekkesi’ne giderek namaz
sonrası Tekke İmamı ve cemaatle çay
içip sohbet etti.

32

Kervan Üsküp’te
4 Mayıs’ta Kervanın 5. durağı Üsküp’tü.
TYB heyeti Gostivar’da bulunan
Avrupa’da tüm alanlarda Türkçe
eğitim veren ilk üniversite olan
Uluslararası Vizyon Üniversitesini
ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fadıl
Hoca ile görüştü. Ardından Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin
Şeker ve Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara ziyaret edildi. Ziyaretlerden
sonra şehir gezisi yapılarak Yunus
Emre Enstitüsü ve Köprü Derneği ile
birlikte “Üsküp Edebiyat Oturumu”
gerçekleştirildi. TYB Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan’ın görüntüler
eşliğinde “Balkanlardan Kaşgar’a
Türkçe” sunumunu yaptığı programda
ayrıca D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. M.
Kâzım Arıcan, H. Ömer Özden, Maksut
Yiğitbaş ve Leyla Şerif’in yer aldığı bir
panel de düzenlendi.
Mehmet Âkif Ersoy Prizren’de Anıldı
Kervanın altıncı günü olan 5 Mayıs’ta
Üsküp’ten ayrılıp Kosova’ya giriş
yapıldı. Önce Şehit Sultan Murat
Hüdavendigar Türbesi’nde Yasin-i Şerif

okunarak dualar edildi. Kosova’nın
Başkenti Priştine’de Fatih Camii
ve Yaşar Paşa Camii gibi Osmanlı
eserleri ziyaret edildi. Daha sonra
Prizren’e geçen Kervan, şehrin tarihî
yerlerini dolaşarak Halveti Tekkesi,
Bayraklı Camii, Medrese, Sinan Paşa
Camii’ni gezdi. Prizren Yunus Emre
Merkezi’nde saat 18.00’da Suzi
Çelebi Edebiyat Faslı ve Mehmed
Âkif konulu panel yapıldı.
TYB’nin 40. Yılı belgeselinin
gösterildiği programın açılışında
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan, Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan ile Kosova Türk
Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
İskender Muzbeg konuştu. Açılış
konuşmalarından sonra Mehmed
Âkif paneline geçildi. Prof. Dr.
Caner Arabacı ve Mustafa Özçelik’in
konuşmacı olduğu panelin oturum
başkanlığını Prof. Dr. Hacı Ömer
Özden yaptı. Panelin ardından
gerçekleştirilen Suzi Çelebi Edebiyat
Faslında Abdullah Harmancı, Faruk
Uysal, Jeton Kelmendi, Miftar Acemi,
Taner Güçlütürk, Edin Kude, İskender

Muzbeg şiirlerini okudular.
Şiir faslının sonunda Raif Virmica ve
arkadaşları Prizren mahallî türkülerini
çalıp söylediler.
İşkodra
“Edirne’den Mostar’a Kültür
Kervanı”nın yedinci günü 6 Mayıs
2018 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü
İşkodra Merkezinde yapılan program
ile tamamlandı. Programın açılışında
T.C. Tiran Büyükelçiliği Eğitim
Müşaviri Asım Sultanoğlu, Yunus
Emre Enstitüsü İşkodra Merkezi
Müdürü Zafer Kıyıcı, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB
Genel Mali Sekreteri Ahmet Fatih
Gökdağ konuşmalarını yaptılar.
Edebiyat faslında Aykut Ertuğrul,
Necip Tosun, Bünyamin Yılmaz
ve Memiş Okuyucu şiir faslında
ise Mücahit Koca, İsmail Bozkurt,
Mehmet Sarmış, Blerta Miloya,
Ömer Fuçia ve Miçens Marku hikaye
ve şiirlerini okudular. Programın
sunuculuğunu Cihat Zafer yaparken
Verzana Niksiçi de Arnavutça
çevirisini yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna
Zengin, Muhammed Enes Kala,
Merkezinde gerçekleştirilen programdaAhmet Fatih Gökdağ, Mehmet
Bosna Yazarlar Birliği Başkanı Hacem Kurtoğlu, Nazif Öztürk, Bekir Sıddık
Hajdareviç, Yunus Emre Enstitüsü
Soysal, Necip Tosun, Memiş Okuyucu,
Merkez Müdürü Mehmet Akif Yaman Mahmut Bıyıklı, İsmail Bozkurt, Hacı
ve Rahman Ademi’nin konuşmalarının Ömer Özden, Fahri Tuna, Mustafa
ardından görüntüler eşliğinde
Özçelik, Caner Arabacı, Rahman
D. Mehmet Doğan’ın sunduğu
Ademi, Cemal Şakar, Bünyamin
“Kaşgardan Balkanlara Türkçe” isimli Yılmaz, M. Sait Uluçay, Cihat Zafer,
konferansa geçildi.
Faruk Uysal, Abdullah Harmancı,
Programın Edebiyat Faslı bölümünde Maksut Yiğitbaş, Nazım Payam,
Kültür Kervanı Mostar’da
Bekir Soysal, Bosna Yazarlar Birliği
Mücahit Koca, Mehmet Sarmış,
Sabah Trebinye’den Mostar’a doğru
Başkan yardımcısı Mujo Musagiç, Fahri Bedir Acar, Aykut Ertuğrul, M. Hanifi
başlayan otobüs yolculuğunda ilk
Tuna, Muhammet Enes Kala, Mustafa İspirli, Mehmet Tuğrul, Mustafa Ekici,
olarak Poçitel gezildi. Tabiat harikası
Özçelik, Hanifi İspirli, Bosna Yazarlar M. Burak Yılmaz ve Zafer Kızılca
Neretva nehri kıyısına kurulmuş güzel Birliği Başkanı Hacem Hajdareviç
katıldılar.
bir yapıya sahip olan Balagay Tekkesi hikâye ve şiirlerini okudular.
ziyaret edildi.
Daha sonra, Aliya İzzet Begoviç’in kabri 30 Nisan 2018 - 09 Mayıs 2018
Nihayet, Seyahatin önemli menzili
ziyaret edildi. Gazi Hüsrev Camii ziyaret tarihleri arasındaki kervana katılan
Mostar’a ulaşıldı. Mostar Köprüsü
edilip tarihi çarşı gezildi.
şair, yazar, gazeteci ve bilim
yakınındaki tarihi binada yer alan
10 gün süren kültür kervanına D.
adamlarının yolculukla ilgili duygu ve
Yunus Emre Enstitüsü’nde program
Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kâzım düşüncelerinin yanı sıra fotoğrafların
başladı. TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Arıcan, İbrahim Ulvi Yavuz, Tarkan
da yer aldığı “Edirne’den Mostar’a
Doğan kısa bir konferans verdi.
Kültür Kervanı” kitabı yayınladı.
Ayrıca Dr. Senad Hasanagiç, Nusret
Omerika, Rahman Ademi, Nazif
Öztürk, Cemal Şakar, Caner Arabacı,
Maksut Yiğitbaş, Süleyman Cikotic
konuşmalar yaparken Mehmet Sait
Uluçay, Nazım Payam kendi şiirlerini
okudular. Sunucu Cihat Zafer, Fahri
Tuna’nın yazdığı Mostar portresini
okudu.
Saraybosna’da
Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı 10
günlük bir yolculuktan sonra 9 Mayıs
2018 tarihinde Saraybosna’ya ulaştı.
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TYB kuruluşunun 40. yılında 40 ödül
Yılmaz: Hayatımın en anlamlı ilk
ödülünü TYB’ den aldım
Törende, Kültür ve Turizm Bakanı
Numan Kurtulmuş adına Teşekkür
Beratını alan İstanbul Kültür ve
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Ben
de TYB’nin bir mensubuyum ve
1994 yılında hayatımın en anlamlı
ilk ödülünü radyoculuk dalında
‘Kültürümüz- Kimliğimiz’ adlı
programla TYB’den almıştım.” dedi.
Ödül Alanlar:

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
kuruluşunun 40. yılında, kültür
ve sanat dünyasına eserleriyle iz
bırakan 40 isme ödül verdi.
D. Mehmet Doğan, Fuat Başar, Ümit
Meriç, Erol Sayan, Hasan Çelebi,
Emin Işık, İlhami Atalay, Nurhan
Atasoy, Ara Güler, Devrim Erbil, Beşir
Ayvazoğlu, Alaaddin Yavaşça ve
Amir Ateş’in aralarında yer aldığı,
kültür ve sanat dünyasına eserleriyle
iz bırakan 40 kişi TYB tarafından
ödüllendirildi.
29.04.2018 tarihinde, TYB İstanbul
Şubesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Kültür Daire
Başkanlığı iş birliğiyle İBB Kültür AŞ.
tarafından düzenlenen, “40. Yıl Vefa
Gecesi” programı, Fatih’teki Ali Emiri
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Doğan: Benim için en büyük ödül
TYB’nin 40. yıla ulaşmasıdır
Ödül töreninin açılışında konuşan
vefa ödülü alanlar arasında da yer
alan TYB Şeref Başkanı D. Mehmed
Doğan, “TYB’ nin 40. kurululuş yıl
dönümünü idrak ediyoruz. 40.
yılı göreceğimizi bize 40 Yıl önce
söyleseler hiç inandırıcı gelmezdi.
Şimdi çok şükür bugünlere ulaştık.
TYB’nin 40 yıllık bir geçmişi var.
Benim için en büyük ödül TYB’nin
40. yıla ulaşmasıdır” dedi.
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“40. Yıl Vefa Gecesi” kapsamında
ayrıca yönetmen Necip Sarıca,
Süleymaniye Kütüphanesi eski
müdürü Dr. Nevzat Kaya, ressam
İlhami Atalay ve Devrim Erbil, mimar
Sinan Genim, felsefe tarihçisi Prof.
Arıcan: Vefa, iyiliğin kadrini ve
Dr. Murtaza Korlaelçi, sanat tarihçisi
kıymetini bilmektir
Prof. Dr. Haşim Karpuz ile Semavi
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Eyice, klasik Türk müziği sanatçısı
Kâzım Arıcan ise, TYB’nin 1978 yılında
kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’deki Alaeddin Yavaşça, müzisyen, yazar
sanatsal boşluğu doldurmak amacıyla ve şair Prof. Dr. Şahin Uçar, halk
ülkenin birçok şehrinde kültür ve sanat müziği sanatçısı Aysun Gültekin,
hat sanatçısı Hasan Çelebi, Türk
etkinliği düzenlediklerini aktardı.
hat sanatı üzerine araştırmalarıyla
Arıcan, programın başlığından yola
bilinen Prof. Dr. Uğur Derman ve Türk
çıkarak, vefanın en önemli erdemlerden tezhip sanatı ustası ve araştırmacısı
biri olduğuna işaret ederek, “Vefa,
Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, yazar
iyiliğin kadrini ve kıymetini bilmek.
Doç. Dr. Emin Işık, kültür tarihçisi ve
Toplumu adına, toplum için, milleti için araştırmacısı Dursun Gürlek, bestekar
yapılmış bu fedakârlığın, bu emeğin, bu Amir Ateş ve Erol Sayan, İslam Tarih,
güzelliklerin hatırlanması ve anılması
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
kadar herhalde daha güzel bir şey
Genel Direktörü Doç. Dr. Halit
olmasa gerek. Bizler zaten çok büyük
Eren, cilt sanatı üstadı İslam Seçen,
ödüller vermiyoruz. 37 yıldır verdiğimiz ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Kara, halk
TYB ödülleri var. O da çok değerli bir
edebiyatı araştırmacısı M. Sabri Koz,
ödül. Orada da bir kadir kıymet bilme
sahaf ve araştırmacı Emin Nedret İşli,
faaliyeti icra ediliyor aslında.” diye
edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Yavuz
konuştu.
Akpınar, yazar ve şair Prof. Dr. Turan
Koç, hattat, ebrucu ve şair Fuat Başar,
tarihçi Mehmet Genç, sosyolog ve
Bıyıklı: Alimlerimiz olmasaydı bu
yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, felsefeci
topraklar çorak kalacaktı
Prof. Dr. Teoman Duralı, piyanist
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
ve besteci Tuluyhan Uğurlu, yazar
Bıyıklı da TYB adına bugüne kadar
Osman Akkuşak, sanat tarihçisi Prof.
emeği geçen herkese teşekkür ederek,
Dr. Nurhan Atasoy, foto muhabiri Ara
“Savaş döneminin kahramanları
Güler, araştırmacı-yazar ve ilahiyatçı
olduğu gibi, sulh döneminin de
Prof. Dr. Salih Tuğ, yazar ve şair Beşir
kahramanları vardır. Sulh döneminin
Ayvazoğlu, ilahiyatçı ve felsefeci Prof.
kahramanları yaşadığı dönemi
Dr. Bekir Karlığa, araştırmacı Prof.
aydınlatan sanatçılarımız, yazarlarımız,
Dr. İsmail E. Erünsal ve tarihçi, yazar
alimlerimizdir. Onlar olmasaydı bu
Mehmed Niyazi Özdemir ile ilahiyatçı
topraklar çorak kalacaktı.” ifadelerini
Prof. Dr. Raşit Küçük ödüle değer
kullandı.
bulundu.

Erol Güngör
Milliyetçiliği tarihi
eksenine oturtmak
için çaba gösterdi
Türkiye Yazarlar Birliği, Kırşehir
Belediyesi ve Ahi Evren Üniversitesi
iş birliği ile “Cumhuriyet Dönemi Milli
Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör”
ulusal sempozyumu düzenlendi.
26.04.2018 tarihinde başlayan ve iki
gün süren program 35. yıl önce vefat
eden, etkisi günümüze kadar süren
ve fikirleri pek çok yazar, düşünür ve
siyasetçiyi etkileyen merhum Prof.
Dr. Erol Güngör adına memleketi
Kırşehir’de gerçekleşti.
Yazar, Türk fikir ve düşünce hayatının
önemli ismi Güngör’ün ortaya
koyduğu; millî kültürümüz, millet,
milliyetçilik, tarih, millî kimlik, dil,
din-milliyet ilişkisi temalarının
konuşulup tahlil edildiği Neşet
Ertaş Kültür ve Sanat Merkezindeki
sempozyuma Kırşehirliler ve
öğrenciler akın etti.
Merhum Güngör’ün eşi Prof. Dr.
Şeyma Güngör ve Türkiye Yazarlar
Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan’ın onur konuğu olduğu
etkinlikte, akademisyenler ve bilim
adamları Güngör’ün hayatı, fikirleri,
eserleri, kişiliği hakkında bildiriler
sundular.
Doğan: Milliyetçi muhafazakâr
fikriyatın önemli düşünürlerinden
biri
Sempozyumun açılışında bir
konuşma yapan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, Erol
Güngör’ün kısa ömrüne pek çok

kitap, tercüme ve yazı sığdırdığını,
milliyetçi muhafazakâr fikriyatın
önemli düşünürlerinden biri olarak,
milliyetçilik düşüncesini 1970’li
yıllarda yenileyen fikir adamı
olduğunu ifade etti.
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Bizde, Milliyetçiliğin 19. Yüzyılın
sonunda başlayan macerası Ziya
Gökalp’ le belli bir noktaya gelmişti,
ondan sonra Mümtaz Turhan ve
Erol Güngör bu zincirin devamı
olarak fikir dünyasında büyük
tesirler yaratmışlardır. Ziya Gökalp’in
yaptığı kültür ve medeniyet ayrımını
kabul etmeyen Erol Güngör, kültür
ve medeniyetin birbirinden ayrı
hadiseler olmadığını söyleyerek
milliyetçiliği tarihî eksenine oturtmak
için yazmaya başladı. Güngör’ ün
eserleri kitapları okunduğunda
görülür ki dini İslâmî çerçevenin
dışına çıkan bir yaklaşımı asla
göremezsiniz. Bu ülkece milliyetçilik
iddiasında bulunanların, milliyetçilik
davasına inananların ve İslâmî
kavram içinde kendilerini tarif
edenlerin mutlaka Erol Güngör’ün
eserlerini okumaları gerekir.”
Doğan, Erol Güngör’ün, gençliğinde
Ziya Gökalp Mümtaz Turhan, Nurettin

Topçu gibi isimlerden etkilendiğini
ancak bütün çalışmalarına yön veren
kişinin Dündar Taşer olduğunu,
yazdığı yazıda da Taşer’i “kuyruklu
yıldız” olarak adlandırdığını söyledi.
Arıcan: Kültür ve fikir hayatımıza
önemli katkılar sağladı
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan da yaptığı konuşmada,
Güngör’ün kültür ve fikir hayatına
önemli katkılar sunduğuna,
kendilerinin de Erol Güngör’ün
fikirleri ile beslendiklerini söyledi.
Erol Güngör’e ait olan “Ahlâk, insana
özgüdür. Ahlâksız tanımı yanlıştır. İyi
ahlâk ve kötü ahlâk vardır.” sözlerini
anımsatarak onun fikirlerine ilişkin
bilgiler veren Arıcan, bu fikirleri
savunan ve böylesine önemli bir
isim olan Erol Güngör’ün kendi
memleketinde anılmasının çok
önemli olduğunu vurguladı.
Bahçeci: Güngör, çok önemli
eserler bırakmıştır
Sempozyumun açılışında konuşan
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci de, “ Belediye başkanı
olarak il dışında bize sorduklarında
neyiniz meşhur denildiğinde ben de
yetiştirdiğimiz insanlarımız meşhur
diyorum. Erol Güngör, bu toprakların
yetiştirdiği en önemli insanlardan
biri. 45 yaşında dünyaya veda etmiş
ve genç yaşta bu dünyadan ayrılmış
ve arkasında çok önemli eserler,
fikirler ve düşünceler bırakmış birisi.
Bize düşen bu düşünceleri, fikirleri
konuşup tartışıp gelecek nesillere
bunları aktarmak görevlerimizden bir
tanesidir. Ahilik; temel felsefesinde
35

ahlâk var. İş ahlâkı, yaşam ahlâkı,
birbirimizle olan ilişkilerimizle ahlâk,
inançlarımızda olan ahlâk. Ahlâk her
alanda en önemli mesele” dedi.
Karakaya: Fikirleriyle çok büyük
mesajlar verdi
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Vatan Karakaya da Erol Güngör’ün
sosyal dokuyu meydana getiren
gizli kalmış tarihî değerleri ortaya
çıkararak topluma mal etmeye gayret
gösterdiğini söyledi. “Yerli ve millîye
ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Erol
Güngör, böyle bir ihtiyacı karşılayacak
tarihî bir şahsiyettir.” diyen Karakaya,
şunları kaydetti: “Onun 45 yılı aşkın
hayatındaki fikirleriyle çok büyük
mesajlar verdiğini biliyoruz. Bugünkü
sempozyumdan da bu fikirleri
bizden sonraki nesillere bir miras
halinde yazılı kayda geçeceğiz. Erol
Güngör’ün temel bakışında Türk
milliyetçiliği ve Türklerin İslâm dini ile
oluşturduğu bu yapının günümüzde
nasıl anlaşılması gerektiğine dair
önemli bulgular var.”

D. Mehmet Doğan, Necmettin Tozlu

tarafından hazırlanmış olmasının ayrıca vatanını milletini seven, iyi bir eş,
önemi olduğu kesindir” ifadelerini
iyi bir baba ve şahsiyetli biriydi. İki
kullandı.
gün boyunca eserleri ve düşünceleri
konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı.
Güngör’ün çalışmalarını merkeze
Protokol konuşmalarından sonra
alan ama bu bakış açısını ileriye
sempozyum oturumlarına geçildi.
taşıma gayreti içinde olan birçok
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
bildiri beni mutlu etmiştir. Burada
Muharrem Ertaş salonunda
olmaktan çok mutlu oldum emeği
gerçekleştirilen ve iki gün süren
geçen herkese teşekkür ediyorum.“
sempozyumda bilim adamları ve
dedi.
akademisyenler sundukları bildirilerde;
Güngör’ün en çok üzerinde durduğu,
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim
eserlerinde gündeme getirdiği
Görevlisi Dr. Maksut Yiğitbaş da
konuların
başında
gelen;
kültür
Şeyma Güngör: Kırşehir’de
yaptığı konuşmada, “Kırşehir’in
değişmesi,
modernleşme,
Türk
kültürü
olmaktan gurur duydum
yetiştirdiği en önemli ilim ve
ve
medeniyeti,
tarih
ve
milliyetçilik,
Merhum Erol Güngör’ün Eşi Prof.
fikir adamlarından olan Erol
aydın-halk ikiliği, İslâmiyet ve
Dr. Şeyma Güngör, Kırşehir’de
Güngör’ü anmak, anlamak ve
muhafazakârlık
konularında
görüşlerini
olmanın kendisini gururlandırdığını
anlatmak için iki gün boyunca
bildirdiler.
anlattı. Güngör, konuşmasında,
önemli bir sempozyumu başarı
“Doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz.
ile gerçekleştirdik. Kırşehir
Arkasında hayırlı evlat bırakanlara
Etkinliğin sonunda bir konuşma yapan Belediyemize, Türkiye Yazarlar
ne mutlu. Güngör’ün doğduğu
Merhum Erol Güngör’ün Eşi Prof.
Birliği’ne, sayın rektörümüz Prof. Dr.
büyüdüğü ve şahsiyetinin şekillendiği Dr. Şeyma Güngör, “Erol Güngör’ün
Vatan Karakaya’ya verdikleri destek
Kırşehir’de Güngör’ün vefatının 35. yıl vefatının 35. yıl dönümünde
için teşekkür ediyorum.” dedi.
dönümü münasebetiyle düzenlenen onun doğduğu, büyüdüğü, temel
Sempozyumda sunulan bildiriler
sempozyumun Kırşehir halkını
şahsiyetinin şekillendiği Kırşehir’de
kitap olarak da yayınladı.
temsil eden Belediye Başkanlığı,
tertiplenen bu sempozyumu
Akademik camiayı temsil eden Ahi
düzenleyenlere, bildiriler sunan değerli
Evran Üniversitesi ve Türk yazarlarını akademisyenlerimize ve katılımcılara
ve yayın hayatını temsil eden TYB
çok teşekkür ediyorum. Erol Güngör

Erol Güngör’ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör
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İlk 40 üyemiz…

Yıl 1978, on dört kurucu üye bir
araya geliyor ve Yazarlar Birliği’ni
kuruyor... 2018 yılında, kuruluşunun
40. Yılını çeşitli kültür sanat
etkinlikleri ile kutlayan Türkiye
Yazarlar Birliği’nin, kurucu üyeler
arasında yer almayan/alamayan
fakat böyle bir kurumun oluşumunu
gerekli gören ve daha başlangıçta
üye olarak destekleyen ilk 40 üyesini
web sayfasında tanıttı.
Üyelerin tanıtımlarında; üyelerin
kendi el yazıları ile doldurulmuş
üye kayıt formları, kişisel bilğileri
ve o günleri hatırlatan siyah beyaz
fotoğraflar kullanıldı.
TYB’ nin kurucu yönetim kurulu şu
isimlerden oluşmuştu; D. Mehmet
Doğan (Başkan), Yahya Akengin
(Başkan Yardımcısı), Tayyar Alper
Aksoy (Başkan Yardımcısı), M.
Cemal Çiftçigüzeli (Genel Sekreter),
Necmettin Turinay (Malî Sekreter),
Beşir Ayvaz (Üye), Saadettin Elibol
(Üye) ve Hüsnü Aktaş (Üye).
Bu 14 kurucuya ilave olarak kuruluş
harcında payı olan ilk 40 üye:
H. Rıdvan Çongur, Nabi Avcı,
Abdülkadir Özkan, Mehmet Aksoy,
Abdullah Lelik, Şevket Bulut,

Alaaddin Özdenören, A. Metin
Şahin, M. İlhan Geçer, A. Hikmet
İnce, Rasim Özdenören, Bahattin
Karakoç, Yağmur Tunalı, Ali Uğur,
Mesut Uçakan, M. Âkif İnan, Emine
Işınsu, İskender Öksüz, İbrahim Ulvi
Yavuz, Ebubekir Eroğlu, Ömer Okçu
(Hekimoğlu İsmail), Zübeyir Yetik,
Mustafa Kutlu, Sadık Albayrak, Ali
Çorlu, Sevinç Çokum, Galip Erdem,
Alparslan Yasa, Bahri Zengin,
Burhaneddin Kayıhan, Ali Akbaş,
İsmail Hacıfettahoğlu, Muhsin Mete,
Abdurrahman Dilipak, Osman Tunç,

Necmettin Sefercioğlu, İsmail Bal,
Nazım Zeyrek, Mahmut Arıgöz ve
Mustafa Karakaya.
Bu listede zamanının önemli şair ve
yazarları, kültür adamları olduğu gibi,
sonraki yıllarda edebiyat ve kültür
hayatımızda mühim yeri olan birçok
sima da yer alıyor.
Bunların bir kısmı aramızdan ayrıldı,
onlara rahmet diliyoruz. Yaşayanlar
eser vermeye devam ediyor. Onlara
da sıhhat ve afiyet temenni ediyoruz.

1980’lerden: TYB Yönetim Kurulu
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Erzincan Şubesi Şiir Zirvesi ile açıldı

Kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle
ülkemizin dört bir yanında
kültür, sanat, edebiyat faaliyetleri
düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği
teşkilatlanma çalışmalarını da
sürdürüyor.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet doğan
da yaptığı konuşmada, “Bundan
10 yıl önce yazarlar birliğinin 30.
Yıl dönümünde Kültür Kervanımız
Erzincan’dan da geçmişti. O tarihte
yine belediyenin katkıları ile şiir
dinletileri ve edebiyat sohbetleri
yapmıştık. Erzincan o tarihten bu
Daha önce temsilcilik olarak hizmet
yana çok değişmiş çok gelişmiş. Bu
verilen Erzincan’da, şubenin açılışı
kadim şehrimiz ondan fazla büyük
gerçekleşti.
deprem geçirdi. Defalarca yıkılmış
29 Ekim 2018 tarihindeki açılışa
yeniden yapılmış, tarihî eser olarak
Erzincan Belediye Başkanı
şehir de hiçbir şey kalmamış, Evliya
Cemalettin Başsoy, TYB Şeref Başkanı Çelebi kaleden bahsediyor. Galiba
D. Mehmet Doğan, TYB Vakfı 2.
şimdi kale kapısının harabesi
Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Başkan
varmış. Kurşunlu Camii yine keza,
Danışmanı Ferhat Koç, Yönetim
Ulu Camii varmış ama kerpiçmiş o
kurulu üyeleri Mahmut Erdemir,
da yok. Hamam ve benzeri tarihî
Mehmet Kurtoğlu, Erzincan Şube
yapılar ne yazık ki 1939 depremine
Başkanı Halil İbrahim Özdemir, TYB
direnememiş.”
Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna
ve çevre illerden gelen TYB üyeleri
katıldı.
Şubenin açılışında bir konuşma
yapan Erzincan Belediye Başkanı
Cemalettin Başsoy, “Önemli kültür
sanat faaliyetleri düzenleyen ve
bunu 40 yıldır aralıksız sürdüren
Türkiye Yazarlar Birliği’nin
Erzincan’da şube açıyor olması
ilimiz için önemli bir gelişmedir.
Okuyan, düşünen ve yazan insanlara
ihtiyacımız var. Gelişme, ilerleme ve
kültürlü bir toplumun yolu buradan
geçer.” dedi.
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Doğan, Erzincan’ın çok önemli bir
şehir olduğunu, yapılıp yıkılmalara
rağmen şehrin önemini koruduğunu
ifade etti.
Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim
Özdemir de yaptığı konuşmada,
“Daha önce TYB Erzincan
temsilciliğini yürüttüğüm ilimizde
bundan sonra şube olarak hizmet
vereceğiz. İnanıyorum ki yazar, şair
arkadaşlarımla bir araya gelerek bu
şehre, bu ülkeye katkılarımız daha da
büyüyecektir.” dedi.
Erzincan da şubesinin açılışı
dolayısıyla “Şiirimizin 40. Yılı Paneli ve
Erzincan Şiir Zirvesi” düzenlendi.
Konuşmalardan sonra, şair, yazar ve
öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği
“Şiirimizi 40 Yılı” paneli düzenlendi.
Prof. Dr. Ömer Özden’in yönettiği
panelde Mustafa Özçelik, Mehmet
Kurtoğlu ve İsmail Bingöl, şiirin
son 40 yıldaki gelişimini, yaşanan
sorunları anlattılar.
Programda şairler şiirlerini okudu.
Ülkemizin farklı illerinden gelerek
şiir zirvesinde şiir okuyan şairler:
Mehmet Kurtoğlu, Aysen Akdemir,
Köksal Akar, İsmail Bingöl, Reşat
Coşkun, Neslihan Eyüpoğlu, Mehmet
Mutluoğlu, Mustafa Özçelik, Halil
İbrahim Özdemir, Lütfi Şimşek,
Tacettin Şimşek, Kamuran Tuna,
Ayhan Uçar, Şeyhettin Yalçınkaya,
Metin Yıldırım.

Yunus Emre şairlerin piridir
Erzincan’da “Şiir Zirvesi” etkinlikleri
kapsamında “Şiirimizin 40. Yılı” paneli
düzenlendi.
29 Ekim 2018 tarihinde, Türkiye
Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi
ve Erzincan Belediyesinin birlikte
gerçekleştirdikleri belediye
konferans salonundaki programda,
son yıllarda farklı şekillerde ve farklı
temalarda yazılan Türk şiirinin tarihi
gelişimi hakkında şairler ve yazarlar
görüşlerini bildirdiler.
Şubemiz Erzincan’ın kültür
hayatına katkılar sağlayacak
Panelin açılışında bir konuşma
yapan TYB Şeref Bakanı D. Mehmet
Doğan, “Bugün, Erzincan da
olmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyorum. Aynı zamanda güzel
bir vesilemiz de var. Türkiye Yazarlar
Birliğinin 40. yılında 15. şubemizi
Erzincan da açtık. Bizler şube açma
konusunda meraklı kuruluşlardan
değiliz, şube açalım şuraya buraya
diye öyle bir yaklaşımımız yok.
Ancak gerekli olan yerlerde yazar ve
şair potansiyeli yüksek olan yerlerde

bunu yapıyoruz. Şubemizin Erzincan’ın
kültürüne sanatına olumlu katlılar
yapacağına inanıyorum.” dedi.
TYB ülkemize önemli yazarlar
kazandırdı
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin
Başsoy da; “TYB kuruluşundan bugüne
40 yıl geçmiş 40. Yılında Erzincan’a
şube açılması da bize nasip oldu.
Birlik, 1978 den bu yana kadarıyla
çizgisinden hiç taviz vermemiş,
herkesi kabul eden yapısıyla,
ülkemizde maneviyatına bağlı
edebiyatçılar yetiştirmek anlamında
büyük gayretler göstermiş, ülkemize
önemli yazarlar kazandırmıştır.
İnanıyorum ki, Erzincan’ da yeni
açılan şubesi ile birlikte genç dinamik
kardeşlerimizin edebiyata, şiire, sanata
kültüre daha çok yönelmelerine bir
vesile olur.” diye konuştu
Şube başkanı Halil İbrahim
Özdemir ise “ İnanıyorum ki, yazar
arkadaşlarımla bir araya gelerek
bu şehre, bu ülkeye kültür, sanat,
edebiyat ve fikir alanında önemli
katkılar sağlayacağız.” İfadelerini
kullandı.
Açılış konuşmalarından sonra, oturum

başkanlığını Atatürk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hacı Ömer Özden, Mustafa Özçelik,
Mehmet Kurtoğlu ve İsmail Bingöl
ise konuşmacı olarak yer aldığı
“Şiirimizin 40. Yılı” paneli yapıldı.
Konuşmacılar, yakın dönem şiir
akımlarını geçmişle de kıyaslayarak,
özellikle 2000’li yılların, şiirimizin
yeni ifade yolları arama anlamında
teknik sorunların en çok tartışıldığı
yıl olduğunu ifade ettiler.
Takip edilecek önemli şairlerimiz
var
Şair, yazar Mustafa Özçelik yaptığı
konuşmada, “Bizim geleneğimizde
Yunus Emre gibi bir isim vardır.
O, bütün bu söylediklerimizi
örnekleyen bir isimdir. O, tarih
boyunca “Şairlerin Piri” olarak
kabul edilmiştir. Yunus Emre, Türk
şiirinin kurucu ismi olan bir şair.
Fakat onun misyonunu sadece
şairliğiyle sınırlandıramayız. O, sufi
kimliğiyle de başta Anadolu olmak
üzere Balkanlar ve Orta Asya Türk
coğrafyasında da İslâm’ı geniş
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kitlelere sevdirip benimsetmede
örnek ve önder olmuş bir şahsiyettir.
Yunus Emre, bu özellikleriyle
yaşadığı çağdan günümüze,
toplumun bütün kesimlerini
etkilemiş, onlara rehberlik yapmıştır.
Öyleyse, şiir ve şairliği o iklimde
düşünmek, görmek gerekir. Keza
yakın dönemdeki Necip Fazıl,
özellikle de Sezai Karakoç örnekleri
de bizi böyle düşündürmelidir. Bu
izi takip edenler, “redd-i miras” tavrı
içine girmeden bu yolda yürümeli
ve onların “söz yankısı” olmalıdırlar.”
dedi.
Arap şiiri insanları etkiliyor
Arap dilinin büyülü dünyası, şiirle
insanları derinden sarsacak bir
güce sahip olduğunu belirten
yazar şair Mehmet Kurtoğlu ise
yaptığı konuşmada, “Müslüman
bir edebiyatçının eserinde Kur’an-ı
Kerim’in belirleyici konumu
hususunu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, elbette ki Müslüman
bir edebiyatçının eserinde Kur’an-ı
Kerim’in etkisi mutlaka vardır ve
olmalıdır. Şahsen Müslüman bir
sanatçının dine ve Allah’a karşı
bir söz söylemediği müddetçe
yazdığı her şeyin İslâmî olduğuna

inanıyorum. Bir yazar doğrudan
Kuran’dan ilham alarak da sanatını
oluşturabilir almadan da. Çünkü
Müslüman bir sanatçının tasavvurunu
ait olduğu kültür ve medeniyet
oluşturur ve bu tasavvur isteyerek
veya istemeyerek onun eserlerine
yansır. Dolayısıyla Müslüman bir
sanatçının eserlerinde İslâm veya
Kur’an-ı Kerim, doğrudan olmasa da
dolaylı olarak belirleyicidir.
“İslâm dini şiiri ne tamamen
olumlu ne de olumsuz olarak ifade
etmemiştir. Zira, Şuara suresinin
şairlerle ilgi ayetinin sonunda
da görüleceği gibi salih amel
işleyenleri beri tutarak sapkın
şairleri hicvetmiştir. Kuran veya
hadisin şair ve şiir karşısındaki
bu tutumu oldukça yerindedir.
Çünkü şairlerin halet-i ruhiyelerini,
duygu yoğunluklarını bilen yüce
yaratıcı onlara temkinli yaklaşılması
gerektiğini emretmiştir.” İfadesini
kullandı.
Şiir insanın içinde var olan güzele
ulaşma duygusunun sonucudur
İsmail Bingöl de yaptığı konuşmada,
“Şiirin tanımı yok. Yapılmış olsa
da, tarifi üzerine söylenmiş çok
söz olsa da tarifi yoktur. Şiirle aşk

arasında bu bakımdan ciddi bir
benzerlik vardır. Nasıl aşkın her
kişiye göre farklı bir tanımı varsa
şiirinde herkes için farklı bir
tanımı vardır. Hatta eskiler şairlere
ötelerden haber alan kişiler olarak
bakmışlardır. Kimi zaman övmüş
kimi zaman onlardan korkmuş
çekinmişlerdir. Şiir söyleyen kişilere
büyücü gözüyle bakılmıştır. Biraz
çekinirlermiş insanlar. Şiir aslında
çağlar boyunca insanın içinde
var olan iyiye, doğruya, güzele
ulaşma duygusunun, düşüncesinin,
hissedişinin bir sonucudur.” dedi.
Programın sonunda şairler şiirlerini
okudu.
Ülkemizin farklı illerinden gelerek
şiir zirvesinde şiir okuyan şairler:
Mehmet Kurtoğlu, Aysen Akdemir,
Köksal Akar, İsmail Bingöl, Reşat
Coşkun, Neslihan Eyüpoğlu,
Mehmet Mutluoğlu, Mustafa
Özçelik, Halil İbrahim Özdemir, Lütfi
Şimşek, Tacettin Şimşek, Kamuran
Tuna, Ayhan Uçar, Şeyhettin
Yalçınkaya, Metin Yıldırım.
Etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı
Yavuz Durgun “Erzincan Türküleri”
nden oluşan küçük bir konser verdi.

Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, Mustafa Özçelik, İsmail Bingöl
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Tarık Buğra edebiyatımızın yerli ve millî sesidir
Yerli düşüncenin sesi önemli
edebiyatçılarımızdan Tarık Buğra,
doğumunun 100. Yılı dolayısıyla
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ( AYBÜ)
ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle bilgi
şöleni düzenlendi.
TYB’nin 40.yıl faaliyetlerinden olan
biri olan “Tarık Buğra Bilgi Şöleni”
12-14 Ekim 2018 tarihlerinde AYBÜ
salonlarında gerçekleştirildi.
Program, Tarık Buğra resim serginin
açılışı ile başladı.
Şölenin açılışında konuşan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, Tarık
Buğra’nın günümüz edebiyatının
çok önemli bir yazar ve düşünürü
olduğunu ancak yaşarken çok
değerinin bilinmediğin söyledi.
Doğan: Buğra evrensel anlamda
büyük edebiyatçı
Tarık Buğra’nın doğumunun 100.
yılı nedeniyle büyük toplantılarla
anılması gerektiğini belirten Doğan,
“ Tarık Buğra’yı biz önce hatırlatalım,
belki başka kurumlar da yazarla
ilgili kapsamlı çalışmalar yapar diye
umuyorduk. Ama ne yazık ki böyle
olmadı. Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı
olmalıydı. Biz Tarık Buğra gibi evrensel
anlamda da büyük edebiyatçı olan bir
yazarımızı bütün dünyaya tanıtmak
için gayret içinde olmalıydık, ne yazık
ki bunu yapamadık.” diye konuştu.
TYB’nin kuruluşunun 15. Yılında1993
de ilk defa düzenlenen yaşayan

Doğan: “Tarık Buğra’nın
100. doğum yılında
Türkiye’nin her yerinde onu
anlamak ve anlatmak için
faaliyetler yapılmalıydı;
paneller, konferanslar
düzenlenmeliydi, hakkında
kitaplar yazılmalıydı,
2018 Tarık Buğra yılı ilan
edilmeliydi, ama olmadı.
“Bunlar yapılmadı ama
yapılanlarda katkımız
olduğu için büyük bir
memnuniyet duyuyorum.”

bir yazara saygı toplantısında
edebiyatımızın yerli ve millî sesi Tarık
Buğra için program yaptıklarını ifade
eden Doğan, “ 2018 yılı Tarık Buğra
yılı olmalıydı. Ancak, yaşarken çok
anlaşılmayan bu önemli edebiyatçımız
ne yazık ki vefatından sonrada
birçok kesim tarafından da hala
anlaşılamamış durumdadır. Bugün
üniversitelerde, bilimle edebiyatın
bağı kopmuştur. Ancak, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaptıkları
çok önemli faaliyetler ile bu bağı
kurmuşladır. Bu etkinlik için de büyük
gayret ve çabaları oldu. Başta değerli
rektörümüz olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Güçlü: Önemli eserler verdi
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü’de Tarık
Buğra’nın Türk ve Dünya edebiyatı
için çok önemli bir yazar olduğunu,
‘Küçük Ağa’ gibi ‘aykırı’ ve ‘gerçekçi’
romanlar yazdığını anlattı. Güçlü,
“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları”
projesi kapsamında Türk edebiyatının
yerli ve millî sesi yazar “Tarık Buğra”
okumaları yaptıklarını söyledi.

Arıcan: Millî şuurun oluşumunda
katkılar sağladı
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan’da yaptığı konuşmada,
Tarık Buğra, kültür ve sanatın her
alanında ustalıkla kalem oynatan,
Doğan: Üniversitemiz bilimle
yazdıkları eserlerin seviyeli
edebiyatı, sanatı buluşturuyor
örneklerini teşkil eden hikâyeci,
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin
romancı, eleştirmen, gazeteci ve
Doğan’da yaptığı konuşmada, Türk
yazar olarak kalemiyle ekmeğini
edebiyatının önemli ismi Tarık Buğra’yı kazanmış önemli bir mütefekkirdir
üniversitemizde anmak bizi mutlu
dedi.
etmiştir diye konuştu.
Tarık Buğra’nın yaşadığı dönemde
Doğan, 3 gün boyunca Tarık Buğra’yı
o günün kültürel iktidarı tarafından
anarken aslında öğrencilerin yazarın
aforoz edilmiş, yaşarken yok
edebî ve kültürel kişiliğini, dolayısıyla hükmünde kabul edilmiş olduğunu
Türkiye’nin millî kültürünü ve tarihini
söyleyen Arıcan sözlerini şöyle
öğreneceğini söyledi.
sürdürdü: “ Tarık Buğra, millî şuurun
Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
oluşumunda tarih bilincinin ortaya
“TYB ve Anadolu Mektebi ile birlikte
çıkmasında bir çok eseri yanında
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bilim özellikle “Küçük Ağa” ve Osmancık’ın
adamlarımız ve akademisyenlerimiz
yadsınamayacak katkısı söz
Tarık Buğra’nın eserleri ve düşünce
konusudur”
sistematiği ilgili önemli bildiriler
Bilgi şöleni “Gençlerin Gözüyle Tarık
sunacakladır. Üniversitemiz
Buğra” oturumu ile başladı ve gençler
bilimle edebiyatı, sanatı ve kültürü
Tarık Buğra’yı anlattı.
buluşturmak için önemli faaliyetler
düzenlemektedir. “
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İnsanı merkeze alan eserler
yazmıştır
“Tarık Buğra’nın Düşünce Dünyası”
başlıklı 2. Oturumu ise Prof. Dr.
M. Kazım Arıcan yönetti. Arıcan
yaptığı konuşmada, “ Özenle
seçtiği kelimelere, ortaya koyduğu
karakterlere baktığımız zaman; Tarık
Buğra’nın tüm eserlerinde inceliğin
doruğa çıktığına şahit oluyoruz.
Buğra’nın sanat anlayışının esası
“insan” dır. Her zaman insanı merkeze
alan eserler yazmıştır.”
Bilgi şöleninde bilim adamları,
akademisyenler, gazeteci ve yazarlar
Buğra’nın hayatı, düşünce dünyası,
gazeteciliği ve eserlerini anlatan
bildiriler sundular.
Şölenin sonunda değerlendirme
oturumunda D. Mehmet Doğan bir
konuşma yaptı.
Doğan, “Buğra, Küçük Ağa’yı
yazarken sadece bir sanatçı sezgisi
ile değil bu vatana bir borç olarak
yazdığını düşünüyorum. Eser usta bir
kalemin elinden çıktığı için önemini
her zaman korumuştur. Böyle
önemli bir şahsiyetin 100. doğum
yılında Türkiye’nin her yerinde onu
anlamak ve anlatmak için faaliyetler
yapılmalıydı. Buna da resmi kurumlar
öncülük etmeliydi. Tarık Buğra
konusunda paneller, konferanslar
düzenlenmeliydi, hakkında kitaplar

Saatçi: “Türkiye Yazarlar
Birliği’nin faaliyetlerini
takip ediyorum; kültür sanat
alanında takdire şayan
faaliyetlerde bulunuyor.
Yöneticilerini tebrik
ediyorum başarılarının
devamını diliyorum.”
yazılmalıydı ama olmadı . Bunlar
yapılmadı ama yapılanlarda katkımız
olduğu için büyük bir memnuniyet
duyuyorum.” dedi.
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan da
konuşmasında, “Kültür, sanat ve
edebiyatımızı yeteri kadar dışa
açamıyoruz. Yurt dışından gelen
öğrenciler var. Onlar ülkelerine
dönerken, hangi değerlerimizi,
hangi önemli yazarımızın eserlerini,
düşüncelerini kendi ülkelerine
taşıya biliyorlar bunu araştırmak
gerek. Ülkemizin önemli yazarlarının
eserleri neden dışa açılmıyor. Kültür
politikalarını üretmek ve bunu transfer
etmek zorundayız. Bu konuda ülke
olarak çok iyi bir durumda değiliz” diye
konuştu.
Doç. Dr. Ayşe Demir de yaptığı
değerlendirmede, : “Tarık Buğra
100 Yaşında Bilgi Şöleni” çok verimli
geçti.. Bu bildiriler Buğra konusunda
araştırma yapacak öğrencilerimiz

ve ünlü edebiyatçımızın hayatını
ve eserlerini daha iyi anlamak
isteyeneler için kaynak oluşturacak
niteliktedir.” dedi.
Prof. Dr. İbrahim Tüzer de yaptığı
konuşmada; “Metnin şifrelerini
çözecek okuyucu lazım” sözünün
hayata geçirildiği bir bilgi şöleni
gerçekleştirdik. İki gün boyunca Tarık
Buğra’nın edebi metinlerinde ortaya
koyduğu kadem ürünlerine disiplinler
arası derinlikli ve nitelikli bakıldığını
hep birlikte görmüş olduk.” dedi.
Buğra’yı iki günde anlatmak çok zor
Bilgi şöleninin ilk açılış oturumunda
Anadolu Mektebi öğrencilerinin
yapmış oldukları konuşmalar ve
değerlendirmeler için teşekkür eden
Tüzer sözlerini şöyle sürdürdü: “ İki
gün boyunca Tarık buğrayı anlama
adına çok değerli bildiriler sunuldu,
zaman olsaydı sinema, senaryo ve
tiyatro yazarlığı yönü ile de önemli
görüşler ve değerlendirmeler söz
konusu olabilirdi. Bilgi şöleninin
hayata geçirilmesinde büyük emekleri
ve katkıları olan; tertip heyetine,
yürütücü ilmi heyete, akademik
sekretaryaya teşekkür ediyorum.”
Programın sonunda konuşmacılara
katılım belgesi ve TYB’nin
yayınlarından oluşan kitap seti hediye
edildi.
Tarık Buğra’yı anmak, anlamak ve
anlatmak amacıyla düzenlenen,
akademisyenler ve öğrencilerin
büyük ilgi gösterdiği “Tarık Buğra
100 yaşında” bilgi şöleninde 28
bildiri sunuldu. Bu bildiriler, yapılan
konuşmalar ve değerlendirmeler kitap
olarak da yayınlandı.
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Tarihî şehirlerimizi geleceğe taşımalıyız
Türkiye Yazarlar Birliği, Kastamonu
Belediyesi, Kastamonu
Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün
de destek verdiği “Tarihi Yaşatmak,
Şehri Yaşatmak Sempozyumu”
Kastamonu’da düzenlendi.
TYB’nin kuruluşunun 40. Yılı
etkinlikleri dahlinde ünlü sanat
tarihçisi ve akademisyen yazar Prof.
Dr. Hakkı Acun adına gerçekleşen
program, Kastamonu ve Taraklı’da
yapılan restorasyon çalışmalarının
yer aldığı sergi açılışı ile başladı.
Sempozyum açılışında konuşan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
“Tarihi yaşatmak şehri yaşatmak
bu faaliyet bizim için bir vefa borcu
Kastamonu tarihimizin önemli
merkezlerinden biri. Onun, Osmanlı
öncesi merkezi konumu yanında,
Osmanlı döneminde de önemini
koruduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, bu
güzel tarihî şehrimiz eski mevkiinin
gerisine düştü. Kastamonu’nun tarihî
kimliği ile tanınması önem taşıyor.
Bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti
olması güzel bir fırsat” dedi.
Tarihî binaya PVC pencere
Genel olarak restorasyon konusunda
belediyelerin eskisine göre daha
dikkatli ve gerekli hassasiyetin

göstermekle birlikte tereddüde yol
açan kötü örneklerin de olduğunu
ifade eden Doğan, “Bir bakıyorsunuz
harabeye yüz tutmuş bir ev eski halini
hatırlatır şekilde betondan yeniden
yapılıvermiş. Tarihî eser onarılırken,
dönemine yakışmayan unsurlar
eklenmiş. Onarılan tarihî binalara da
hakkını vermek zorundayız. Gazetelere
yakın zamanda yansıyan bir örnek,
Anamur’daki Mamure kalesi ile ilgili.
Geçmişi antik döneme giden kaleye
Karamanoğullarının ve Osmanlıların
da eli değmiştir. Gazetelere yansıyan
haberlere göre, 2012’de UNESCO
dünya geçici miras listesine alınan
kalenin restorasyonunda gereken
hassasiyet gösterilmemiş, beton sıva,
PVC pencere gibi unsurlarla tarihî
kimliğine zarar verilmiştir.” dedi.
Binaların maddî onarımı kadar ruhî
onarımına da ihtiyaç var
Binaların restore edilmelerinden
sonraki sürece de dikkat çeken Doğan,
“Restore edilen tarihî binalar ne
yapılıyor? Bazıları ticari amaçlı kiraya
veriliyor. Bir kısmı da kurumlara, dini
yapılara, cemaatlere veriliyor tahsis
ediliyor. Vaktiyle bu binalarda ne
yapılırdı? Şimdi ne yapılıyor veya
yapılmıyor. Geçmişimizin maddesini
ayağa kaldırmak için onarım önemli.
Bu şöyle veya böyle yapılıyor. Maddi

onarımdan sonra manevî ve ruhî bir
onarıma da ihtiyaç var. Bu da onarım
görmüş tarihi yapının amacına uygun
şekilde kullanılması” diye konuştu.
İnsan şehri inşa eder,
şehir de insanı
Daha sonra konuşan TYB Başkanı
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan,
“Medeniyetler tarihi, bir yandan
şehirlerin tarihidir. Medeniyetler
şehirde hayat bulur, şehirler
medeniyetlerin büyüleyip serpildiği
beşiklerdir. İnsan, şehri inşa ederken,
şehir de insanı inşa eder. Şehir inşa
ve imar edilirken, esasen insanı ve
tarihi inşa ve imar etmekteyiz. İnsan,
ahlâkıyla, inancıyla ve kültürüyle
şehirleri inşa ederken tarihini de
mühürlemektedir. İnsanla şehir bir
ruh ve karakter kazanırken, gelecek
nesiller de bu ahlâk, inanç ve kültürle
şehrin insanı olarak yetişir. İnsan
şehri inşa eder, şehir de insanı” diye
konuştu.
Gelenekleri yaşatıyoruz
Programda konuşan Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise,”
Özellikle Kastamonu’ya ait gelenek
ve göreneklerin yaşatılmasında her
türlü faaliyetin içerisinde olduk.
Tarihi ve şehri yaşatmayı bir bütün
olarak görüyoruz. Belediyemiz,
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valiliğimiz, vakıflar genel müdürlüğü
iş birliği içinde önemli restorasyon
çalışmalarını yürütüyoruz. Büyük
gayret gösteriyoruz. Hedefler
koyuyoruz yapabildiğimiz kadar
yapabiliyoruz ama daha çok
çalışmamız gerektiğini düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.
Hakkı Acun önemli bir bilim
adamıydı
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, “Hakkı Acun
hepimizin iyi bildiği, bu toprakların
yetiştirdiği bir sanat tarihçisiydi.
Nihayetinde bir bilim insanıydı,
bilim adamıydı. Merhum Hocamız,
gerek yurt içinde gerek yurt dışında
yürüttüğü ve katkıları olduğu birçok
kazı ve restorasyon çalışmasını da
imza atmıştır. Hakkı Acun bu yönüyle
hem insanlık tarihine hem de Türk
tarihine ve İslâm dünyasına büyük
katkıları olmuş bir şahsiyettir” diye
konuştu.
Programda konuşun AK Parti
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
de, Kastamonu’da yüzlerce eserin
aslına uygun olarak restorasyon
yapılığını, kamu kurumlarının
ve belediyenin güzel çalışmalar
yaptığına vurgu yaptı.
Öğrenciler, akademisyenler,
şehir tarihi yazarlarının büyük
ilgi gösterdiği programın açılış
konuşmalarından sonra, Prof. Dr.
Tahsin Görgün “Tarihi Yaşatmak, Şehri
Yaşatmak” konulu açılış dersinde
konuştu.
Daha sonra, “Güncel Restorasyon
Çalışmaları”, “Tarihi Ve Şehri Korumak”,

“Şehir Ve İçtimai Hayat”, “Tarihte
Ve Günümüzde Vakıf Eserleri-Şehir
İlişkisi” ve “Şehirleri Okumak: Kimlik
Ve İmaj” konu başlıklarındaki 6
oturumluk sempozyum programı
başladı.
Bilim adamları, şehir tarihi yazarları,
akademisyenler, yerel yöneticiler ve
vakıf eserleri konusunda araştırmalar
yapan konuşmacılar iki gün boyunca
önemli bildiriler sundular.
Tarihî mirasımızı geleceğe
taşımamız gerekir
Programın kapanış oturumunda
konuşan yüksek mimar ve
akademisyen Prof. Dr. Suphi

Saatçi “Türkiye Yazarlar Birliği’nin
faaliyetlerini takip ediyorum;
kültür sanat alanında takdire şayan
faaliyetlerde bulunuyor. Yöneticilerini
tebrik ediyorum başarılarının
devamını diliyorum. Ayrıca,
geçmişten günümüze gelen tarihî
değerlerin geleceğe taşınması adına
güzel çalışmalar yapan Kastamonu
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahsin Babaş ve Taraklı Belediye
Başkanı Tacettin Özkaraman’a bu
hassasiyetleri için teşekkür ediyorum”
dedi.
Sempozyumun sonunda panel
yöneticilerine ve konuşmacılara
katılım belgesi verildi, TYB’nin
yayınlarından hediye edildi.

Tahsin Babaş, Prof. Dr. Seyit Aydın, Tacettin Özkaraman
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Medeniyetler Şehirler Üzerinden Kurulur
“Şehir Kültürü Kültürlü
Şehir Sempozyumu
Elazığ’da düzenlendi.

40 yıldır medeniyet ve kültür
birikimimizi geleceğe taşımanın
gayreti içinde olan Türkiye Yazarlar
Birliği; “Şehir Tarihi Yazarları
Kongreleri” başta olmak üzere,
düzenlediği pek çok ulusal ve
uluslararası etkinlikte şehircilik ve
şehir kültürünü gündeme taşıyan
önemli programlar icra etmişti.
40. Yıl etkinlikleri kapsamında, 6
Ekim 2018 tarihinde, TYB ve Elazığ
Belediyesinin iş birliği gerçekleşen
sempozyum da “ konusunda uzman
bilim adamları ve akademisyenler
bildiri sundular.
Belediye Kültür ve Kongre
Merkezinde yapılan ve “İnsan,
Şehir, Kültür, Şehir ve Medeniyet”
kavramlarının bilim adamı ve
akademisyenlerce ele alınıp çok
yönlü değerlendirildiği sempozyum
açılış konuşmaları ile başladı.

Şehirlerin manevî, ruhî bir arka
planı olmalı
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan yatığı konuşmada, “Aziz bir
şehirdeyiz, İsmi aziz olan bu şehrin
kendisi de Elaziz’dir. Elaziz 150
yıllık bir isim ve bu ismin arkasında
binlerce yıllık Harput var. Şehir
tarihtir. Elaziz Harput’la bütünleştiği
nispette bir şehirdir. Şehrin
özelliklerini bugüne taşıyan o mirası
bugünlere getiren bir şehirdir o
yüzden Elaziz ismini önemsiyorum.
Elazizleri de selamlıyorum.” dedi.
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “
Ankara’lı Hacı Bayram Veli şehirlerin
yapılışı, inşası konusunda çok güzel
bir şiir söylüyor. Diyor ki; “Nâgihan
ol şâr’a vardım, anı ben yapılur
gördüm; Ben dahi bile yapıldım, taş
u toprak âresinde.” Yani diyor ki;
“Şehre vardım yapılıyordu, şehirle
birlikte ben de yapıldım, taş toprak
arasında.” Evet şehir yapılırken insan
da yapılanıyor, değişime uğruyor.”
Türkiye’de özellikle son 20 yıldır
şehirlerin yenilendiğini ve sürekli
yeni unsurların şehirlere eklendiğini
söyleyen Doğan konuşmasında;
“Sadece nüfusun değil yeni binalar
yapılıyor, eskileri ya yeniden yapılıyor

ya da yıkılıyor. Bu yapılış sadece
maddi yapılış olmamalı bunun
manevî bir arka planı ruh bir arka
planı olması lazım. İnşallah şehir
yapıcı belediye başkanlarımız bunları
dikkate alıyorlardır.
Bunu rahatlıkla söylüyorum çükü
değerli Elazığ Belediye Başkanımız
Mücahit Yanılmaz böyle bir faaliyeti
kendisi arzu etti. Biz de büyük bir
memnuniyetle kabul ettik. Yeni bir
medeniyet tasavvurumuz varsa
ancak bu medeniyet merkezi olmuş
şehirlerimiz üzerinden bir çalışma ile
olacaktır, bunun ötesi sadece sözde
kalır.”
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan da konuşmasında TYB
‘nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.
Yerli ve millî değerlerimize önem
veriyoruz
Türkiye Yazarlar Birliği’nin
kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle
şimdiye kadar yurt içinde ve
yurt dışında çok önemli kültür
sanat faaliyetlerini başarı ile
gerçekleştirdiklerini, yıl boyunca
da etkinliklerin devam edeceğini
söyleyen Arıcan sözlerini şöyle
sürdürdü:
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Şanlıurfa Belediyesi eski Başkanı ve
milletvekili Halil İbrahim Çelik’de
yaptığı konuşmada “Şanlıurfa, Elazığ
ve Kerkük’ün kardeş şehir. Kültürel
bir etkinlik için Elazığ’da olmaktan
dolayı çok bahtiyarım” dedi.
Konuşmalardan sonra TYB Şeref
Başkanı Doğan ve Genel Başkan
Arıcan, TYB’nin yayınlarını Elazığ
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ a
TYB yayınlarından tevdi ettiler.

“Birliğin kuruluşundan itibaren
birçok kurum ve kuruluşla kültür,
fikir ve sanat hayatına özverili ve
etkili katkılar sunduk. Faaliyetlerimizi
planlarken büyüklerimizle ince
eleyip sık dokuyoruz. Geçen hafta
Kastamonu’da gerçekleştirdiğimiz
“Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak”
böyle bir programdı. Bu faaliyetleri
icra ederken özelliklede yerli ve millî
değerleri önemsiyoruz. TYB olarak
reklamımızı yapmak ekranlarda
görünme gibi bir kaygımız yok. Bu
ülkenin gönül coğrafyasına gönül
coğrafyasına bir etkisi olan faaliyetler
icra etmekteyiz.”
Tarihini bilen ve yaşatan nesiller
yetiştireceğiz
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit
Yanılmaz da yaptığı konuşmasında
“2018 yılını kültür ve sanat yılı olarak
ilan ettik. Böyle özgün ağırlığı yüksek
olan şehir kültürü ve kültürlü şehir
konuşulan yerinde özgün ağırlığı
çok önemliydi. Elazığ bu açıdan tam
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biçilmiş kaftandır. Kadim bir geçmişi
kadim bir kültürü şiiri edebiyatı
musikisini bir araya topladığımızda
tam bir şehir” dedi.
Kentin mirasını devraldığı binlerce
yıllık medeniyet merkezi Harput ile
vizyon sahibi bir şehir olduğunu, bu
programlarla amaçlarının tarihini
bilen ve yaşatan nesiller yetiştirmek
olduğunu kaydeden Başkan
Yanılmaz, bu yılı kültür ve sanat yılı
olarak ilan ettiklerini belirtti.

Görgün: “Bir taraftan
hiç yapılmadığı kadar
çok sayıda eski eserler,
abideler, muhtelif
şekillerde restore edilerek,
hayata kazandırılırken,
başka bir taraftan da TOKİ
fenomeni şehirlerimizin
görüntüsünü, hiç olmadığı
kadar değiştirmiştir.”

Konuşmalardan sonra, belediye
kültür ve kongre merkezinde altı
oturumda gerçekleşen ve iki gün
süren etkinlikte; akademisyenler,
bilim adamları, şehir tarihi
araştırmacıları ve yerel yöneticiler
“İnsan, Şehir, Kültür, Şehir ve
Medeniyet, Sosyal Belediyecilik,
Şehirde Mekân” konuları başta olmak
üzere önemli bildiriler sundular.
Sempozyuma, Elazığ Belediye
Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ
Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, Şanlıurfa Eski Belediye
Başkanı ve milletvekili Halil İbrahim
Çelik, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim
Ulvi Yavuz, Mali Sekreter Fatih
Gökdağ, Genel Sekreter Muhammet
Enes Kala, başkan danışmanı Ferhat
Koç, yönetim kurulu üyeleri Mehmet
Kurtoğlu, Mahmut Erdemir, TYB
Elazığ temsilcisi Nazım Payam,
akademisyenler ve yazarlar katıldı.
“Şehir Kültürü-Kültürlü Şehir
Sempozyumu” Bildirileri Kitap olarak
da yayınladı.

“Şehriyar yüzyılımızın ortak hazinesidir”
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 40.
Yılında edebiyat ve fikir dünyamızda
izler bırakan şair, yazar, düşünce
ve kültür insanlarını anmayı ihmal
etmedi.
TYB, İran Ankara Büyükelçiliği Kültür
Müsteşarlığı işbirliğiyle 24 Ekim 2018
tarihinde “Haydar Baba’ya Selam”
şiiriyle tanınan İranlı şair Muhammed
Hüseyin Şehriyar için vefatının 30.
yılında bir panel düzenledi.
TYB Mehmed Âkif Divanında
gerçekleşen paneli Kırıkkale
Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Adnan Karaismailoğlu yönetti.
Programa İran İslam Cumhuriyeti
Urumiye Üniversitesinden
Dr. Bahman Nezhat, Firdevsi
Üniversitesinden Dr. Seyyed Abbas
Naji konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılış konuşmasını TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan yaptı.
Doğan, Siyasî sınırların kültürel
sınırları belirleyemeyeceği gerçeği
bizim kitaplarımızda yazmıyordu.
O yüzden, bundan yaklaşık kırk yıl
önce, orta mektep talebesi olarak
bir dergide okuduğum şu mısraların
Türkiye sınırları dışında bir yerlerde
yazıldığını kavramakta hayli
zorlandım:
Haydarbaba yıldırımlar çakanda /
Seller sular şakkıldayıp akanda /

Doğan: “Şehriyar son
şiirlerinde, üç büyük Türk
şairinin ismini zikretmektedir: Mehmed Âkif, Yahya
Kemâl ve Tevfik Fikret.
Bilhassa, İstiklâl Marşı'na
atıflarda bulunmaktadır.”
Kızlar ona saf bağlayıp bakanda /
Selâm olsun şevketi(ni)ze, eli(ni)ze /
Benim de bir adım gelsin dili(ni)ze.

Mahmut Sedgizade, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Dr. Seyyed Abbas Naji,

Bu şiiri Edirne’den Kars’a, Sinop’tan
Mersin’e kadar olan coğrafyadan
“Türkiyeli” bir şair yazmamıştı.
Sınırlarımızın ötesinde bir yerlerde,
Tebriz’de, doğmuş bir şairin eseriydi
“Hayarbabaya Selâm”. Tebriz şehrini
coğrafya kitabında okumamıştım
ama, küçük yaşlarda dinlediğim Ãşık
Garip hikâyesinin başşehri olduğunu,
biliyordum. “ dedi.
İran’ın ünlü şairleri arasında sayılan,
hatta devrinin “Hâfız”ı olarak kabul
edilen Şehriyar’ın bu şiirle hayatında
yeni bir dönemi başlatmış olduğunu
ifade eden Doğan, “Haydarbaba’ya
Selâm”, şairin çocukluğuna, doğduğu
yere, kır hayatına ve en önemlisi,
annesine ve onunla birlikte ana dili
ve kültürüne yazılmış lirik bir neşide
idi, hatta coşkun bir destandı.” diye
konuştu.
Şehriyar son şiirlerinde Türk
şairlerden söz etti
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şehriyar son şiirlerinde, üç büyük
Türk şairinin ismini zikretmektedir:
Mehmed Âkif, Yahya Kemâl ve
Tevfik Fikret. Bunlardan Mehmed
Âkif’e bilhassa ayrı bir yer vermekte,

Sedgizade: “Gazel,
kaside, mesnevî ve diğer
şiir türlerini ustalıkla
kullanan ve her türlü
güncel konularda şiir
yazan Şehriyar da ortak bir
değerimizdir.”
onun İstiklâl Marşı’na atıflarda
bulunmaktadır.”
İran İslâm Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı
Mahmut Sedgizade yaptığı
konuşmada “İran ile Türkiye arasında
kültürel ilişkilerinin çok eskiye
dayanan uzun bir geçmişi var. Gazel,
kaside, mesnevî ve diğer şiir türlerini
ustalıkla kullanan ve her türlü güncel
konularda şiir yazan Şehriyar da ortak
bir değerimizdir. Şehriyar panelini
düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği
yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.
Türkiye’yi Azerbaycan ve Orta Asya
ile buluşturdu
Konuşmalardan sonra başlayan
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panelde bir konuşma yapan Prof.
Dr. Adnan Karaismailoğlu, büyük
bir bilgi birikimine sahip Şehriyar’ın
yüzyılımızın ortak hazinesi
olduğunu, Türkiye’yi Azerbaycan
ve Orta Asya ile buluşturan önemli
şiirlerinin bulunduğunu ifade etti.
Karaismailoğlu, “ Büyük bir bilgi
birikimine sahip Şehriyar’ı klasik
ve çağdaş şiir üzerinde düşünce
ve değerlendirmeleri bulunan, bu
konularda ikna edici yorumlar yapan
biri olarak tanıyoruz. “Şiir aşkın dilidir
ama izahı yoktur” demiştir. Onun
şiirleri arasında Türkiye’den de bazı
şairler yer almaktadır. Türkiye’den
ve Türklerden övgüyle söz etmiştir.
Tarihî, coğrafî ve ulusal beraberlikleri
ciddiyetle koruyup yaşatmıştır. Tevfik
Fikret, Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya
Kemal Beyatlı’dan da şiirlerinde
bahsetmektedir. “ diye konuştu.
İran İslâm Cumhuriyeti Urumiye
Üniversitesinden Dr. Bahman Nezhat
da yaptığı konuşmada, çağdaş
dönemde Şehriyar’ın tasavvufî
dünya görüşüne yer verdi.
Şehriyarın şiirlerinde en çok dikkat
çeken konunun irfan temelli dünya
görüşü olduğunun altını çizen
Nezhat, “O, bu dünya görüşünün
bütün adabı ve ahlâkî boyutlarını
kendi çağında pratik olarak
toplumda uygulamaya ve şiir
kapsamında bir nevi hayat felsefesi
ve planı çizmeye çalışmaktadır.
Şehriyar, iyi insanî hayat ve yüce
sıfatlara ulaşmanın yolunun dinî
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ve irfanî öğretilere amel etmekte
görür. Şehriyar, bu irfanî görüşlerini
hissedilir bir şekilde Azerice
manzumelerinde de şiir diline
dökmüş güzelce ifade etmiştir.”
Panelin son konuşmacısı Firdevsi
Üniversitesinden Dr. Seyyed Abbas
Naji de Şehriyar’ ın hayatı, eserleri, şiir
yazma serüvenine ilişkin bilgiler verdi.
Şiirleri dünyanın her tarafında
okundu
Şehriyar’ın Farsça ve Azerice şiirler
yazdığını, en önemli manzumesinin
de “Haydar Baba’ya Selamlar”
olduğunu belirten Naji sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bu eserde Şehriyar, köy hayatından
asil, güzel ve dokunulmamış bir
tema ortaya koymaktadır. Bu eser

zamanlama açısından, modern şiir
kategorisinde 80 dile çevrilmiştir.
Şehriyar kaside, gazel, mesnevî, kıta,
rubai ve Nima’i gibi Fars şiirinin
çeşitli türlerinde şiir yazmakta son
derece maharetliydi. Şehriyarın
kaside ve gazellerini incelediğimizde
görüyoruz ki; bu kalıpların her
ikisinde aşk, benzetmeler, kronoloji
ve istiare kullanılmıştır. “
Şiir sevenlerin yanı sıra İran’lı
öğrencilerin, araştırmacıların
ve akademisyenlerin büyük ilgi
gösterdiği panelin bitiminde sahne
alan Sema Müzik grubu Şehriyar’ın
“Haydar Baba’ya Selam” şiirini okudu
ve mini bir konser verdi.

Karaismailoğlu: “ Büyük
bir bilgi birikimine sahip
Şehriyar’ı klasik ve çağdaş
şiir üzerinde düşünce ve
değerlendirmeleri bulunan,
bu konularda ikna edici
yorumlar yapan biri olarak
tanıyoruz. “Şiir aşkın dilidir
ama izahı yoktur” demiştir.”

Günümüzde hikâyecilik güç kazandı
“Kırk Yılın Hikâyesi Sempozyumu”
Kahramanmaraş’ta düzenlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesince “Uluslararası 5.
Kahramanmaraş Kitap ve Kültür
Fuarı” kapsamında gerçekleştirilen
Sempozyuma edebiyat sevenler
ve Kahramanmaraşlılar büyük ilgi
gösterdi.

vurguladı. Yazarlar Birliğinin kırk yılını
geride bırakırken bu süreç içerisinde
emeği geçenlere şükranlarımı
sunuyorum diye konuştu.
Daha sonra bir konuşma yapan TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
yazar şair Bahaettin Karakoç’un vefatı
nedeniyle başsağlığı diledi.

Romanda istediğimiz ivmeyi
yakalayamadık
20.10.2018 tarihinde Necip Fazıl
Kahramanmaraş’ın daha önce vefat
Kısakürek Kültür Merkezindeki
etmiş, “yola erken çıkmış” önemli
programda konuşmalardan önce
edebiyatçılarının bulunduğunu ifade
TYB’nin 40. Yılındaki faaliyetleri içeren eden Doğan, şunları söyledi:
sinevizyon gösterimi yapıldı.
“Necip Fazıl’dan başlayarak Erdem
Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu’na kadar
Konuşmasında Türkiye Yazarlar
hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.
Birliğine ilişkin de düşüncelerini
Bunlardan yalnız Bahaettin Karakoç,
paylaşan Kabakçı, neredeyse hiç
Maraş toprağında kaldı. Ömrü
kimsenin hatırlamadığı Kemalettin
boyunca da Maraş toprağında olmayı
Tuğcu’yu seksenlerde Türkiye
tercih etti. Büyükşehirlerden birine
Yazarlar Birliğinin hatırlaması ve ödül
vermesinin çok değerli olduğunu,
hem bizim camiamıza özgüven
verdiğini hem de hepimize vefayı
hatırlattığını ifade etti. Bununla
birlikte sözcüklerin mayasıyla
oynandığı zamanlarda bu noktada
bir cevap verme gereği duyan
bir kurum olarak Türkiye Yazarlar
Birliği çok değerli çalışmalara imza
attığını ifade eden Kabakçı, şu anda
geçmişe nazaran daha iyi konumda
olduğumuzu ama bunun yeterli
olmadığını da görmemiz gerektiğini

yerleşebilirdi. Bunu önemsiyorum.
Yani mahallinde olmak ama bütün
ülkeye mal olmak da demek ki
bir edebiyatçı için mümkünmüş.
Bahaettin Karakoç bunu gösterdi.”
Kırk Yılın Hikâyesi bilgi şöleninde
hikâyemizin serüvenini ve
meselelerinin konuşulacağını ifade
eden Doğan, son yıllarda en çok güç
kazanan edebiyat türünün hikâye
olduğunu, bu alanda çok sayıda
genç hikayecinin yetiştiğini, roman
konusunda istediğimiz ivmeyi
yakalayamadığımızı, şiirde ise bir
duraklama halinde olduğumuzu
belirterek sempozyumun başarıyla
geçmesini diledi.
Hikâyeler birer hayattır
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan da, Türk edebiyatında
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“Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak
anılan Bahaettin Karakoç’un vefatı
nedeniyle başsağlığı diledi.
Hikâyeciliğin bir yayınevi meselesi
olmadığını, bunun okullara yayılması
gerektiğini dile getiren Arıcan, bu
alanda belediyelerin de önemli
çalışmalarının olduğunu söyledi.
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hayat, aslında bir hikâyedir.
Hikâyeler de aslında birer hayattır.
Hayatın ve tüm hayatların hikâyesidir.
Herkesin, her insanın bir hikâyesi
vardır. Her devrin, her çağın, her
makamın bir hikâyesi vardır. Hayatın
içinde bin bir türlü hikâyeler yaşanır.
Kutsal Metinlerde, Tevrat’ta, İncil’de
Kur’an’da en güzel hikâye sanatlarına
rastlanır. Hele Türk halk hikâyeleri
ve masallar; Dede Korkut hikâyeleri,
en güzel örneklerini Mevlana’da
bulduğumuz dinî ve sûfî hikâyeler.
Divan edebiyatımızın manzum
hikâyeleri, edebiyatımızın en zengin
hazineleridir.”
Programda bir konuşma yapan
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Cevdet Kabakçı ise, belediye
olarak ilmî ve kültürel çalışmalara
çok önem verdiklerini ve farklı
konularda otuza yakın sempozyum
gerçekleştirip, bunları kitaplaştırarak
literatüre katkı yaptıklarını ifade etti.

“Benim hikâyemin öyküsü” başlıklı 3.
oturumda Naime Erkovan, Mehmet
Kahraman ve Mustafa Çiftçi konuştu.
Bu oturumu Mehmet Kurtoğlu
yönetti.
4.oturumda ise Abdullah Harmancı,
Mehmet Narlı ve Necip Tosun
konuştu. Günümüzde hikâyeciliğin
geldiği noktanın değerlendirildiği
otumu ise D. Mehmet Doğan yönetti.
Günümüzün tanınmış edebiyat
araştırmacıları ve hikâyecilerin
konuşmacı olarak katıldığı
sempozyuma, fuar ziyaretçileri büyük
ilgi gösterdi.
11-21 Ekim 2018 tarihleri arasında
bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası
Kahramanmaraş Kitap ve Kültür
Fuarına katılan TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan kitaplarını imzaladı.

TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı
Fazlı Bayram da, özel bir şehirde
çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği
yaptıklarını, eşyanın mânanın bir
hikâyesi olduğu gibi hikâyenin de
hikâyesi olduğunu ifade etti.
Konuşmalardan sonra
hikâyeciliğimizin geçmişi, günümüz
hikâyeciliği ve yakın dönem
edebiyatımızın genel bir değerlendirilmesinin yapılacağı sempozyum
programı başladı.
Mehmet Narlı’nın yönettiği
1.oturumda; Cemal Şakar, Yıldız
Ramazanoğlu ve Aykut Ertuğrul
konuştu.
2. Oturumu ise Necip Tosun yönetti.
Bu oturumun konuşmacıları ise; Emin
Gürdamur, Hasibe Çerko ve Handan
Acar Yıldız oldu.
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Kitap fuarına katılan D. Mehmet Doğan, okuyucuları için kitaplarını imzaladı

Türkiye 2. Genç Yazarlar Kurultayı Yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği’ nin ilkini
2016 yılında Kızılcahamam’da
gerçekleştirdiği Genç Yazarlar
Kurultayı’nın ikincisini Yalova’da
düzenledi.
TYB’ nin 40. yılında 40 genç yazarı
bir araya getirdiği kurultayda genç
yazarlarla usta yazarları buluşturdu.
Genç yazarlar üç gün boyunca
neden yazdığımızı ve neyi
yazacağımızı, ne şekilde
yazacağımızı tartıştı. Gençler
eserlerini paylaştı, meselelerini
konuştu.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen
“Genç Yazarlar Kurultayı”, çeşitli
kentlerden 30 yaş altı 40 yazarın
katılımıyla Yalova’nın Çınarcık
ilçesinde Harb-İş Sendikası Sosyal
tesislerinde yapıldı.
10-12 Eylül 2018 tarihleri arasında
“Gençler ve Edebiyat” temasıyla
gerçekleşen kurultayın açılış
konuşmasını yapan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, insan
hayatının anlama ve anlatma çabası
olarak özetlenebileceğini söyledi.
Genç yaşta önemli eserler vermiş
yazarlarımız var
Konuşmasında, edebiyat
dünyasından genç yazarların
hayatlarından ve eserlerinde
örnekler veren Doğan, sözlerini
şöyle sürdürdü.
“Hafızamız şahsî bilgilerimiz yanında
insanlık tarihiyle ilgili bilgileri de

muhafaza eder. Konuşmak insanın
tabii vasfıdır. Tarih yazının icadı
ile başlar. Bu durumda yazarlığın
tarihi yaklaşık 5500 sene geriye
gider. Dünyada ve ülkemizde genç
yaşta büyük eserler ortaya koymuş
büyük şair ve yazarlar vardır. Bakî
ve Fuzulî çok genç yaşta büyük şair
olmuşlardır. Şeyh Galip’in Hüsn-ü
Aşk’ı böyle iddialı bir eserdir.
Ateş denizinde mumdan gemiler
yüzdürmüştür Galib Dede eseri
yazdığında 25 yaşındadır.”
Yakın tarihimizden de önemli genç
edebiyatçıların olduğunu belirten
Doğan, “Sanmayın ki, Bâkî gibi, Galib
gibi gençler geçmiş yüzyıllarda
kalmıştır. Ünlü hikâyecimiz Ömer
Seyfeddin bu dünya hayatına veda
ettiğinde 36 yaşındaydı. Bugün de
sevilerek okunan eserlerini bu kısa
ömre sığdırdı. Necip Fazıl 19-20
yaşında Anadolu mecmuasında
yayınlanan şiirleriyle büyük bir

şöhrete ulaşmıştır. Yine Nurettin Topçu,
fikir hayatımızın zirvesi İsyan Ahlâkı’nı
25 yaşında yazmıştır.” diye konuştu.
Gönül’den ve yürekten yazın
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan’da yaptığı konuşmada,
“İnsanın konuşmak gibi çok tabii bir
hasletidir yazmak. Herkes yazmak
ister. Konuşmak ne kadar insanî bir
haslet ise yazmak da aslında o kadar
insanî bir haslettir, özelliktir. Yazmak
insanîdir, medeni bir iştir. Yazmak için
bir meseleniz olsun. Yazmanın nasıl
olduğunu, niçin yazdığımızı, neden
yazdığımızı kimin için yazdığımızı,
neye göre yazdığımızı tabi çok iyi
belirlememiz gerekiyor. O nedenle
Genç Yazarlar Kurultayı’yla bizler
Usta Yazarları buluşturmayı ve nasıl
yazacağımızı, neyi yazacağımızı,
ne şekilde yazacağımızı birlikte bir
anlamda istişare etmeyi, kendimize
duygu mecraları oluşturmayı
amaçlıyoruz. Tabii ki her yazarın
kendine ait bir üslubu olacaktır bir
tarzı olacaktır ancak ustalaşmak için de
Ustaları okumak, Ustaları da dinlemek
gerekiyor.”

Arıcan, “ Yazmak için
bir meseleniz olsun.
Yazmanın nasıl olduğunu,
niçin yazdığımızı, neden
yazdığımızı kimin için
yazdığımızı, neye göre
yazdığımızı tabi çok iyi
belirlememiz gerekiyor.”
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Gençlerin nitelikli eseler
vereceğine inanıyorum
Harb-İş Sendikası Genel Sekreteri
Yavuz Koçak da yaptığı konuşmada:
“Bugün burada genç yazarların
sorunlarını dinlemek ve ülkemize
nitelikli eserler kazandırmak için
keşfedilmeyi bekleyen genç yazarları
teşvik edecek bir çalışma yapılıyor.
40 yıldır kültür sanat faaliyetlerini
aralıksız sürdüren Türkiye
Yazarlar Birliğine bundan sonraki
çalışmalarında da başarılar dilerim.”
diye konuştu.
İki gün süren kurultayın sonunda TYB yönetimi ve gençler genel bir değerlendirme yaptılar.

Kurultayda, günümüz edebiyatının
önemli isimlerinden Yıldız
Ramazanoğlu, Naime Erkovan,
Abdullah Harmancı, Handan Acar
Yıldız, Mustafa Aydoğan, Hüseyin
Akın ve Mehmet Narlı gibi şair ve
yazarlar tecrübelerini genç yazarlarla
paylaştılar. Gençlere ilham ve
heyecan veren kendi tarzlarının
şekillendirmesine yardımcı olacak
tavsiyelerde bulundular.
Oturumların dışında, okuma ve
yazma konusunda sohbetlerinin
yapıldığı, günümüz edebiyatının
geldiği noktanın değerlendirildiği
ve genç yazarların şiirlerini
okuduğu etkinliğin sonunda; TYB
yöneticileri ve genç yazarlar bir
araya gelerek kurultayın genel bir
değerlendirmesini yaptılar.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin
dört bir tarafından gelen okuyan,
düşünen fikir üreten ve yazan siz
değerli gençlerle üç gün boyunca
birlikte olduk. Sorunları ve çözüm
önerilerini konuştuk. Günümüz
edebiyatının önemli isimlerini
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dinlediniz. Burada bulunduğunuz
sürede umarım iyi intiba ve yazma
konusunda sizde var olan yeteneğinizi
daha da ileriye taşıma kararlılığı ile
dönüyorsunuzdur. Birinci kurultayda
olduğu gibi bu kurultayda da tüm
konuşulan konular, yapılan öneriler
kitap halinde yayınlanacaktır. Katkı
ve katılımlarınızdan dolayı hepinize
teşekkür ederim.” dedi.
Daha sonra TYB Vakfı Başkan
Yardımcısı İbrahim Ulvi Yavuz, Yazar
Mehmet Narlı, yönetim kurulu
üyeleri Mahmut Erdemir ve Mehmet
Kurtoğlu, başkan danışmanı Ferhat
koç kurultaya ilişkin görüşlerini
paylaştılar.
Usta yazarlarımızdan önemli
tavsiyeler aldık
Genç yazarlar ise yaptıkları
konuşmada, şiir, roman, hikâye ve
öykü yazan bu alanlarda büyük
başarılar elde etmiş yazarlarla
birlikte olmaktan onları dinlemekten
büyük bir keyif aldıklarını, okuma
ve kalıcı yazılar yazma konusunda

Doğan, “ Baki ve Fuzuli
çok genç yaşta büyük şair
olmuşlardır. Şeyh Galip’in
Hüsn-ü Aşk’ ı böyle iddialı
bir eserdir. Galip Dede, ateş
denizinde mumdan gemiler
yüzdürmüştür.”
usta kalemlerin tavsiyelerinin
kendilerine bir kapı açtığını
belirttiler. Kurultayın iki yılda değil
de her yıl düzenlenmesini gerektiğini
söyleyen gençler, TYB’ nin yazma
konusunda kendilerine bir yol
yöntem önerdiğini, yol gösterdiğini
ve cesaretlendirdiğini söyleyerek
kurultayı gerçekleştirdiği için Türkiye
Yazarlar Birliği yöneticilerine de
teşekkür ettiler.
Genç yazarların katılım belgelerini
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
verdi, katılımlarından dolayı teşekkür
etti.

“Mesnevî Okumaları” nda Yeni Dönem

Katılımcılar tarafından büyük ilgi
gören Mesnevî okumaları Türkiye
Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 40. yılı
dolayısıyla yeniden başladı.

8 Ekim 2018 tarihinde TYB Mehmet
Âkif Divanında başlayan ilk ders
öncesinde bir konuşma yapan TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, Hz. Mevlâna’nın çağları
aşıp kendi zamanından sonra da
günümüze kadar bizlerin bilme ve
merak duygusunu gideren, besleyen
şahsiyetlerden bir tanesi olduğunu
söyledi.
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de Mevlâna ve ölümsüz
eseri Mesnevî üzerine çalışmalar
yapmış akademisyenler tarafından
sürdürülen derslerimizin ilki 2000
yılında başlamış ve 18 yıl sürdükten
sonra 24 Nisan 2017 tarihinde Ankara
Palas’ta düzenlenen kapanış töreni ile
tamamlamıştık. Arkadaşlarımızdan,
Mesnevî meraklılarından gelen ısrarlı
talepleri hocalarımızla değerlendirdik
ve TYB’de Mesnevî okumalarını
yeniden başlatıyoruz. Bu dönemde de
dönüşümlü olarak Mesnevî okumaları
yapacak olan değerli hocalarımıza
teşekkür ediyorum, şükranlarımı
sunuyorum.”
Programda konuşan Prof. Dr. Zülfikâr
Güngör’de TYB’nin Mevlâna ve
Mesnevî’yi anlama yolculuğunda
bu ikinci dönemin başlamasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güngör, Mesnevî yolculuğu tek

Karaismailoğlu: ”Hz.
Mevlâna’nın insan sevgisi
ve hoşgörü anlayışının
kaynağı Kur´an ve Hz.
Peygamber´dir. Sevgi
hoşgörü ve şefkati hayatının
merkezine yerleştirmiş
olan Mevlâna fikirleri ve
eserleriyle sadece İslâm
âleminde değil, tüm
dünyada asırlardır önemli
bir yere sahiptir.”

başına yapılmayan, birlikte yapılan bir
yolculuktur. Mesnevi, işin ehlinden
dinlenecek bir kitaptır. Mesnevî
konusunda ciddi okuma ve araştırma
yapmak isteyenlere Tahirül Mevlevi’nin
Mesnevî Şerhini tavsiye ediyorum diye
konuştu.
Mesnevi bitmez tükenmez bir
hazine
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan’da yaptığı konuşmada,
Mesnevînin bitmez tükenmez bir
hazine olduğunu, yüzyıllardır bu
hazineden herkes gücü yettiği kadar
payını aldığını söyledi.
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“TYB’nin temel metin okuma
faaliyetleri 1990’lı yılların sonunda
Mehmet Âkif Ersoy’un Safahatı,
Necip Fazıl’ın Çilesi, Ahmet Hamdi
Tanpınar’dan bazı metinlerin
okunmasıyla başladı. Mesnevî
okumalarını da düşündük. Nazif Öztük
TYB’nin Genel Başkanıydı ve onun
döneminde Mesnevi okumalarını
başlattık ve 18 yıl sürdü. O zaman
derslere katılan hocaların bir kısmı
şimdi zamanla bu derslerden ayrıldılar
ama yerine yeni hocalarımız geldi ve
18 yıl sonra da Mesnevîyi tamamlamış
olduk. Hocaları değişti dinleyicileri
değişti ama Mesnevî dersleri devam
etti. Evet, devamlılık var bu işte, işte o
devamlılığa yeni bir sayfa ekliyoruz.”
Yeni dönemde yapılacak derslerle
ilgili bilgi veren Doğan sözlerini şöyle
sürdürdü: “ Daha önceki yıllarda
olduğu gibi, Mesnevî hocalarımız
burada asıl metinden okuyarak,
açıklayarak sizlere ulaştırmaya

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

çalışacaklar ve herkes Mevlâna’nın
sözü gereğince aklı miktarınca
anlayacak. Programa gençlerimizin
sahip çıkması ayrı bir güzellik,
gençlerin mesnevîyle tanışması
Mevlâna’yı tanıtmaları büyük
değerlerimizi bilmesi bakımından da
büyük önem taşıyor.”
8 Ekim 2018 tarihindeki ilk
Mesnevî okuması Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu’nun dersi ile başladı.
Dersin başlangıcında Mevlâna’nın
hayatı eserleri ve Mesnevîsi
hakkında bilgiler veren
Karaismailoğlu şöyle konuştu: Hz.
Mevlâna’nın insan sevgisi ve hoşgörü
anlayışının kaynağı Kur´an ve Hz.
Peygamber´dir. Sevgi hoşgörü
ve şefkati hayatının merkezine
yerleştirmiş olan Mevlâna fikirleri ve
eserleriyle sadece İslâm âleminde
değil, tüm dünyada asırlardır önemli
bir yere sahiptir.”
Yeni dönemde, Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu, Prof. Dr. Hicabi
Kırlangıç, Prof. Dr. Zülfikâr Güngör
Dr. Ü. Yakup Şafak, Dr. Halil İbrahim
Sarıoğlu ve Dr. Fahrettin Coşkuner
dönüşümlü olarak Mesnevî
okumalarına devam edecekler.

Mesnevî Okumaları açılışı dersi
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Yahya Kemal Beyatlı İslâm ve kültür
ilişkisini en güzel şekilde ifade etti
Arıcan: Ünlü şairimiz;
din-kültür, din-medeniyet,
İslâm ve kültür ilişkisini en
güzel şekilde ifade eden bir
mütefekkirimizdir.”

Türk edebiyat tarihinin önemli
isimlerinden biri olan medeniyet
şairi Yahya Kemal Beyatlı’yı anmak
için Türkiye Yazarlar Birliği ve
Bahçelievler Belediyesi’nin işbirliği
ile “Uluslararası Yahya Kemal
Sempozyumu” düzenlendi.
“60 Yıl Sonra Yahya Kemal”
temasıyla, 8-9 2018 tarihlerinde
İstanbul Bahçelievler Nurettin
Topçu Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinlikte yurt içinden
ve yurt dışından bilim adamları ve
akademisyenler bildiri sundu.

Doğan: “Medeniyetimizi
bütün boyutlarıyla kavrayan
bundan bir millet tasavvuru
oluşturan Yahya Kemal,
yüksek şiir kabiliyetini de bu
uğurda kullanmıştır.”

Bir millet tasavvuru olan düşünür
Şairlerin, yazarların ve öğrencilerin
büyük ilgi gösterdiği sempozyumun
açılışında konuşan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan Yahya
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Kemal Beyatlı ile Nurettin Topçu’nun
ortak yanları olduğunu vurgulayarak,
“İki farklı fikir damarından geliyorlar
gibi görünseler de Yahya Kemal ve
Nurettin Topçu, Anadolu tarihinde,
Malazgirt’in başlangıç olarak alınması
gibi konularda aynı görüşleri
paylaşıyorlar.
Dolayısıyla fikir zeminlerinde
böyle bir müştereklik de var.” dedi.
Beyatlı’nın şair olmasının yanında
aynı zamanda bir fikir adamı
olduğunun altını çizen Doğan, şunları
kaydetti:
“Medeniyetimizi bütün boyutlarıyla
kavrayan ve bundan bir millet
tasavvuru oluşturan bir düşünürdür
Yahya Kemal. Yüksek şiir kabiliyetini
de bu uğurda kullanmıştır. Yaşadığı

dönem itibariyle, mağlubiyet
psikolojisinin çok baskın olduğu
zaman diliminde, istilacı Batı’ya
karşı duran iki önemli kimlik şairimiz
vardır. Birisi Mehmed Âkif, diğeri
Yahya Kemal’dir.
Âkif, dinden yani teoriden
tanımlamalar yaparken, Yahya Kemal
hayattan, yaşanılandan hareketle
dine varıyor. Böylesine bir şahsiyeti
anlamak bugün çok önemli ve her
geçen gün daha önemli hale geliyor.”
İslâm ve kültür ilişkisini en güzel
şekilde ifade etti
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan da ünlü şairin
din-kültür, din-medeniyet, İslâm
ve kültür ilişkisini en güzel şekilde
ifade eden bir mütefekkir olduğuna
vurgu yaparak, “Yahya Kemal,
eserlerinde bir anlamda Bizans
toprağının İslâmlaştırılmış bir
Türkiye olduğundan bahseder. Bir
Osmanlı’dan, kültürden söz eder.

Yahya Kemal’in asıl dönüşü Tamburî
Cemil Bey’i Kadıköy’deki evinde
dinledikten sonra yaşadığı dönüştür.
Hep böyle dönüşler yaşadı zaten ve
bunu şiirlerinde de izleyebilirsiniz.”

Ayvazoğlu: “Yahya Kemal,
Üsküp’te tekke musikisi,
İstanbul’da ise İbrahim
Efendi Konağı’nda tanıştığı
Türk musikisinden sonra
Batı musikisine hiç sıcak
bakmamıştır.”
Aslında dinin, inancın sadece
bir itikat, bir metin olmadığını,
toprağın kendisinin bir milliyet
olduğunu, vatanın da bu anlamda
vatan olduğunu dile getiriyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Yahya Kemal’in anlatılmasının ve
anlaşılmasının önemli olduğunu
vurgulayan Arıcan, uluslararası
ölçekteki etkinliğe destek veren
Bahçelievler Belediyesi’ne ve katkıda
bulunanlara teşekkür etti.
Maziden âtiye taşımak
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman
Develioğlu ise Beyatlı’yı eserleriyle
birlikte iyi anlamak gerektiğine
işaret ederek ünlü şairin 1884 yılında
Üsküp’te doğduğunu hatırlattı.
Kökü mazide olan bir toplumun
gençlerini geleceğe taşımak adına
bu sempozyumu düzenlediklerini
söyledi. Develioğlu, ilmî katkılarından
ötürü Türkiye Yazarlar Birliği’ne
teşekkür etti.
Açılış konuşmalarından sonra Yahya
Kemal’in hayatı ve düşünce dünyasına
ilişkin araştırmalarıyla tanınan yazar

Beşir Ayvazoğlu, “Açılış Dersi” olarak
“Yahya Kemal’in Eve Dönüşleri”
başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Yahya Kemal’in şahsiyet olarak
zihinlerde vücut bulan tasvirinin
bilhassa Paris’ten yurda dönüşü ile
başlayan ve hep meskeni İstanbul’da
son bulan geri dönüş yolculuklarıyla
mümkün olduğunu anlattı. İstanbul’a
dönüşleriyle kesişen şiirlerinden
örnekler sunan Ayvazoğlu şunları
söyledi:
“Yahya Kemal, Üsküp’te tekke
musikisi, İstanbul’da ise İbrahim
Efendi Konağı’nda tanıştığı Türk
musikisinden sonra Batı musikisine
hiç sıcak bakmamıştır. İstanbul’a
geldiği ilk dönemlerde, divan şiiri ve
Türk musikisini tam kavramış olsa
da bir kafa karışıklığı ve Paris’e geri
dönme isteği vardı.

Edebiyatımızın zirve ismi
“TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı da, Yahya Kemal’in Türk
Edebiyatının zirve isimlerinden biri
olduğunu belirterek şöyle devam
etti: “Yahya Kemal Beyatlı hem
yaşadığı devirde hem de vefatından
sonra edebiyatçılara öncülük etmiş
olmasıyla güzide bir şahsiyettir. Onun
şehre yüklediği anlam, bugün daha
iyi anlaşılmaktadır.”
Açılış konuşmalarından sonra
sempozyum oturumlarına geçildi.

Beşir Ayvazoğlu açılış dersini verdi.

İki gün süren etkinliğe konuşmacı
olarak katılan yurt içinden ve yurt
dışından akademisyenler, bilim
adamları, şairler ve yazarlar usta
şairin, düşünce dünyasını, şiire
bakışını, yaşadığı muhiti, şehirlerle
olan ilişkisini ve farklı birçok yönünü
konu alan bildiriler sundular.
Sempozyum kapsamında, Şeref
Uslusoy yönetimindeki Bahçelievler
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu,
Yahya Kemal Beyatlı’nın bestelenmiş
şiirlerini seslendirdiği bir konser
verdi.
Sempozyumda sunulan bildiriler
Bahçelievler Belediyesi tarafından
kitap olarak da basıldı.
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“Felsefe her bilim dalının içinde bulunmalıdır”
Doğan ise “Üniversitemizde kültürel
gelenekteki 100 senelik boşluğu
telafi edecek kültür, sanat, edebiyat
faaliyetlerini düzenliyoruz. Bu tür
etkinliklere ev sahipliği yapmak,
katkı ve katılım sağmak bizim
için çok önemli. Bunu yaparken
de millî kültürüne değer veren,
millî kültüründen utanmayan
akademisyenlerle yola çıkmak
gerekir” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB), Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)
ve Türk Felsefe Derneği
iş birliğinde “Düşünce
Geleneğimiz ve Günümüz Sosyal Bilimleri”
başlığıyla “2.Felsefe Şurası”
gerçekleştirildi.
2- 3 Kasım 2018 tarihlerinde,
AYBÜ’ nün Esenboğa Külliyesi’nde
düzenlenen şûrada; akademisyenler
ve bilim adamları sundukları
bildirilerde, düşünce geleneğimiz
ile günümüz sosyal bilimleri
arasında yeni bağlantılar kurmanın
sağlayacağı faydaları, karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin
önemli bildiriler sundular.
Dilde derinleşmeden felsefe
yapılamaz
Programın açılışında bir konuşma
yapan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, bugün
Türkiye’de 60’tan fazla üniversitede
felsefe bölümü bulunduğunu ve
görevi başında 100’den fazla felsefe
profesörü olduğunu anlattı.
Doğan, bu açıdan felsefe alanında
ciddi bir birikim bulunduğuna işaret
ederek, “Felsefesiz bir millet olmaz
ama dilsiz de bir felsefe olmaz.
Türkiye maalesef dil konusunda
ciddi sıkıntılar yaşadı. Kelimen yoksa
cümlen, cümlen yoksa kendine
mahsus bir fikrin de olmaz. Dilde

56

derinleşmeden felsefe yapılamaz.”
değerlendirmesinde bulundu.
Felsefe dili kurma çalışmalarının
20’nci yüzyılın başında başladığını
aktaran Doğan, şöyle konuştu:
“Türkiye harf inkılabı, sonra da dil
devrimini yaşadı. Bu zihnimize ciddi
bir müdahale anlamına geliyor. Bu
müdahale aynı zamanda düşünceye
müdahaledir. Sizin düşünce
aletlerinizi elinizden alıyorlar ve
yepyeni başka aletler veriyorlar, ‘siz
bununla düşünmelisiniz’ diyorlar
ve birçok kelime de bu arada
kayboluyor.”
Üniversitelerde fen bilimleri alanında
artık sadece Latince terminolojinin
kullanıldığına ve sosyal bilimlerin
de geçiş aşamasında olduğuna
dikkati çeken D. Mehmet Doğan,
“Terminoloji meselesi önemlidir. Eğer
kendi felsefe dilimiz, terminolojimiz
olmazsa, kendi felsefemiz de olmaz.”
diye konuştu.
Kültürel gelenekteki boşluğu telafi
etmeye çalışıyoruz
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin

İsen: “Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesinin
bilim anlayışı, bilim felsefesi
konusunda bir toplantı
yapılarak bu toplantıya
katılanlara konu ciddi
şekilde anlatıldığında
buradan bir “Yıldırım Beyazıt
ekolü ortaya çıkacağına
inanıyorum.”

Her fakültede ‘felsefeye giriş’ dersi
olmalı
Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr.
Murtaza Korlaelçi de dernek olarak
yürüttükleri çalışmalar hakkında
bilgi vererek, felsefe ve dinin ayrı
olarak görülmesinin yanlış bir tutum,
bilgisizlik olduğunu dile getirdi.
Korlaelçi konuşmasında, ülkemizdeki
tüm fakültelerde mutlaka felsefeye
giriş dersinin okutulması gerektiğine
vurgu yaptı.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan da modern disiplinlere
gelenekten aktarımlar yapmanın
önemine işaret etti.
Arıcan, “Bugüne hakim olan modern
disiplinlerin akışına bizde ayak
uyduruyor muyuz? Disiplinler
arasındaki mesafeler de kayboldu.
Yapay zekâ meselesi var, bu sadece
teknik bir mesele mi, yoksa din ve
ahlâkın da ilgilenmesi gereken hakim
olması gereken bir alan mı? Hadis,
Fıkıh, Tefsir, bunlar otonom alanlar
mı? Birbirinden bağımsız alanlar mı?
Ezcümle belki de sonunda kendi
yolumuzu, kendi düşüncemizi,
teklifimizi önermemiz gerekecek.
Bu şura çok önemli bir başlangıç,
ülkemiz için hayırlı olacağına
inanıyorum.” diye konuştu.
Müslümanların kaybolan farzı,
düşünce ibadetidir
Açılış konuşmalarının ardından
düzenlenen oturuma başkanlık eden
İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez ise İslâm dininde
felsefenin önemine dikkati çekti.
Görmez, “Akıl, tefekkür, düşünce her

yerde bize lazım. İslâm dünyasında
‘kaybolan farzımız’ diye pek çok kitap
yazılıyor. Bence biz Müslümanların
en kaybolan farzı, düşünce ibadetidir.
Düşünmek ibadetidir. Tefekkür etme
ibadetidir.” şeklinde konuştu.
“İlahiyat felsefesiz olmaz ama felsefe
ilahiyatsız olur mu?” diye soran
Görmez, ilahiyata vakıf olmanın, tüm
bu unsurları bir bütün olarak ele
almanın son derece önemli olduğunu
söyledi.
Prof. Dr. Görmez ayrıca, bir değerler
felsefesine sahip olmadan ahlâkı
kurmanın da mümkün olamayacağını
kaydetti.
3 Kasım 2018 tarihindeki oturumlar
AYBÜ Etlik Doğu Yerleşkesi Menekşe
salonunda devam etti.
Ülkemizin farklı üniversitelerinde
görev yapan akademisyenler ve bilim
adamları, iki gün süren oturumlarda
yaptıkları konuşmalarda; sosyal
bilimler alanındaki düşünce yöntemi,
kültür, edebiyat, ilahiyat, siyaset
bilimi ve hukuk ana başlıklarında
bildiri sundular.
Programın sonunda Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan’ın başkanlığını yaptığı
oturumda, felsefe şurasının genel bir
değerlendirilmesi yapıldı.
AYBÜ’nin bilim anlayışı ekol olabilir
Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa
İsen yaptığı konuşmada, iki gün süren
şurada akademisyenlerin çok önemli
bildiriler sunduklarını ifade etti.
İsen, “Üniversitelerin kuruluşunda,
Türkiye’ de sosyal hayatın yeniden
hazırlanması gibi konular üzerinde
beklentiler var. Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesinin bilim anlayışı,
bilim felsefesi konusunda bir toplantı
yapılarak bu toplantıya katılanlara

Görmez: “Akıl, tefekkür, düşünce her yerde bize lazım. İslâm dünyasında ‘kaybolan farzımız’
diye pek çok kitap yazılıyor. Bence biz Müslümanların en kaybolan farzı, düşünce ibadetidir.”

konu ciddi şekilde anlatıldığında
buradan bir “Yıldırım Beyazıt ekolü
ortaya çıkacağına inanıyorum” diye
konuştu.
Üniversitelerin yetişmiş elamanları ve
onların taşıdığı çok önemli bilgileri
kamuoyu ile paylaşamadıklarını,
bilginin kamuya mal olamadığını
belirten TYB Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan da “ Bu tür programlara
ülkemizin farklı üniversitelerinden
akademisyenler ve bilim adamlarını
davet ediyoruz. Bu bir anlamda
bilgi alış verişine, konu üzerinde
çalışanların tanışmalarına ve
bilgilerini paylaşmalarına da sebep
oluyor. Ayrıca, konuşulanların burada
kalmaması için faaliyetleri kitap
haline getirerek daha fazla kişinin

Rektör Doğan:
“Üniversitemizde kültürel
gelenekteki 100 senelik
boşluğu telafi edecek kültür,
sanat, edebiyat faaliyetlerini
düzenliyoruz. Bu tür
etkinliklere ev sahipliği
yapmak, katkı ve katılım
sağmak bibim için çok
önemli.”

yararlanmasını sağlıyoruz.” dedi.
Şuranın çok verimli geçtiğini bundan
sonra da bu tür faaliyetlerin devam
etmesi gerektiğini ifade eden Felsefe
Derneği Genel Başkanı Prof. Dr.
Murtaza Korlaelçi de şunları kaydetti:
‘’İnsan zihni nerede varsa bu bilim
orada kuvvetli biçimde gelişir. Ayrıca
kim bu işle çok uğraşırsa başarıyı
o gösterir. Felsefe Hz. Adem’le
ortaya çıktı. Bir insan, dinî ve felsefî
içtihatla birleştiği zaman felsefenin
büyüklüğüne erişebilir.”
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve
Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar da,
yaptıkları değerlendirmelerde;
Türkiye’de sosyal bilimler ve felsefe
çalışmalarına katkı sağlayan
akademisyen ve araştırmacıların,
eşgüdümlü çalışmasının, sorunlar
karşısında ortak çözüm önerileri
üretmelerinin gerekliliğine vurgu
yaptılar.
Şurada özgün düşünceler ortaya
konuldu
Şura ile ilgili yaptıkları
değerlendirmelerden dolayı
konuşmacılara teşekkür eden Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan, “Şûramızda,
düşünce geleneğimizden hareketle,
günümüz sosyal bilimlerinin
durumu, meseleleri, güncel
tartışmaları ve çözüm önerileri
değerlendirildi. Özgün düşünceler
ortaya konuldu.” diye konuştu.
Türkiye’de sosyal bilimlerin dünü,
bugünü ve yarınına ilişkin önemli
tahlillerin ve önerilerin konuşulduğu
sempozyumun sonunda oturum
başkanlarına ve bildiri sunan
konuşmacılara TYB’nin yayınlarından
hediye edildi.
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“Kültüre Adanmış Bir Ömür” belgeselinin galası yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği’’nin kurucusu
ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın
yazarlığının 50. yılı dolayısıyla
hazırlanan “Kültüre Adanmış Bir
Ömür” isimli belgeselin galası
11.12.2018 tarihinde İstanbul’da
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde
yapıldı.
Belgesel gösterilmeden önce bir
konuşma yapan Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, bu sene 40.
Yılını kutlayan TYB’nin kültür sanat
alanında çok önemli faaliyetleri
gerçekleştirdiğini, kurucu ve şeref
Başkanı olarak D. Mehmet Doğan’ın
da kuruluşundan bugüne kadar bu
hizmetlerde çok önemli bir yerinin
olduğunu ifade etti.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan da yaptığı konuşmada
şöyle dedi: “D. Mehmet Doğan
kendisinden çok öğrendiğimiz
öğrenmeye de devam ettiğimiz
bir büyüğümüz, bir ak saçlımızdır.
Yazdığı gibi konuşan, konuştuğu gibi

Doğan : “ Çalışmalarımızı
milletimiz, memleketimiz
için yaptık. Kültürümüze
katkı sunmaya çalıştık. Bir
iltifat beklemeden vazife
şuuru içinde hareket ettik.
Gösterişten uzak durduk.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin
40’ıncı yıla ulaşması benim
için en büyük ödül oldu.”
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yazan ve yazdığını konuştuğu gibi de
yaşayan bir değerimizdir. Kendisine
Allah’tan sağlıklı ve hayırlı ömürler
diliyorum.”
Programda ayrıca İstanbul Şube
Başkanı Mahmut Bıyıklı, D. Mehmet
Doğan’ı anlattığı açılış konuşmasında,
“Doğan’ın önderliğinde Yazarlar Birliği,
geçmişten bugüne getirebildiğimiz
güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe
aktarmanın idealini taşımıştır.” dedi.
Belgesel gösteriminin sonunda
teşekkür konuşması yapan D. Mehmet
Doğan, “Marifet iltifata tabidir derler,
hayatım boyunca hiç iltifat kabul
etmedim, beklemedim, ummadım
ama bunların hepsi birden bugün
bana yapılacakmış. Bunu bir iltifat
kabul ediyorum. Bizim anlayışımızda,
gösteriş ve nümayiş yoktur. Ben,
Mehmet Âkif Ersoy gibi, “Sessiz
yaşadım kim beni nerden bilecektir.”
diyenlerdenim. Bütün yaptıklarımı
bu çerçevede yapmaya, yazmaya

çalıştım. TYB’ de bir anlamda bunun
kurumsallaşması oldu, 40. Yılına
ulaşmış bir kültür kurumu bir aydın
kuruluşunun kurucusu olmakla
iftihar ediyorum. 40 yıl benim için bir
ödüldü, arkadaşlarım zahmet ettiler
kendilerine teşekkür ediyorum.
Diğer bir ödül bu belgesel oldu,
emeği geçen herkese huzurlarınızda
teşekkür ediyorum, sevgiler ve
saygılar sunuyorum.” dedi.
Konuşmalardan sonra, D. Mehmet
Doğan’ın, Kalecik’ten başlayan ve
günümüze kadar gelen hayatının
içindeki, çocukluk ve gençlik yılları,
okul ve çalışma hayatı, yurt içi ve
yurt dışı seyahatleri, eserleri, olaylara
ve insanlara yaklaşımını anlatan
belgesel gösterildi.
Program sonunda ayrıca Mahmut
Bıyıklı tarafından, Sultanbeyli
Belediyesi’nin katkılarıyla yayına
hazırlanan “Kültüre Adanmış
Bir Ömür” isimli söyleşi kitabı
katılımcılara hediye edildi.

Edebiyat hakikati yeniden üretmek içindir
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
İstanbul Şubesi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı’nın
iş birliğiyle “10. İstanbul
Edebiyat Festivali”
düzenlendi.

10 Aralık 2018 tarihinde “Yazmak
ve Yaşamak” temasıyla İstanbul
Şubesi’nin mekânı olan Kızlarağası
Medresesi’nde başlayan ve 6
gün süren festivalde 40’ı aşkın
oturumda 100’e yakın konuşmacı
yer aldı.
Etkinlikte, Beşir Ayvazoğlu,
Bahaettin Karakoç, İsmet Özel, Kâmil
Eşfak Berki ve eserleriyle edebiyata
büyük katkılar sunan ‘Onur Konuğu
Sevinç Çokum” özel programları
gerçekleşti.
Şiir ve müzik dinletilerinin de
katılımcılarla buluştuğu etkinliğin
açılış konuşmasını TYB kurucu Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan yaptı.
Doğan, kültürün gelenekler
üzerinden devam ettiğine işaret
ederek, “Geleneği taşıyan unsurlar
üzerinde de hassas olmak gerekir.
Dil en başta gelir. Dilin ortaya

koyduğu ürünler, edebiyat bize
güçlü bir arka plan sağlar. Eğer arka
planımız güçlü olmazsa en ufak bir
sarsıntıda büyük hasarlar görürüz.”
dedi.
Bu etkinliği uluslararası bir
festivale dönüştürmeliyiz
TYB Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan da gelenek
oluşturmanın önemli bir değer
olduğunun altını çizerek, “Hayırlı
bir yol açmak, hayırlı bir sünnet
oluşturmak medeniyetimizin
önemli bir unsurudur. Bu anlamda
bu festivalin onuncu yılına gelmesi
gerçekten takdire şayandır.”
yorumunda bulundu.
Arıcan, Türkiye’nin birçok alanda
oluşturduğu markalaşmayı kültür
sanat alanında da gerçekleştirmesi
gerektiğine dikkati çekerek, şunları
söyledi:
“Yani edebiyat festivalinin de bir
marka değeri taşıması lazım. Hatta
bundan sonraki süreçlerde bu
etkinliği uluslararası bir festivale
dönüştürmemiz gerekecektir. Çünkü
İstanbul’umuz sadece Türkiye’nin
kültür başkenti değil, dünyanın da
kültür başkentlerinden biridir.”
İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı ise TYB’nin bu yıl 40. yılına
girdiğini hatırlatarak, “Neredeyse
Türkiye’nin bütün şehirlerinde bir

kültür seferberliği başlattık ve bu
seferberlikte de edebiyatın, sanatın
bütün öncüleri buluştu. Bu festivalle
de 40. yılımız taçlanmış oldu.” diye
konuştu.
Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm
eski Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner
de yaptıkları konuşmalarda, “TYB’nin
40. Yılı, Edebiyat Festivali’nin de 10.
Yılının çok önemli bir tecrübeyi işaret
ettiğini, son yıllarda alt ve üst yapıda
önemli ilerlemelerin sağladığını ve
artık edebiyata ve kültüre yatırım
yapmak gerekeceğini belirttiler.
İyi bir yazar olmak için sabırlı ve
kararlı olmak gerekir
Açılış konuşmalarından sonra
festivalin açılış paneli gerçekleşti.
Yöneticiliğini İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı’nın üstlendiği
oturumda, “Edebiyat ve Hayat” başlıklı
konuşma yapan yazar – şair Beşir
Ayvazoğlu, 50 yıldır edebiyat alanının
içinde olduğunu ve hayatını yaza yaza
yaşadığını belirtti.
Ayvazoğlu, kendi yazarlık
macerasından ve tecrübelerinden
yola çıkarak yaptığı konuşmasında,
şunları dile getirdi:
“Özellikle geçimini kalemiyle
sağlayanlar, isteseler de istemeseler
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de tüm zamanını ya yazarak, ya da
yazacaklarını düşünerek geçirirler.
Her şeyi yazmak için yaparlar.
Bunlar için hayat tarzı olmuştur.
Yazarlıkta başarılı olmak, düzenli
yazmak, sabırlı ve kararlı olmaktan
geçer. Düzenli çalışılmazsa kalem
ihanet eder ve hayal gücü zayıflar.
En verimli düşünme hali yazarak
düşünmektir. Düşünceler yazıldığı
takdirde düzene girer ve yaratıcı
olmaya başlar. Bu mânada yazmak
bir inşa sürecidir.”
Bir yazarın öncelikle içinden çıktığı
topluluğun kültürünü, tarihini
tanımak zorunda olduğuna dikkati
çeken Ayvazoğlu, “Bilmediğiniz
bir şeyi anlayamaz, anlatamaz,
değiştiremez, eleştiremez ve
dönüştüremezsiniz. Yazmak demek,
değiştirmeye çalıştırmak demektir.
Her yazı aslında gizli ya da açık bir
eleştiri ve bir değişme talebidir.
Yazarın bunu ne denli bir sorumluluk
olduğunu bilmesi gerekir.” dedi.
“Yazmak ve Yaşamak” başlıklı bir
konuşma yapan şair ve yazar Ali
Ural, yazmak, yaşamak ve okumanın
birbirinden ayrılmayan üçlü bir
eylem olduğunun altını çizerek, bu
eylemlerin, edebiyatın derinliğini
sağladığını söyledi.
Ural, edebiyatın hayattan
yararlandığını ve hayatın özüne
indiğini vurgulayarak, şöyle devam
etti:
“Edebiyat hakikati yeniden üretmek
içindir. Olanı birebir aktarmak,
doğrusu pek kabul görmemiştir
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de sanat hayatında, edebiyat
bağlamında. Mutlak olandan, ‘yani
bir olan’, yeni bir gerçeklik çıkartmaya
çalışır edebiyat. Edebiyatçılar da
hiçbir şeyi olduğu gibi görmezler.
Orada başkalarının görmediği bir
şeyi görmeye çalışırlar. Bu da yeni
gerçeklikte asıl dünyayı daha iyi
algılamaya yarar.”
Sizi yazmaya zorlayan bir şey
varsa, yazmaktan kopmayınız
TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı
D. Mehmet Doğan da “Bir Ömür
Yazmak” başlıklı konuşmasında,
yazmanın bir ihtiyaç olduğunun altını
çizerek, şöyle devam etti:
“İnsan, hayatı boyunca anlamaya
ve anlatmaya çalışır. Sözlü olarak
anlar ve anlatır. Yazılı dönemde de
edebiyat artık kayda geçirilen bir şey
olur. Yani edebiyat günlük hayatın
ötesine geçen veciz bir anlatımdır.
Roman bile kısa bir ifade ediştir.
Sürekli sizi yazmaya zorlayan bir
şey varsa, yazmaktan kopmazsınız.
Gazete yazarlığı böyle bir şeydir.”
Doğan, son dönemde aktüel yazılar
kaleme aldığını ifade ederek,
“Edebiyatçılara gazetede yazmanın
bir takım kolaylıklar sağladığını
düşünüyorum. Mesela Tarık Buğra’nın
da gazetede yazmasının ona bazı
katkılar sağladığını, halka daha yakın
olmasını sağladığını düşünüyorum.”
yorumunda bulundu.
Oturumun son konuşmacısı
İktisatçı ve yazar Mustafa Özel ise

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

konuşmasında edebiyat üzerinden
bir kapitalizm eleştirisi yaparak,
şunları söyledi:
“Allah Resulü 1600’lü yıllarda
gönderilseydi, ilk emir ‘oku’ yerine
‘yaz’ olurdu. Allah Resulü, ‘Ne yazayım
diye sorardı’. Modern kurgucular
ise ‘biz ne yazacağımızı biliyoruz’
derler. Bütün yazdıklarımız ne kadar
modern olduğumuzu gösterir.
Şehirli olmak yazıya aşina olmaktır.
Modern olmak 500 yıllık bir olaydır,
belki bizim için 100 yıllık olaydır ve
bu yeni bir şeydir bunun farkında
olmamız lazım. Modernizmin üç
kurgusu vardır. Kağıt para, ulus ve
roman. Bu üçü, insanoğlunun Allah’ın
inayetiyle değil, şeytanın inayetiyle
ortaya çıkardığı bir şeydir. Matbaa
bunun aracıdır. Atalarımız matbaaya
şeytan icadı demişlerdir. Çok
büyük bir hakikattir bu. Matbaada
basılan üç şey kağıt para, gazete
ve romandır. Kağıt para olmasa,
kapitalizm olmazdı. Gazete olmasaydı
ulus olmazdı, roman olmasa birey
olmazdı.”

Arıcan: Türkiye’nin millî ve manevî değerlerini
ortak payda olarak kabul ediyoruz
Festival dahilinde “Türkiye Yazarlar
Birliği 40. Yıl Özel Oturumu” paneli
düzenlendi.
TYB’nin kuruluşundan bugüne kadar
devam kültür sanat ve edebiyat
faaliyetlerinin anlatıldığı oturumu Dr.
Muhammet Enes Kala’nın yönettiği
programda TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan “40. Yıldan
Kalanlar”, Bekir Soysal ise “40. Yılın
Hatırası” başlıklı konuşmaları yaptılar.
Arıcan konuşmasında, “Türkiye’nin
millî ve manevî değerlerini ortak
payda olarak kabul ediyoruz.
Bu anlayışla; 40 yıldır devamlı

ve sürekli düzenlediğimiz; okur
yazar buluşmaları, imza günleri,
konferanslar, kültür yayınları, paneller,
sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih,
kültür, edebiyat sohbetleri, kültür
kervanları, yılın yazar, fikir adamı
ve sanatçıları ödülleri, ulusal ve
uluslararası kongrelerde geçmişten
gelen bir medeniyet birikimimizi
geleceğe taşımanın gayreti ve çabası
içinde olduk.” diye konuştu.
“TYB’ ni kurarak bugünlere gelmesini
sağlayan başta kurucu Şeref
Başkanımız D. Mehmet Doğan ve
arkadaşlarına teşekkür ediyorum,

Arıcan ; “Uluslararası
kongrelerde geçmişten gelen
bir medeniyet birikimimizi
geleceğe taşımanın gayreti
ve çabası içinde olduk.”
şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini
kullanan genel başkan Arıcan,
2.500 üyesi ile Türkiye’nin köklü sivil
toplum kuruluşlarının için de yer alan
birliğin şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da takdirle karşılanan
faaliyetlerine devam edeceğini
belirtti.
Bekir Soysal da yaptığı konuşmada,
TYB’ nin bu 40 yıllık süreçte
çok önemli kültür sanat ve
edebiyat faaliyetlerini başarı ile
gerçekleştirdiğini ifade etti. Soysal,
“TYB aradan geçen bu 40 yılda
kurumsallaştı. Gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında yapacağı
faaliyetler konusunda uzmanlaştı.
Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında
da tanınan bir kurum oldu” diye
konuştu.

Bahaettin Karakoç’un Şiirlerinde Millî Öğeler Hep Önde Gelir
Edebiyat Festivali’nde merhum
şair Bahaettin Karakoç da anıldı.
2018 tarihinde hayatını kaybeden
şair için “Gidenlerin Ardından”
bölümünde Bahaettin Karakoç Özel
Oturumu gerçekleştirildi.
Yusuf Dursun, programda “Bahaettin
Karakoç Şiirinde Millî Öğeler”
başlıklı bir sunum yaptı. Bahaettin
Karakoç’un davet edildiği her yere
severek gittiğini aktaran Dursun,
“Bir bakarsınız burada bir bakarsınız
başka bir yerde olurdu. Türkçe
konuşulan her yere şiiriyle ses
bayrağını taşıdı. Onca yolu bir şiir
okumak için tepmedi. Amacı kendi
ifadesiyle şiir pazarına hakiki şiiri
götürmekti. Özel sohbetlerimizde,
‘Ben ferman yazarım, benim şiirimi
başkası okusun.’ derdi.” diye konuştu.
Nar Yayınları Sahibi Tayfur Esen
de “Bahaettin Karakoç ve Eserleri”
başlıklı konuşmasında, “Şairin

kitapları uzun süredir piyasada
bulunmuyordu. Sevenleri bu
kitabı bekliyor, kitapları alınır diye
düşündük. Kitabın ilk baskısını 3 bin
adet yaptık ama ilk kitap ile ikinci
kitabın arası uzadı. Çünkü ilk kitap
üzüntüyle belirtmek isterim ki büyük
bir ilgisizlikle karşılaştı. Bir yılda 300
adet dahi satılamamıştı. Kendisi de
üzüntülüydü. İki yıl aradan sonra ikinci
kitabını yayımladık. Daha sonra bunu
diğer kitaplar takip etti.
Tek bir arzumuz vardı, yaşarken
kitaplarının tamamını yayımlanmış
olarak görmesiydi. Çok şükür bu
amacımıza ulaştık.” dedi.

“Bahaettin Karakoç Portresi” başlıklı
bir konuşma yapan yazar Mustafa
Özçelik ise şair, yazar, ilim adamı gibi
insanların hayattayken kıymetinin
bilinmediğine vurgu yaptı.
Özçelik, “Karakoç şiirinde 30-40 farklı
temaya rastlanacaktır. Vatan, dil,
dağ, tepe, din, millet, kahraman gibi
pek çok temayı aşk perspektifinden
anlatmıştır. Bu anlamda bütün şiirleri
aşk şiiridir. Aşk bir hal meselesidir
ve bir şair aşıksa, şiir söylemek
zorundadır varoluşu buna bağlıdır.
Bahaettin Karakoç hep aşkı söyler,
aşkın hallerinden söz eder.” ifadelerini
kullandı.
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Festivalin ikinci gününde “Roman
“Yazmak” konuşuldu. Oturumunu,
Elif Sönmezışık yönetti.
Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Dr.
Ahmet Koçak ve Prof. Dr. Handan
İnci’nin konuşmacı olarak katıldığı
programda; Siyaset ve Roman, Türk
Romanında Avrupa ve Roman ve
Mekan konuları konuşuldu.
Mehmet Samsakçı, Siyaset ve
Politika’nın edebiyat ve sanat için
sevimli bir konu gibi görünmediğini,
fakat Türk edebiyatında önemli
bir tema olduğunu söyledi: “Bizim
eski edebiyatımızda çok politik bir
edebiyattan söz etmek mümkün
değil. Fakat padişaha kafa tutan
şairler de yok değildir. Hicviye
diye bir tür varsa da siyasi içerik
oluşturacak bir edebiyat yoktur.”
Dr. Ahmet Koçak da “Türk
Romanında Avrupa” başlıklı
konuşmasında, romanın doğuşu
ve romanın geldiği yere değinerek,
hayatla romanın beraber
yürüdüğünü söyledi: Koçak, “Bizim
Avrupa’yla ilişkilerimiz 14. Yüzyıldan
itibaren başlar. 19. Yüzyılda romanın
ortaya çıkmasıyla bize sirayet edişi
arasında 200 yıl vardır. Fakat buna
rağmen romanımızdaki Avrupa
etkisi barizdir.”
Prof. Dr. Handan İnci ise “Roman
ve Mekân” üzerine yaptığı
konuşmasında şunları söyledi:
“Herhangi bir evi gördüğümde
içinde hiç yaşamasam bile, o evde
yaşayanlar hakkında bir şeyler
söyleyebilirim. İçinde bir kütüphane
olmayan bir ev hakkında ne
düşünebiliriz? Yahut duvarlarında
hiç tablo olmayan bir ev hakkında?
Bizim edebiyatımızda ev tamamen
bir sembol olarak karşımıza çıkıyor.”
“Roman Yazmak” başlıklı ikinci
oturuma Leyla İpekçi, Yasemin

Karahüseyinoğlu ve Ali Emre
konuşmacı olarak katıldılar.
Yasemin Karahseyinoğlu, “Roman ve
Hayat” başlıklı konuşmasında, romanın,
insanın derinlerine dokunduğu ve
anlattığı kadar roman olduğunun altını
çizdi ve şunları söyledi: “İnsan hayatı bir
takım rutine bağlanmış hareketlerden
ibaretmiş gibi görünse de, roman o
rutindeki dengeyi ve derinliği gösterir
bize. Bana göre roman soluklanmak,
fasıla vermektir.”
Kalemim Anadolu’nun mayasından
besleniyor
Leyla İpekçi, kendi tecrübesinden
örnekler vererek sürdürdüğü
konuşmasında şunları söyledi: “Benim
kalemim Anadolu’nun mayasından
besleniyor. İrfanın, irfan dili olarak
romanımın baş kahramanı olduğundan
bahsetmek istiyorum. İrfan’ın içine
daldıkça dünyaya daha farklı bakmaya
başladım. Bugünün ve buranın
romanını yazabilmemiz için, hem
evrensel hem de kendine has bir
romanı oluşturabilmemiz için bu mâna
dilini muhakkak içimize çekmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Bu dilin
imkanlarını kullanmaya çalışıyorum.
Benim hep baş kahramanım dil
olmuştur.”

Derli toplu belgeselimiz
romanımız, filmimiz yok
“Roman ve Tarih” başlıklı
konuşmasında, edebiyatımızda
tarih konusunun yeterince
işlenmediğini, uzun yıllar tarihin
sadece yakın tarihten ibaretmiş gibi
kısırlaştırıldığının altını çizen Ali Emre
ise “Romanın önemli kaynaklarından
biri de tarih. Kuran’da ne diyor
tefsirciler, Kur’an’ın üçte ikisi tarihtir.
Geçmişin anlatımıdır, peygamber
kıssalarıdır önemli insanların
hayatlarıdır. Amerika’nın 200 yıllık bir
tarihi bunu kullandığını ve sattığını
görüyoruz. Bizde bir tane derli toplu
Selahaddin belgeselimiz romanımız,
filmimiz yoktur.”
Çok satan roman diye bir şey
yoktur. Pet şişe de çok satar
“Roman Gözüyle Editör; Editör
Gözüyle Roman” başlıklı söyleşinin
konuğu hem romancı hem de editör
olan Güray Süngü’ydü.
Konuşmasını ikiye ayıran Süngü,
birinci bölümünde Romancı
olarak editörlüğe bakışını, ikinci
bölümünde bir editör olarak
romancıyı değerlendirdi. Güray
Süngü,“Çağın tanığı olması meselesi,
çağda tanıklık etmek istediğin
mesele nedirle ilgilidir. Çağın tanığı
olmak mesela belgeselci gözüyle 15
Temmuz’un romanını yazmak mıdır?
Yoksa o şeyi yaşamamıza sebep olan
şeyi bulup onu yazmak mıdır.” Çok
satan romanlarla ilgili sorulan bir
soru üzerine ise şöyle cevap verdi
Süngü: “Çok satan roman diye bir şey
yoktur. Pet şişe de çok satar.” dedi.

Türk denemeciliği yüksek bir değer taşır
Düşünürken çoğunlukla düşüncemizi
zihnimizde takip etmekte zorlanırız.
Bir bakmışız kendimizi başka bir
şey düşünürken bulmuşuz. Felsefî
bir soruşturmayı devam ettirmenin
zorluğudur bu. Deneme yazmak
düşüncemizi biçimlendirmek için en
elverişli tür oldu.”

Edebiyat Festivali’nin üçüncü günü
“Deneme Yazmak” başlıklı oturumla
başladı. Yusuf Dinç’in yönettiği,
Ali Ayçil, Dr. Ahmet Murat ve Elif
Sönmezışık’ın konuşmacı olarak
katıldığı oturumda, denemenin tarihi
ve imkânları konuşuldu.

Türk denemeciliği dünya tarafından
pek çok trajediyle sınanmış bir yazarlar
kuşağının mirasıdır ve bu yüzden
yüksek bir değer taşır.” dedi.

Oturumda “Niçin Deneme?” başlıklı
bir konuşma yapan Dr. Ahmet Murat,
kendi denemelerinden de yola çıkarak
Ali Ayçil yaptığı konuşmada, “Türk
denemenin neden tercih edildiğini
Denemeciliğinin ilk kuşakları,
anlattı.
bazı toplumların birkaç yüzyılda
Murat, “Deneme yazmak bana göre
yaşayabilecekleri deneyimleri,
düşünceyi biçimlendirmek için en
felaketleri, hayat sahnelerini birkaç
önemli türdür. Deneme yazmak
on yıl içinde tecrübe etmiş kimselerdi. amatör felsefe yapmak gibi…

Elif Sönmeışık da yaptığı
konuşmada, “Denemeyi kısaca
her şeyden bir şey alıp, bir şeyden
her şeyi hissettirebilen yazı türü
olarak tanımlayabiliriz. Yürürken
düşünmek, düşünürken yürümek
gibi… Denemenin imkânlarını
hayatla ve okuma tecrübeleriyle
ilişkilendirmek, denemenin nesirdeki
konumunu kavrama noktasına daha
da yaklaştıracaktır bizi. Yazarda olup
biteni ve içinde taşıdıklarını, zihnî
macerasını olduğu gibi yansıtabilir.
Yazarın kendisiyle yüzleşme imkânı
bulabilmesi gibi okuyucuya da
yazarla yüzleşme imkânı verir.” diye
konuştu.

Şiir “modern şiir” adı altında farklı bir türe dönüştü
Festivalin önemli etkinliklerinden
biri de “Şiir Yazmak” başlığını
taşıyordu. Gençlerin büyük ilgi
gösterdiği, şair Şeref Akbaba’nın
yönetimindeki oturumda Prof.
Dr. Hasan Aksay ve Şair Osman
Özbahçe konuşmaları ile şiirin
yazılması, okunması ve incelenmesi
meseleleri üzerinde durdular.
Osman Özbahçe yaptığı konuşmada
“Modern Şiirimizin Kökleri” başlıklı
konuşmasına, şiirin geçmişten
günümüze nasıl değiştiğini ve
modern şiirin ne olduğunu anlattı.
Özbahçe “Aslında şiirden bahsetmek
giderek zorlaşıyor. Bu şiire ilgi
duyup duymamak meselesinden
çıktı. Şiirin de kabahati var bunda.
Şiir son yüzyılda çok değişti.
Şiirden bahsedince aynı şeyden
söz ettiğimizi zannediyoruz
ama aynı şeyden söz etmiyoruz
aslında. Bugün şiir diye konuşmaya
başladığımızda bir sürü farklı şiir

anlayışı olduğunu görüyoruz. Şiir
“modern şiir” adı altında farklı bir türe
dönüştü” diye konuştu.

15-20 yıldır da görünen bir şey haline
geldi.” Sözlerine şiir okumanın anlamı
üzerin konuşan Akay, “Şiire çok yönlü
bakışlara ihtiyacımız var.

Prof. Dr. Hasan Akay ise “Şiirin tanımı
yoktur. Varlığı kabul edilen ama
tanımı yapılamayan bir şeydir şiir.
Peki şiir okunan bir şey midir? Evet,
şiir söylenen ve okunan bir şeydi.
Sonra yazılan bir şey haline geldi.

Tek yönlü olarak bakamıyoruz. Bu
yüzyılın “çoklu bakış” diye anlayışı var.
Yunus Emre “kendini okumak”tan
bahseder. Herkes şiiri okuduğunda
aslında kendini okur.” dedi.
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İsmet Özel öz ve saf bir düşünürdür

sosyalistken de, Müslüman
olunca da, “farkındalık ve merak”
unsurlarının onun hayatında
değişmeyen şeyler olduğunun altını
çizerek şunları söyledi: “Dünyaya
intibak etmek istediğinizde bir
şeyleri değiştirmeye çalışırsınız.
Bunu başaramazsanız kendinize
yönelirsiniz. İsmet Özel de bedeniyle
uğraşır şiirlerinde. Bir müddet sonra
bu dönüştürme duygusuna evrilir ve
dikkati bedeninden topluma yönelir.”

Edebiyat festivali kapsamında şair,
yazar İsmet Özel için özel bir program
düzenlendi.
İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı’nın yönettiği, Ercan Yıldırım,
Dr. Celal Fedai ve Prof. Dr. İbrahim
Tüzer’in konuşmacı olarak katıldığı
oturuma edebiyat severler büyük ilgi
gösterdi.
Ercan Yıldırım, İsmet Özel’in düşünce
dünyasını anlattığı konuşmasında,
onun sosyalist dönem, İslâmcı
dönem ve Türklük fikirleri dönemi
olarak 3 evrede incelenebileceğini
söyledi. 1990’lı yılların sonuna
doğru Türklük çıkışı yaptıktan sonra
epeyce eleştirilen İsmet Özel’i bu
üç dönemi ve gelişim aşamaları

ile anlamak gerekir diye konuşan
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
“İsmet Özel, öz ve saf bir düşünür.
1970’li yılların son çeyreğinde yazdığı
yazılar İslâmî yöntem ve cemaatleşme
ile ilgili. Daha sonraki yazılarında
medeniyet kavramının üzerinde
durur. Daha ontolojik çıkarımlar
yapar. Hiçbir zaman bulunduğu
çevreye uyum sağlamak için hareket
etmez. İslâm, Türk, Ehli Sünnet, Gaza,
kavramları içerisinde Türkiye’nin ruhu
diyebileceğimiz çıkarımlar yapar.”
Hayatında, “farkındalık ve merak”
unsurları hep olmuştur
Prof Dr. İbrahim Tüzer de
konuşmasında, İsmet Özel’in

Dr. Celal Fedai ise yaptığı konuşmada,
Yüksel Lisans tezini İsmet Özel
üzerine yaptığını söyledi. İsmet Özel’e
hayran olmanın, onu sevmenin,
onun eleştirilemeyeceği anlamına
gelmediğini belirten Fedai sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Hayranlık salamura edilir bir şey
değil. Bizim İsmet Özel ile olan
diyaloğumuz İsmet Özel’i çok
sevmemiz onu eleştirmememiz
anlamına gelmez. Biz ona dahil
olmak için onu aşmak isteriz. Aliya
İzzebegoviç, “Gerçek bir şairse
o zaten bir mücadeleye girmiş
demektir. Onun mücadelesi kötülüğe
karşıdır.” der. İsmet Özel bu anlamda
da gerçek bir şairdir.”

Gençler ana dilde okudukları metinleri anlayamıyorlar
Yazar Ahmet Turgut, “21. asırda yaşam
biraz hızlanınca idrak kaosumuz
da arttı. Artık sloganik cümlelerle
düşünen, hipnotik kelimelerle işlenen,
anlamaktan ziyade yargılayan,
hissiyatı minimum bir toplum olma
yolundayız.” dedi.
Edebiyat Festivali” kapsamında
“Mürekkebi Kurumadan” başlıklı
söyleşi yapıldı. Yönetimini Tayfur
Kozan’ın üstlendiği söyleşide, “Akıl,
Aşk ve Ötesi” başlıklı bir konuşma
yapan yazar Ahmet Turgut, son
dönemde kavram kültürü üzerine
çalışmalar yaptığını anlattı.
Turgut, kaleme aldığı “Kelimelerin
Kalbi” ve “Akıl, Aşk ve Ötesi” son iki
kitabının da içerik olarak kavramlar
üzerinden ilerlediğini belirterek, “Akıl,
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Aşk ve Ötesi kavramlarla birlikte bizi
daha çok idrak inşasına davet ediyor.
21. asırda yaşam biraz hızlanınca
idrak kaosumuz da arttı.”
İdrak krizine çözüm bulmalıyız
Turgut, bugün toplumda liseli
gençlerin günlük hayatlarını yaklaşık
100 kelimeyle tamamladıklarına
dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Gençlerimiz şu anda ana dilde
okudukları metinleri anlayamıyorlar.
Herhangi bir tedbir alınmazsa, bir
şekilde iletişim sağlığını dert edinen
insanlar önlem almadığı takdirde
bizden sonraki nesil konuşacak
ama anlaşamayacaklar ve dahi
anlamayacaklar. Bunun alametleri
şu an yoğun olarak sosyal medyada.

Gidişat hiç hoş değil. Bizlerin bu
anlamda saflarımızı belirleyerek,
idrak krizine karşı mümkün
olduğunca farkındalık oluşturmak
gerekir.”

Ahmet Turgut

Gazeteci- yazar Yusuf Kaplan:

Bir medeniyet fikriniz yoksa edebiyatınız olmaz
Edebiyat Festivali’nde “Edebiyatın
Renkleri” konuşuldu. Edebiyat
severlerin büyük ilgi gösterdiği
programda Belkıs İbrahimhakkıoğlu
ve Gazeteci- yazar Yusuf Kaplan
konuştu.
Türk Edebiyatından Hatıralar
İbrahimhakkıoğlu “Türk
edebiyatından Hatıralar” başlıklı
konuşmasında, edebiyatımızın bilinen
değil, bilinmeyen isimlerini anlattı.
Edebiyat dünyasının pek çok ismiyle
yollarının kesiştiğini, bu çevrelerde
bulunmasının babasının vesilesiyle
olduğunu belirten İbrahimhakkıoğlu
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Edebiyat dünyamızda bir isim
ideolojik meselelere hizmet ettiyse
ismini yaşatıyoruz ama diğer
değerlerimizi anmıyoruz. Cenap
Kozanoğlu, ben tanıdığımda da
yaşlıydı. Çok sade, gösterişten
uzak bir insandı. Hacı Bayram Veli
hazretlerine bağlıydı. Babam ise,
şair bir adamdı. Türkiye’nin yarısını
dolaşmıştır. Evliyaların çoğunun
türbesini bilirdi. Bizi de dolaştırırdı.”
Edebiyat ve Medeniyet
Kaplan, içinde bulunulan çağın
Müslümanların yanı sıra Çinliler,
Hindistanlılar, Afrikalılar ve Latin
Amerikalılar gibi toplumlar için
devasa bir ağa dönüştüğünü söyledi.
Son bin yıllık perspektifte dünya
tarihinin şekillendirilmesinde iki
aktörün kilit rol oynadığını aktaran
Kaplan, “İlk 7 asırda biz varız, son 3
asırda Avrupalılar var. Amerikalılar
hiçbir şey yapmadı, sadece yıktı.
Amerikalılardan bir şey yapmalarını
beklemek abesle iştigaldir. Çünkü
Amerika diye bir yer yok, tarihi,
felsefesi, hafızası, ruhu yok. Amerika,
Avrupalıların modernlikle birlikte
kurduğu dünyanın bir karikatürü.
Amerika, bir uygarlığın nasıl
olmaması gerektiğini gösteren iyi bir
örnek.” diye konuştu.

Kaplan, edebiyatın bir medeniyet
meselesi olduğuna işaret ederek, “Bir
medeniyet fikriniz yoksa edebiyatınız
olmaz. Bir medeniyet külliyatınız
yoksa, ortaya izini sürebileceğiniz bir
tatbikat koyamazsınız. Bizde isimler
öne çıkmaz, fikirler öne çıkar, aslolan
fikirdir. Batıda ise tam tersi. Bu çok
ciddi bir ayrım.” değerlendirmesinde
bulundu.
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya
Kemal’in edebî derinliğinden örnek
veren Kaplan, şöyle devam etti:
“Geleneğin, bir ustanın dizinde tedris
edilmesiyle ancak aktarılabileceğini,
zamanı ve mekânı aşarak,
perdeleri delip geçerek insanlara
ulaştırılabileceğini biz Tanpınar ve
Yahya Kemal arasındaki ilişkiden
çıkarabiliriz. Üstelik ikisi de seküler
insanlar. Sekülerlik maskedir, onu
söktüğünüzde oradan bir ruh anıtı
çıkacak. O ruh, bu topraklara insanlık
tarihini inşa etmenizi mümkün kılan
dinamikleri kazandıran ruhtur.”
Yusuf Kaplan, İslâm medeniyetinin
köklerinin edepte gizli olduğunu
vurgulayarak, “Batı uygarlığı nesebe,
İslam medeniyeti edebe dayanır.
Edep, sadece bir davranış biçimi değil
ontolojik bir durumdur, kişinin yerini
bilmesidir. Edep, insanın Yaratıcı
karşısındaki ve diğer yaratılmışlar
arasındaki konumunu bilebilmesi,

Yusuf Kaplan

Kaplan: “Bir medeniyet
külliyatınız yoksa, ortaya
izini sürebileceğiniz bir tatbikat koyamazsınız. Bizde
isimler öne çıkmaz, fikirler
öne çıkar, aslolan fikirdir.
Batıda ise tam tersi. Bu çok
ciddi bir ayrım.”

dolayısıyla da koruyabilmesidir.
Edebin yitirilmesi, ontolojik olarak
Yaratıcı ile ilişkinin sakatlanmasından
kaynaklanır aslında. Edebiyatın
yitirilmesinin kaçınılmaz olduğunu da
buradan görebiliriz. Edebin yitirildiği,
bize ait olmayan bir çağda kesinlikle
edebiyat yapamayız.” ifadelerini
kullandı.
“İstanbul Edebiyat Festivali”nin
önemine değinen Kaplan, “Ne
kadar derin nefes alabilirseniz, o
kadar derin nefes verebilirsiniz.
Köklere inemezseniz göklere
yükselemezsiniz. Kök, gök ekini
bir meyvedir. Kökle gök arasındaki
fizik ilişki bizi metafizik boyuta taşır.
Bir ağacın kökü, gökten gelecek
yağmurlarla hayat bulabilir ve bize
hayat sunabilir.” şeklinde konuştu.

Belkıs İbrahimhakkıoğlu
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Necip Tosun: Türk edebiyatında her kesimi
kucaklayıcı olmalıyız
Edebiyat severlerin ve öğrencilerin
büyük ilgi gösterdiği, yazarlar Naime
Erkovan, Recep Seyhan ve Necip
Tosun’un konuşmacı olarak katıldığı
oturumda geçmişten günümüze
hikâyenin serüveni konuşuldu.
Naime Erkovan yaptığı konuşmada,
“Hayatı Kurgulamak başlıklı
konuşmasına, hayatın ve kurgunun
nasıl anlaşılması gerektiğini
açıklayarak başladı. Yalın gerçeğin
veya hakikatin, tek başına insanın
dikkatini çekmediğini, o gerçeğin
hayalle ve kurguyla yeniden
şekillenerek hikâyeleştirilmesi ile
hafızamızda yer ettiğini söyledi:
“Yalın hakikat görülmeye değer
mi? Gördüğümüz her şeyin
anlatılması doğru mudur? O zaman
bir raportörden farkımız kalır mı?
Her yalın gerçeğin içinden bir
hikâye çıkarmak mümkünse de, biz
bize dokunan gerçeğin hikâyesini
yazmayı tercih ederiz. Çünkü
aklımızda aforizmalar değil, hikâyeler
kalır. Kur’ân mealini hepimiz
okumuştur. Orada aklımızda kalanlar
genellikle Peygamber kıssalarıdır.
Biz hayatı kurguluyoruz çünkü
hayatı anlamaya çalışıyoruz. Hızla
akan hayatın içinde edebiyat bizim
hafızamız gibidir.”dedi.

“Günümüz Öyküsü” başlıklı bir
konuşma gerçekleştiren Necip Tosun,
hikâye yazmaya başlama sürecini,
beslendiği edebiyatçıları ve çalışma
disiplinini anlattı.

Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: “18
yaşlarında üniversite için Ankara’ya
geldim. Kaydolduktan hemen sonra
Mavera dergisine gittim. “Merhaba
ben Necip Tosun. Öğrenciyim”
dedim. Karşımdaki abi de “ben Cahit
Zarifoğlu’yum ben de şairim” dedi.
Benim ilk tanıdığım edebiyatçı Cahit
Zarifoğlu idi. Daha sonra Rasim
Recep Seyhan da yaptığı konuşmada, Özdenören, Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil
“Geleneksel hikâye insanın yaratılış
gibi edebiyatçılarla tanıştım.”
hikâyesiyle doğrudan ilişkilidir.
Hikâye yazma sürecini anlattığı
Yaradılışımızın temelinde Âdem ve
konuşmasını
şöyle sürdürdü Tosun:
Havva’nın hikâyesi var ve o hikâyede
“Ben
bu
insanlarla
tanıştıktan sonra
muazzam bir kurgusal zemin var. Yani
kendime
bir
yol
çizdim.
Hikâye
bizim geleneksel hikâye dediğimiz
yazmaya
başladım.
Çalışma
disiplinimi
türde bulunması beklenen her
hiç
aksatmadım.
Yazacağım
bir kitap
unsur var. Yine Habil ve Kabil kıssası,
için
beş
yıl
içinde
100
kitap
okudum.
Nuh Tufanı, Peygamberlerimizin
“Modern Öykü Kuramı” böyle yazıldı
mücadelesini anlatan kıssalar,
mesela. Zevkli bir okuma serüvenim
geleneksel hikâyenin unsurlarını
olmadı açıkçası.” 80’li yıllarda
doğrudan aldığı hikâyelerdir.
Müslüman edebiyatçıların edebiyat
Geleneksel hikâyenin de köken
dünyası tarafından yok sayıldığını
olarak bu mukaddes hikâyelerden
anlatan Tosun şöyle konuştu:
beslendiğini düşünüyorum.” dedi.
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“Türk edebiyatında bir dönem
Müslüman edebiyatçılar yok sayıldı.
Sol kanon tarafından. Bugün aynı
hataya biz düşmemeliyiz, her kesimi
kucaklayıcı olmalıyız. Aslında biz
1980’den sonra tek gözlü bakışa
itiraz ederek yaptığımız bütün
çalışmalarda, Sezai Karakoç’ların,
Necip Fazılların, Erdem Beyazıtların
varlığını ve edebiyatlarının değerini
öne çıkardık.”
Program dinleyicilerin sorularının
cevaplanmasının ardından sona erdi.
Program sonunda çekiliş yapılarak
dinleyicilere çeşitli kitaplar hediye
edildi.

Erkovan: “Kur’ân mealini
hepimiz okumuştur.
Orada aklımızda kalanlar
genellikle Peygamber
kıssalarıdır. Biz hayatı
kurguluyoruz çünkü hayatı
anlamaya çalışıyoruz.
Hızla akan hayatın içinde
edebiyat bizim hafızamız
gibidir.”

Gazeteler Kan Kaybediyor
Edebiyat Festivali’nde konuşulan
önemli konulardan biri de “Medya
ve Edebiyat” oldu. Bünyamin
Yılmaz’ın yöneticiliğinde gerçekleşen
programa, Zeynep Türkoğlu, Bedir
Acar, Bilal Yıldırım konuşmacı olarak
katıldılar.
Kültür sanat editörü azaldı
Bedir Acar yaptığı konuşmada:
“Bizim medyamızda edebiyatçı
yönü ağır basan pek çok gazeteci
var. Buna rağmen, öyle bir noktaya
geldik ki gazeteler artık kan
kaybediyor. Kültür sanat mecrasını
yönlendiren editör sayıları azalıyor.
Branşlaşmak zorlaşıyor. Bundan
sonrası ne olacak? Bundan sonrası
bana göre zor. Sayfa azaltma yoluna
gidiyor gazeteler. Günlük gazete
okuma alışkanlığı artık yok oluyor.
Sosyal medya ve cep telefonları
karşısında gazete cazibesini yitiriyor.
Gelecek kuşaklar için gazete
önemli olmaya devam edecek mi
bilmiyorum.”
Kültür ve edebiyat mirasını
taşıyamadık
Kültür-Sanat yayıncılığı üzerine bir
konuşma yapan Zeynep Türkoğlu
kendi gazetecilik tecrübesinden yola
çıkarak, kültür sanat yayıncılığının
önünde duran engellere dair
düşüncelerini aktardı.

Türkoğlu, “Kültür-Sanat haberciliği
gündemin üst sıralarında kendine
yer bulabilirse birkaç saniye de olsa
genel izleyici kitlesine ulaşabiliyor.
Ama gündeme, güncele dair bir
muhteva içermezse, sınırlı bir kitleye
ulaşabiliyor. Kültürün, edebiyatın
vaat ettiği şeylerle, güncel dilin vaat
ettiği tavır pek buluşmuyor. Bizim 800
yıl 1000 yıl önceki medeniyetimizin
dünyası başka bir dünyaydı. O kadar
büyük bir mirasın altında mı kaldık,
taşıyamadık mı diye düşünmeden
edemiyor insan. Yeni bir dünya kuruldu
ve biz sahip olduğumuz kültürün
güncel yansımalarını ne kadar
aktarabiliyoruz?.”
Yaşadığımız çağı edebiyatın diliyle
anlayamayız
Haber dili ve edebiyat dili üzerine bir
konuşma yapan Bilal Yıldırım, edebiyat
dilinin haber diline nüfuz etmesinin,
haberi içimizde duymamız için önemli
olduğunun altını çizdi: “Haberin dili
mi sanatın dili mi uzun sürelidir?
Sanatın dilinin uzun süreli olduğunu
düşünüyorum. Yaşadığımız çağı
edebiyatın diliyle anlayabileceğimizi
düşünüyorum. Edebiyatçıların gazeteci
olması, iyi bir şeydir. Haberin dili çok
soğuk ve serttir. Edebiyat ise daha
çok kalbe seslenir. ‘Afganistan’da
ABD saldırısı sonucu 100 çocuk öldü’
diye haber yapıldığında o haberdeki
çocuklara dair bir bilgi oluşmaz bizde.

Ama o çocuğun bir tanesinin bu
sabah icazetini almak üzere okula
gitmek üzere hazırlandığını, sabah
ailesiyle kahvaltı yaptığını, heyecanla
okuluna gittiğini ve daha böyle 99
hikâye daha olduğunu anlatırsak, işte
bu bizde kalıcı bir iz bırakacaktır.”
Yıldırım daha sonra şunları söyledi:
“ Yani zamanı edebiyatla bir yerde
sabitlememiz mümkün. Edebiyatın
dilinin haber dilini değiştirmesi
gerektiğini düşünüyorum.” Sözlerine
orijinal ve iyi işler çıkardığımızda
dünyaya seslenebileceğimize işaret
eden Yıldırım, Aziz Sancar’la ilgili, film
sahnesine benzettiği bir örnek verdi:
“Nobel aldıktan sonra hayatınızda bir
şey değişti mi” diye sordu gazeteciler
Aziz Sancar’a, şöyle dedi: “Çok
değişmedi, akşam eve gittim hanım
dedi ki çöpü dışarı çıkar.”

Acar: “Medyamızda
edebiyatçı yönü ağır basan
pek çok gazeteci var. Buna
rağmen, öyle bir noktaya
geldik ki gazeteler artık
kan kaybediyor. Kültür
sanat mecrasını yönlendiren
editör sayıları azalıyor.
Branşlaşmak zorlaşıyor.”
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Kâmil Eşfak Berki:

Toplumun ruhsal hayatı şairler üzerinden yürüyor
Berki, Yahya Kemal üzerinde de çok
duran bir şair ve yazar. Biraz da Yahya
Kemal gibi o da maalesef yazılarını
kitaplaştırmıyordu.” dedi.

Şair Kâmil Eşfak Berki, “Bu toplumun
her insanında, şiir ve düşünce
birliktedir. Biri öbürüne tercih
edilemez. Toplumun ruhsal hayatı
şairler üzerinden yürüyor.” dedi.
Edebiyat Festivali’nde “Kamil Eşfak
Berki Özel Oturumu” gerçekleşti.
Yunus Emre Özsaray’ın yönettiği
etkinlikte konuşan şair Erkan Kara,
Berki’nin yazın dünyasındaki ilk
şiirlerini 1971’de kaleme aldığını
söyleyerek, titizliği, nitelikli eser
verme derdi nedeniyle az yazan,
az şiir yayınlayan bir şair olduğuna
dikkati çekti.
Şair Hakan Arslanbenzer de Berki’nin
şiirlerini “ekonomik şiir” olarak
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değerlendirerek, “Ekonomik olmak,
iktisatlı olmayı, az kelimeyle çok söz
söylemeyi, anlam ya da imgede ne
amaçlanıyorsa bunu az kelimeyle ifade
eder. Bu anlamda ekonomik şiirin iyi
bir örneğidir Berki. Bununla beraber,
okuyucuya çok güvenen bir şiirdir.
Açıklayıcı şiir değildir. Okuyucunun az
kelimeyle çok fazla anlam yakalayacağı
güveni vardır. Bazı şeyler çağrışıma
bırakılır. Kâmil Eşref Berki şiirinde
çağrışım çok önemlidir.” ifadelerini
kullandı.
Yazar Osman Bayraktar ise Berki’nin
şiirleri kadar düz yazılarının da önemli
olduğunu vurgulayarak, “Onun düz
yazılarında şiir üzerine çok fazla ve
çok özgür düşünüşler var.Tabii ki

Toplantının sonunda teşekkür
konuşması yapan Kâmil Eşfak Berki
de etkinlik dolayısıyla TYB İstanbul
Şubesine teşekkür ederek, “Aslında
düşünce ve şiir bizim toplumumuzda
iç içedir. İmgelenme farklılıkları
olabilir. Bu toplumun her insanında,
şiir ve düşünce birliktedir. Biri
öbürüne tercih edilemez. Toplumun
ruhsal hayatı şairler üzerinden
yürüyor. Düşünce yazıları da
şairlerden geliyor. Mesela Necip Fazıl
Kısakürek, 1943’te Büyük Doğu’yu
çıkarırken dünyada kimsenin
ilgilenmediği ve yazamadığı şeyleri
yazmış bir şairdir.” açıklamasını yaptı.
Nurettin Topçu, Peyami Safa, Kemal
Tahir gibi isimlerin de önemine
dikkati çeken Berki, her birinin edebî
alanda topluma hizmet ettiğinin
altını çizdi.
Etkinliğin ardından, TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan ve TYB
İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı, Berki’ye bir tablo hediye
ettiler.

Edebiyat dergileri sanat üretsin
“Edebiyat Dergilerinin Gündemi”
de edebiyat festivalinde konuşulan
konulardan biri oldu.
Zafer Acar, Seyfettin Ünlü ve Aykut
Nasip Kelebek’in konuşmacı olarak
katıldığı oturumu Osmangazi Akcan
yönetti.
Amatör dergilerde daha samimi
sanat üretiliyor
Zafer Acar “Dergiler ve 2018
Dergilerinin Gündemi” başlıklı
konuşmasında edebiyat dergilerinin
kurumsallaşmasının problemlerine
değindi ve şunları söyledi:

Acar: “İlim üretmeye
ihtiyacımız elbette var
ama onu akademi yapsın.
Edebiyat dergileri sanat
üretsin. “Necip Fazıl
gibi büyük şairler neden
çıkmıyor?” sorusunun
cevabını burada aramak
lazım. Kurumsallaşan
yapılar hür düşüncenin
kendini göstermesine engel
oluyor.”
“Günümüzde dergilerin gündemini
edebiyat dışı adamlar belirliyor.
Çünkü pek çok alanda gündemi
belirleyen ana unsur ekonomi.
Amatör ruhla çıkan dergilerimizin
yerini alan kurumsallaşmış yani

ekonomik güç odaklarının çıkardığı
dergilerde gündem de doğal olarak
edebiyatçıların hakimiyetinden
çıkıyor. Neden kurumsallaşmış bir
dergi, amatör ruhla çıkan bir dergiden
verim anlamında geri kalıyor?
Çünkü kurumsallaşan dergilerde
bir süre sonra belli kurallar derginin
samimiyetinin önüne geçiyor ve
akademik üretim başlıyor. Amatör
dergilerde ise daha samimi bir
şekilde sanat üretiliyor. İlim üretmeye
ihtiyacımız elbette var ama onu
akademi yapsın. Edebiyat dergileri
sanat üretsin. “Necip Fazıl gibi büyük
şairler neden çıkmıyor?” sorusunun
cevabını burada aramak lazım.
Kurumsallaşan yapılar hür düşüncenin
kendini göstermesine engel oluyor.”
Edebiyat Dergilerinde Gündem
Seyfettin Ünlü “Dünden Bugüne
Edebiyat Dergilerinde Gündem”
başlıklı konuşmasında, edebiyat
dergilerinin gündemi belirlemek için
bir meselesinin olması gerektiğini
söyledi: “150 yıllık bir geçmişe sahip
dergiciliğimizde erken dönemde
Sıratı Müstakim ve Sebilürreşat öne
çıkıyor. Mehmet Âkif, Eşref Edip gibi
sanatçıları görüyoruz. Bunların bir
meselesi vardı. İslâmın düşünce sistemi
içinden sanatlarıyla kendilerini ifade
etme çabası. Mesela bir örnek, Eşref
Edip o dönemde “Türklüğümüz ve
Türklere Dair” diye bir yazı yayınlamış.
Bugün hala bu başlıkta konuları
tartışıyorsak burada bir problem
var demektir. O mirastan yeterince
faydalanamadığımızı gösterir.

Dergâh dergisinin ilk yıllarında
Ahmet Haşim’in “Müslüman Saati”
diye bir yazısını görüyoruz. Şüphesiz
Ahmet Haşim bu yazıyı gündem
olsun diye yazmadı. Yazması
gerektiği için yazdı ve gündem oldu.
Sezai Karakoç’un “Diriliş” dergisini
çıkarmasında da bir meselesi
olması etkendi. Edebiyat eserleri
yayınlanıyordu o dergide de ama
diğer taraftan Karakoç’un düşünce
eserleri de yayınlanıyordu. Üstad
Necip Fazıl’ın bir meselesi vardı
Büyük Doğu’yu çıkarırken. “Devletin
tersine Ehramı” diye bir kapakla
çıktı ve o sayı toplatıldı ve Üstad
yargılandı.
Ama derginin içinde yine edebi
eserler vardı. Batı’da büyük şairlerin
(Eliot gibi) çıkardığı dergilere
baktığımız zaman kendi fikrî
Hıristiyan gelenekleri içinde bir tarz
oluşturduklarını dergilerinde bunu
ifade ettiklerini görüyoruz.
Dergilerde Genç Şairler
Şair Aykut Nasip Kelebek, “Dergilerde
Genç Şairler” başlıklı konuşmasında
şunları söyledi: “Modern Edebiyatın
başında gelen şairlerden biri Necip
Fazıl’dır. O da dergilerde kendini
gösterir. Ahmet Haşim “Yeni
Mecmua” dergisinde onun şiirlerini
okuyunca, “çocuk, bu sesi nereden
buldun” demiştir. Genç şairler için
dergiler hayati derecede önemlidir.
Bugün genç şairlerin kendilerini
göstertebilecekleri dergiler var ama
aldıkları tepki çok sınırlı veya hiç yok.
Olumlu veya olumsuz eleştiri, genç
şairin açlıkla beklediği bir şey. Mesela
50-60’lı yıllarda dergiler onbinleri
bulan satış rakamlarına ulaşırken
günümüzde bir dergi 1000 tane
basıyorsa başarılı sayıyor kendini.
İletişim teknolojileri sosyal medya
insanların sanat ihtiyaçlarını başka
şekilde karşılıyor. Şiir; sinema,
dizi, futbol gibi popüler unsurlar
karşısında gözden düşüyor. Genç
şairlerin bunlarla da mücadele
ederek yeni bir tarzla ortaya çıkması
gerekiyor.”
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“Çokum yaşadığı gibi yazan,
yazdığı gibi yaşayan bir değerimizdir”

Edebiyat Festivali’nin onur konuğu
yazar “Sevinç Çokum Özel Programı”
15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti.
Programda, D. Mehmet Doğan,
Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Hülya
Argunşah, Prof. Dr. Mehmet Narlı
ve Necip Tosun Sevinç Çokum’un
hayatını, eserlerini ve düşünce
dünyasını anlattılar.
Prof. Dr. İnci Enginün “Sevinç
Çokum’da Ayrıntıların Önemi”
başlıklı konuşmasında, roman
ve hikâyelerinde yer alan kelime,
sembol, tasvir ve tahlillerin
eserindeki kullanım biçimlerini
anlam örgüsünü anlattı.
“Sevinç Çokum’un bütün eserlerini
zevkle okudum ve paylaşmak
ihtiyacı duydum. Onun eserleri
üzerine o kadar çok yazdım ki,
sonunda bazen eserlerini kendim
yazmışım gibi hissettim” diye
konuşan Enginün sözlerini şöyle
sürdürdü:
“ Eserlerinde kendi ailesinden,
eşinin ailesinden izler görmek
mümkündür. Romanlarında ve
hikâyelerinde yer verdiği ayrıntılar, o
ayrıntıları tasviri ve çağrışımları öne
çıkar. Özellikle Kırım göçmenlerini
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anlattığı hikâye ve romanlarında,
ayrıntılarda yer verdiği mesela
bir isim, bir başörtüsü, bir işleme,
aslında romanın bütününe dair bir
çağrışımlar dizisi oluşturur. Sevinç
Çokum efsaneyi yeni baştan örerek,
yeni bir hikâye yazar.”

Doğan: “Sevinç Çokum
eserlerinde kendi hayatından,
ailesinin hayatından izleri
anlatırken, aslında bütün
toplumu anlatır. Çokum’u
okumanın kendimizi,
toplumumuzu okumak
olduğunu düşünüyorum.”

yazma altyapısının ise annesinden
kaynaklandığını düşünüyorum.
Son yıllarda yazdığı romanda eşinin
babasını anlatır. Sevinç Çokum
eserlerinde kendi hayatından,
ailesinin hayatından izleri anlatırken,
aslında bütün toplumu anlatır. Sevinç
Çokum’u okumanın kendimizi,
toplumumuzu okumak olduğunu
düşünüyorum.” diye konuştu.
Prof. Dr. Hülya Argunşah ise “Bir
Deneme Yazarı Olarak Sevinç Çokum”
başlıklı konuşmasında, yazarın
denemelerini ve günlük gazetelerde
yazdığı yazıları ile değerlendirdi.

Çokum’u okumak, toplumu
okumaktır
D. Mehmet Doğan da “Yakın
Edebiyatımızda Sevinç Çokum
Etkisi” üzerine yaptığı konuşmaya,
Çokum’un hayat hikâyesinden
bahsederek başladı.

Argunşah, “Sevinç Çokum’un
romanları ve hikâyelerinden
çokça bahsedilmesine
rağmen, denemelerinden pek
bahsedilmeyeceğini düşünerek bu
yöndeki eserlerini incelemek istedim.
Sevinç Çokum’un denemelerinde bir
ressamın kullandığı renk ve ışığı, bir
bestekârın kullandığı ses unsurlarını,
kelimelerle ifade ettiğini görürüz.
Yaşadığını yazan, yazdığını yaşayan
bir yazardır Sevinç Çokum.” diye
konuştu.

Doğan, “Sevinç Çokum’un politik
altyapısını babasından, hikâye

Prof. Dr. Mehmet Narlı, “Biyografiden
romana Romandan Biyografiye”

başlıklı konuşmasında biyografi ve
romanın ilişkisini anlattı: “ Sevinç
Çokum’un eserlerinde biyografik
unsurlar üzerine bir çalışma
yapılmadığı için bu konuda net
şeyler söyleyemeyiz ama kendi
ifadelerinden mesela “Lacivert Taşı”
romanındaki çocuğun kendi babası
olduğunu anlayabiliyoruz. Kendi
yaşanmışlığını romanında açık bir
şekilde sunmaktan çekinir romancı.
Sosyal varlığını doğrudan romana
yerleştirmeyebilir ama kendi duygu
ve düşüncelerini üsluba sindirir.
Sevinç Çokum’un bazı roman ve
hikâyelerinde tiplerin ve olayların
gerçek hayatında yer alıp almadığını
düşünürüm.
Bu yazarın ailesi özellikle anne ve
kız kardeşlerinin yazarın dünyasında
büyük yer aldığını derin bir etkisi
olduğunu anlayabiliriz. Sevinç
Çokum’un kendini herhangi bir
ideolojik kampa dâhil etmek
istemediğini görüyoruz. Bir yazarın
kendisi hakkında verilen hükümlerin
yanlış ve eksik olduğunu söyleme
hakkı yok mudur. Vardır. Bunu
rahatlıkla söyler Çokum. İdeolojik
anlamda bir yere konumlandırılmayı
doğru bulmaz. Sevinç Çokum
aslında “Sağ” dediğimiz çevreye
sıkıştırıldı ve bu sıkıştırma ondaki
yazarlığındaki yenilikçi boyutlarını
görmemizi engelledi.”

Necip Tosun: “Çokum benim
için çok önemli bir yazardır;
çünkü onun öyküleri üzerinden Türkiye’nin geçirdiği
süreçleri görebiliyorum.”
Eleştirmen olarak Çokum’dan çok
şey öğrendim
“Çokum benim için çok önemli
bir yazardır; çünkü onun öyküleri
üzerinden Türkiye’nin geçirdiği
süreçleri görebiliyorum.” diyerek
söze başlayan Necip Tosun; “
“Onun öykülerini okuduğumuzda
nerelerden geçtiğimizi, bilhassa
bizim kuşak adına edebiyat
ortamının kıyıcılığını ve sağ sol
çatışmasını görebiliyoruz. Yazdığı
her şey evrensel insanın acılarını,
tutumlarını yansıtıyordu. Sevinç
Çokum’un öyküleri bize bugün
yaşadığımız temel problemleri tek
tek anlattı ama yeni yeni duymaya
başladık söylediklerini. Bundan sonra
kendisine daha dikkatli eğileceğimizi
düşünüyorum. Bir edebiyat
eleştirmeni olarak Sevinç Çokum’dan
çok şey öğrendim.”
Şairliği gizli kalmıştır
“Romanlarındaki Şair Sevinç Çokum”
başlıklı konuşmasında Çokum’un

D. Mehmet Doğan, Sevinç Çokum’a berat takdim ediyor.

gizli kalmış şairliğine değinen Doç.
Dr. Ramis Karabulut şunları söyledi:
“Türk edebiyatı içinde Sevinç Çokum
müstesna bir yerde durur. Türkçeyi
ve Türkçenin ifade kabiliyetini
zenginleştirmiştir. Zarif ve nezaketli
bir üslupla yakın edebiyatımızın
çirkinliklerinin dışında kalması takdire
şayandır.
Kurgu tekniği ve üslup olarak kendini
sürekli yenilemiş olması onu özel
bir yere koyar. Az sayıda da olsa
şiiri vardır. 1970’lerin sonlarından
itibaren romana yönelmiş. Dolayısıyla
şairliği gizli kalmış. Yazdığı 15 roman
içinde neredeyse küçük bir şiir kitabı
hacminde şiirleri bulunur. Bunları
romanların kurgusu içine ve bölüm
başlarına yerleştirmiştir.”
Bakışlar ve Değerlendirmeler
Benim İçin Önemli
Yaptığı teşekkür konuşmasında
programdaki konuşmacıların yaptığı
değerlendirmelerin ve hakkında
yapılan araştırmaların kendisi için çok
değerli ve önemli olduğunu belirten
Sevinç Çokum şunları söyledi:
“Klavyede sayfalara yazılar
yazıyorsunuz, ama arkasını boş
bırakıyorsunuz. Bu boş kalan beyaz
sayfalar bana öksüz gibi gelir. Biraz
da yazarın anlatamadığı ya da onun
hakkında tam olarak anlaşılmamış
şeyleri temsil ediyor gibidir. Yazarın
birçok şeyi meçhul kalır aslında.
Hiçbir yazarın tam olarak anlaşıldığını
düşünmüyorum. Buraya gelip özel
bir çaba neticesinde hakkımda
düşüncelerini ve değerlendirmelerini
ortaya koymuş yaşar, şair ve
akademisyenler sayesinde benim o
boş sayfalar dediğim arka sayfalar
dolmaya başladı. Son derece özgün
ve orijinal bakışlardı. Temaları son
derece değerliydi.
Bu sayede eserlerimle ilgili birtakım
anahtarlar verildi bana. Artık
bundan sonrası için biraz daha fazla
umutluyum. Sadece yaşayanlar değil
artık hayatta olmayan yazarlar için de.”
Konuşmalardan sonra D. Mehmet
Doğan, günün anısına Sevinç
Çokum’a berat takdim etti.
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Edebiyat Festivali Artık İstanbul’a Sığmıyor
İsmet Özel, Bahaettin Karakoç,
Beşir Ayvazoğlu, Sevinç Çokum
gibi ünlü yazarlar için düzenlenen
özel oturumların yanı sıra medya
ve edebiyattan romana, şiirden
denemeye kadar edebiyata dair pek
çok konunun ele alındığı, “Yazmak
ve Yaşamak” temasıyla düzenlenen
“10. İstanbul Edebiyat Festivali” ödül
töreniyle sona erdi.
Türkiye’nin en büyük edebiyat
organizasyonu olarak görülen
İstanbul Edebiyat Festivali, altı gün
sürdü. 40 oturumda 100 civarında
edebiyatçının ağırlandığı festivalde
yoğun bir izleyici trafiği yaşandı.
Kızlarağası Medresesi’nde
gerçekleştirilen kapanış töreninde
konuşan TYB Şeref Başkanı D.
Mehmet Doğan çok güzel bir
faaliyetin gerçekleştiğine dikkati
çekerek şöyle konuştu:
“Son on yıldır bu mekânda edebiyat
festivali, edebiyat mevsimi programı
icra ediliyor. Edebiyatın göründüğü
bir sahneye dönüşüyor TYB İstanbul
Şubesi. Çok değerli şairlerimiz,
yazarlarımız ve edebiyatçılarımız
bu mekânda kendilerini ifade
imkânı buluyor. Bunlar gerçekten
edebiyatın arka plana düştüğü,
etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir
zamanda, TYB’nin bir cevabı gibi.
İstanbul şubemiz, birinci şölenden
itibaren bunu hakkıyla yapıyor. Bir de
işin ödül faslı var. Ödül bu faaliyeti
katmerlendiriyor. Elhamdülillah
10’uncu edebiyat mevsimini de
gördük. Kendi adıma söylüyorum
tabii, 11’incisini ve nicelerini de
görmeyi Allah nasip eder inşallah.”
Edebiyat için dil çok önemli
AK Parti Genel Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Yasin Aktay da yaptığı
konuşmada, Edebiyat için dilin en
önemli unsur olduğunu ifade etti.
Aktay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dil dünyaya açılan pencereniz de
olabilir, hapishaneniz de olabilir. Dil
bize ait olan bir şey değildir fakat
biz dile aitiz. Aramızdaki iletişimi
organize eden bir araç. Bu aracı iyi
kullandığınızda dil bir ikna imkânı
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verir. Dilin hakikati yansıtma boyutu da Ödüller sahiplerini buldu
vardır.
10. İstanbul Edebiyat Festivali’nde
“Hikâye” dalında yazar Bahtiyar Aslan
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım ödüle layık görüldü. Aslan’a ödülünü
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Arıcan da, edebiyatın güzelleştirici
Kazım Arıcan takdim etti.
ve birleştirici özelliğinin festivalde
görüldüğünü söyleyerek, “Toplumların,
ülkelerin gündemleri her zaman
“Roman” dalında ödül alan
canlıdır, dinamiktir. Gündem siyaset
akademisyen yazar Mehmet Sabri
olmuştur, savaş, açlık ve sıkıntılar
Genç’e ödülünü, İl Milli Eğitim
olmuştur. Ama edebiyat kelimesi,
Müdürü Levent Yazıcı verirken,
edebi, edipliği, güzelliği ifade eden
“Şiir” dalında ödül alan şair ve yazar
insanlığın ortak değeri. Edebiyatın
Mehmet Can Doğan ise ödülünü
burada bir geleneğe, festivale
yazar Ali Ural’ın elinden aldı.
dönüşmüş olması gerçekten çok
önemli.” değerlendirmesinde bulundu.
Törene katılamayan yazar Savaş
Şafak Barkçin de “Deneme” dalında
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
ödüle layık görüldü.
ise TYB’nin sanata, edebiyata ve
kültüre öncülük ettiğinin altını çizerek, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü
Bünyamin Yılmaz’a da “Şükran Beratı”
“TYB’mizin aslında her yıl tekrarlanan
verildi. Yılmaz’a beratını AK Parti
bu çalışması, şehrimizde büyük bir
Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
edebiyat rüzgarı estiriyor.” dedi.
takdim etti.
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı, festivalin önemine işaret ederek, TV NET Yayın Müdürü İsmail
Halis’in beratını TYB Şeref Başkanı
“Artık biz İstanbul’a sığamıyoruz.
D. Mehmet Doğan, kültür tarihçisi
Allah’ın izniyle gelecek senelerden
İbrahim Ethem Gören’in beratını
itibaren İstanbul Edebiyat Festivali’ni
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
uluslararası arenada gerçekleştirmek
Bıyıklı, yazar Derya Kılıçlar’ın beratını
için hazırlıklara başladık. Edebiyat
ise araştırmacı yazar Fatma Gülşen
Festivali’nde bütün güzelliklerin
Koçak verdi.
yanında 10 yıldan beri ödüller
açıklanıyor. 10 yıllık geleneği bugün de Tören, ozan Esat Kabaklı’nın mini
konseriyle sona erdi.
bozmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Niyâzî-i Misrî, Yunus Emre’nin Dilinden Konuştu”
Kemikli’nin yönettiği; TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan, Şeyh
Seyfiyüddin, Prof. Dr. İsmail Güler ve
Prof. Dr. Mustafa Kara’nın konuştuğu
değerlendirme oturumu yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar

Türkiye Yazarlar Birliği
Bursa Şubesi 40. Yıl
kutlamaları dahilinde
Osmangazi Belediyesi iş
birliğiyle “Doğumunun
400’üncü Yılında Niyâzî-i
Mısrî Dönemi ve Tesirleri”
konulu bilgi şöleni
16.11.2018 tarihinde Bursa’da
Seyyid Usul Kültür Merkezinde
başlayan ve iki gün süren etkinlikte,
bilim adamları, akademisyenler ve
edebiyatçılar “Niyâzî-i Mısrî Dönemi
ve Tesirleri” ne ilişkin önemli bildiriler
sundular.
Bursalıların ve öğrencilerin büyük
ilgi gösterdiği etkinliğin sonunda
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal

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

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

Doğan: “ Mısrî’nin Yunus
Emre’yi hatırlatması, kendi
dilinden onun konuştuğunu
söylemesi bir devamlılığı
Bursa’da Mısrî’den geriye maddi bir gösteriyor. Bizim tasavvufî
şey kalmamış. Kabri ve tekkesi yok şiirimiz Yunus Emre
“Niyâzî-i Mısrî Bilgi Şölenin çok
üzerinden yürüyor. Hacı
başarılı geçtiğini ifade eden Doğan
Bayram Veli’nin şiirini de
sözlerini şöyle sürdürdü:
dikkatle okursanız arka
Niyâzî-i Mısrî bana Yunus Emre’yi
hatırlatıyor. Mısrî’nin Yunus Emre’yi
planda Yunus Emre’nin
hatırlatması, kendi dilinden
dünyasının olduğunu
onun konuştuğunu söylemesi bir
devamlılığı gösteriyor. Yunus Emre bir görürsünüz.”
tarzdır, türdür. Bizim tasavvufî şiirimiz
Yunus Emre üzerinden yürüyor.

dönemde de önemliydi. Mısrî onun
kaldığı yerden yeni ve güçlü bir şiir
ortaya koymuştur ve bestelenmeye
Hacı Bayram Veli’nin şiirini de dikkatle müsait olduğu için eserleri bugüne
okursanız arka planda Yunus Emre’nin kadar etkisini sürdürmüştür. Niyâzî
dünyasının olduğunu görürsünüz.
Mısrî’den geriye Bursa’da maddi bir
Yunus Emre her zaman önemliydi
şey kalmamış. Kabri ve tekkesi yok.”
Tekke Musîkisi şiiri açısından da
önemini korudu. Mısrî’nin yaşadığı
Misrî’yi eserlerini yazdığı şehirde
andık
Prof. Dr. Bilal Kemikli de yaptığı
konuşmada, “400 yıl önce Malatya’da
doğan Niyâzî Mısrî’yi Bursa’da

Kemikli: “400 yıl önce
Malatya’da doğan Niyâzî
Mısrî’yi Bursa’da ömrünün
bereketli zamanlarını
geçirdiği, eserlerini telif
ettiği, Mısrî yolunu ihya ve
inşa ettiği bir şehirde andık.”
73

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

Seyfiyüddin:”Bizim en büyük
faciamız dilimizi ve yazımızı
kaybetmemiz, hafızamızın
silinmesi, maziye dönüp
bakamamamız ve mazinin
biriken şahsiyetlerinden
istifade edemememizdir.”

Değerlendirme oturumunu diğer
konuşmacısı olan Şeyh Seyfiyüddin
de, “Sadece mimarisiyle, eserleriyle,
hatırasıyla değil Bursa’yı şehir yapan
farklı kılan şahsiyetler azalınca
arkası gelmeyince şehrin şahsiyetini
taşıması ve devam ettirmesi
hayaldir. Bizim en büyük faciamız
dilimizi ve yazımızı kaybetmemiz,
hafızamızın silinmesi, maziye
dönüp bakamamamız ve mazinin
biriken şahsiyetlerinden istifade
edemememizdir.” diye konuştu.

Konuşmasında, Mısrî’nin Arapçasını
anlamak için bizzat o dilde okuyup
haz almak gerektiğini ifade eden
Prof. Dr. İsmail Güler de, Misrî’nin iyi
bir Arapçasının olduğu bunun da
eserlerinden belli olduğunu, merak
edenler için “İrfan Sofraları” eserini
tavsiye ettiğini söyledi.
Değerlendirme oturumunun son
konuşmasını Prof. Dr. Mustafa Kara
yaptı. Kara yaptığı konuşmada, anma
programının çok verimli geçtiğini,
tebliğ sunan akademisyenler arasında
öğrencilerinin de bulunmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Osmangazi Belediyesi Başkanı
Mustafa Dündar da belediye olarak
ihya ettikleri mekanlarda bu tarz
etkinliklerin yürütülmesinden dolayı
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

tarafından Mısri’nin ilahilerinin
seslendirileceği bir konser verildi.
“Doğumunun 400’üncü Yılında
Niyâzî-i Mısrî Dönemi ve Tesirleri”
başlıklı bilgi şöleni Bursa Osmangazi
Belediyesi yayınları arasından kitap
olarak da yayımladı.
Kitapta yer alan bildirilerin konu
başlıkları ise ; “Tasavvuf Kültürü ve
Halvetîlik”, “Mekâna Doğan Zaman;
Niyâzî-Mısrî ve Dönemi”, “Sanat, Şehir
ve Miras” ve “Niyâzî-Mısrî’nin İzinde:
Şemsî-i Mısrî”.

Programda, hattat Mahmut Şahin’in
“Mısri”nin İzinde” sergisi açıldı ve
Bursa Türk Tasavvuf Musikisi Korosu

Kara: “Niyâzî Mısrî’yi
anma programı çok
verimli geçti. Tebliğ
sunan akademisyenler
arasında öğrencilerimin de
bulunmasından da ayrıca
memnuniyet duydum.”
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Türk Edebiyatında Romanın 40. Yılı
Giresun Üniversitesi Şiir
Topluluğunun Bulancak Ab-ı
Hayat Derneği ve Türkiye Yazarlar
Birliği Giresun Şubesi ile ortaklaşa
düzenlediği “Türk Edebiyatında
Romanın 40. Yılı” paneli, 30 Kasım
2018 tarihinde Şehit Ömer Halisdemir
konferans salonunda gerçekleşti.
Programın açılışında bir konuşma
yapan şube başkanı Prof. Dr. Nazım
Elmas, toplumları ayakta tutan
değerlerimizin kültür, sanat, edebiyat
olduğunu, imkânları da zorlayarak
bu tür etkinliklere katkı ve katılım
sağlamanın önemli olduğunu söyledi.
Açılış konuşmasının ardından
başlayan panelde konuşan Prof.
Dr. Şaban Sağlık, Türk romanına ve
yıllar içerisindeki gelişimine değindi.
Roman türünün Türk edebiyatına
geç girmesinin yaşam tarzıyla
açıklanabileceğini ifade eden Şaban
Sağlık konuşmasında, Cumhuriyet
dönemi ve günümüz romancılığına,
dönemin yazarlarından ve
eserlerinden örnekler vererek anlattı.
Türkiye’de 1980 darbesinin bir çok
alanda olduğu gibi edebiyatta da
büyük etkilerinin hissedildiğini, bir
çok sanatçının ve eserlerinin bundan
etkilendiğini ifade eden Sağlık, bu
dönemin ardından postmodern
roman anlayışının Türk edebiyatına
yerleşmeye başladığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Narlı da yaptığı
konuşmada “ Roman, on sekizinci
yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni
bir tür olarak edebiyatımıza girmiş
ve yüz elli yıla yaklaşan varlığı ile
edebiyatımızda oldukça geniş ve etkili
bir yer edinmiştir. Edebiyatımızda
teknikleri ve problem alanları ile ilgili
olarak üzerinde en çok tartışılan edebî
türün roman olmasının sebeplerinden
biri edindiği bu yerdir.
Romanın edebiyat türleri içinde
toplumsal ve bireysel yapının
sosyal, siyasal, ekonomik, psikolojik
özelliklerini en geniş anlamda temsil
edebilecek tür olması, gerçekçi bir
dünya kurarak insanın kendisini ve

Narlı:“ Roman, on sekizinci
yüzyılın ikinci yarısından
itibaren yeni bir tür olarak
edebiyatımıza girmiş ve yüz
elli yıla yaklaşan varlığı ile
edebiyatımızda oldukça
geniş ve etkili bir yer
edinmiştir.”
diğerlerini anlama ve anlamlandırma
çabalarında, işlevsel ve estetik açıdan
oldukça önemli bir katkı sağlamış
olması başka bir sebeptir.” diye
konuştu.
Türk edebiyatının geçirdiği süreçlere
farklı bir perspektiften bakan Prof Dr.
Mehmet Narlı, özellikle 1980 sonrası
dönemde ortaya çıkan yeni roman
anlayışına ve bunun Türk edebiyatına
etkilerine değindi.
Yazarların, özellikle roman
yazarlarının ele aldıkları konularla
toplumlar üzerinde yadsınamaz bir
etki oluşturduklarına vurgu yapan
Narlının konuşmasının ardından
program soru-cevap bölümüyle sona
erdi.
Giresun Üniversitesi personeli ve
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri
panelin sonunda Prof. Dr. Nazım
Elmas, günün anısına hazırlanan
hediyeleri konuşmacılara takdim etti.
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“Romanımız Bize Özgü Değil”
Türkiye Yazarlar Birliği’nin
kuruluşunun 40.yılı dolayısıyla
İzmir’de “Türk Romanı” panel
gerçekleştirildi.
TYB İzmir Şubesi ile Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinin
iş birliğiyle 31 Ekim 2018 tarihinde
fakülte konferans salonunda yapılan
panele; Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof.
Dr. Fazıl Gökçek, Prof. Dr. Cafer Şen,
Doç. Dr. Sabahattin Çağın, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Özer, Ümmihan Nergiz
konuşmacı olarak katıldılar.
Romanımız Ahmet Mithat’ın
çevirileriyle başladı
İkinci konuşmacı Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Fazıl
Gökçek ise Tanzimat Dönemi Türk
Romanı ve çevirilerin Türk romanının
başlangıcı olduğuna temas ederken
“Türk romanının ilkleri daha çok
romantik yazarların özellikle de Fransız
edebiyatının ikinci sınıf yazarları
üzerinden olmuştur” şeklinde konuştu.
Gökçek, Türk romanının Ahmet
Mithat’ın çevirileriyle başladığına
dikkat çekerek “Roman bütünüyle
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Avrupaî bir tür mü yoksa bizim eski
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. edebiyatımızda bir karşılığı var mıdır?
İlyas Yazar ‘da açılış konuşmasında
Mesnevîler, halk hikâyeleri, meddah
TYB ile gerçekleştirilen bu etkinliğin anlatıları var mesela. Bu soruya kesin
önemine vurgu yaparak üniversite
bir cevap vermek zor. Türk romanı
yönetimi olarak her zaman edebiyat, Ahmet Mithat Efendi’nin açtığı yolu
sanat ve kültür faaliyetlerine önem izleseydi daha bize özgü bir romanımız
verdiklerini belirtti.
olurdu “dedi.
Dokuz Eylül Edebiyat Fakültesi öğretim
Gaspıralı Türk dünyasına önemli
üyesi Prof. Dr. Cafer Şen ise Romanda
katkılar sağladı
Postmodern açılımlardan bahsederken
Freund’un psikoanaliz kuramına atıfta
Doç.Dr. Sabahattin Çağının
yönettiği panelin ilk konuşmacı Ege bulunarak romanda postmodernlikle
Üniversite öğretim üyelerinden Türk aslında bir belirsizlik, kimliksiz bir yapı
anlatılmak isteniyor” dedi.
Dünyasının yakından tanıdığı Prof.
Dr. Yavuz Akpınar’dı.
İkinci oturum Prof. Dr. Fazıl Gökçek
yönetiminde yapıldı. Doç. Dr.
Akpınar, Türk Dünyasında
Sabahattin Çağın Türk romanında
Romanın Türkiye’den ayrı
kadın, Dr. Mehmet Özer Türk
değerlendirilmemesi gerektiği
romanında kurtuluş savaşı ve
üzerinde dururken özellikle İsmail
Ümmihan Nergiz Ahmed Midhat
Gaspıralı’nın Türk Dünyasında
Efendi’nin takipçileri başlıklı bildiri
Azerbaycan, Tataristan ve
sundular.
Türkmenistan edebiyatına önemli
katkılar sağladığını, Türk dünyasında
farklı tarz romanların da İsmail
Panelin ikinci oturumunda konuşan
Gaspıralıyla denendiğini ifade etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Programın açılışında bir konuşma
yapan İzmir Şubesi Başkanı
A. Levent Ertekin, İzmir’de
önemli kültür sanat etkinlikleri
düzenlediklerini belirterek, “Türk
Romanı” paneli ile de edebiyatın
içinde önemli bir yer tutan
romanın son kırk yılda geldiği
aşamayı akademisyenlerimiz ve
edebiyatçılarımız konuşacaklar.
Panelin kültür hayatımıza katkı
sağlamasını diliyorum diye konuştu.
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Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Sabahattin Çağın Türk romanında
kadın konusuna sistematik bir
yaklaşımla tasniflerini yaparken son
dönemde feminist yaklaşımların
romanda kadın konularına daha bir
ağırlık verdiğini ifade etti.
Buca Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Özer Türk romanında
Kurtuluş savaşı konusunun Türk
romanında işlenişinin o yıllarda gazete
sayfalarında kalan milli mücadele
romanlarının basılmayışından
dolayı tam bir envanter çalışması
yapılmadığına dikkat çekerek
“Konunun edebiyat bilimi açısından
gereken değerlendirmenin
yapılabilmesi için bunlarında
kitaplaştırılması veya incelenmesi
gerekir” dedi.
Milli Mücadele yıllarına ait
romanlarının yazılmasının farklı ele
alındığına temas eden Özer “Yazılan
romanlarda temelde bir destan üslubu
ve havası görülmekte. Objektif bakış
açısından uzak bir şekilde işlenen
romanlarda dramatik insan boyutları
ele alınmamakta. Konu destanî
boyuttan kurtarılmalı” şeklinde
konuştu.
Panelin son konuşmacısı Ümmühan
Nergiz ise Türk romanının başlangıcını
teşkil eden ve bu güne kadar en
belirgin çizgi olarak gösterilen Ahmet
Mithat Efendinin takipçisi olan Ahmet
Rasim, Hüseyin Rahmi gibi isimlere
dikkat çekerek Ahmet Mithat çizgisinin
edebiyatımızda takipçileriyle bir hayli,
etkili olduğunu ifade etti.

“Arvasi, Türk milletine fikirleriyle hizmet etti”
büyüklerimiz, bize bizim ‘Eşref-i
Mahlukat’ yani yaratılmışların en
şereflisi olduğumuzu hatırlatmak
için çırpındılar. Cenabı hak onların
emeklerinin karşılığını cennetini
lütfeylesin, bizleri de onlara layık
eylesin.” ifadesini kullandı.

Düşünür, şair ve yazar Seyyid Ahmet
Arvasi, 30 Aralık 2018 tarihinde
İstanbul Şubesi’nde yad edildi.
İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği
programı yöneten TYB İstanbul
Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı,
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yılında
Türkiye’nin düşünce dünyasına
katkıda bulunan önemli şahsiyetleri
konuştuklarını söyledi.
Vefatının 30. senesi dolayısıyla Seyyid
Ahmet Arvasi’yi anmak istediklerini
dile getiren Bıyıklı, “Arvasi yaşadığı
dönemde ülke gençlerini düşünmeye
ve üretmeye çağırmış bir mütefekkir.
Ahmet Arvasi, dar bir düşünce
kalıbına sığdırılamayacak ve herhangi
bir grupla sınırlandırılamayacak
derinlikte bir isim.” dedi.
Bıyıklı, bugünkü yerli ve millî
söylemin altyapısında Arvasi’nin
etkisinin açıkça görüldüğünü
vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Bir yazarı anmanın en iyi yolu
onun eserlerini okumaktan geçer.
Arvasi’nin kitapları okuyuculara
yeni kapılar açar. Otuz yıl sonra
onu konuşuyor olmamız hem
yazdıklarının hem de yaşadıklarının
kıymetini göstermektedir.”

Türk milleti ırkçılık nedir bilmez
Yazar Hüdavendigar Onur, Ahmet
Arvasi’ye göre Türk milletinin ırkçılık
nedir bilmediğini, başka ülkelerde
yapıldığını duyduğunda da hayret
ettiğini belirterek, “Bu nedenle başka
ülkelerde barınamayan insanlar
geçmişte de şu anda da ülkemize
sığınmaktadır.” dedi.
Bu insanlara kucak açmanın önemine
dikkati çeken Onur, Arvasi’nin ‘Bu
insanlar kendilerine kucak açan Türk
milletine karşı aleyhe hiç bir tavır içine
girmemelidir. Müslüman Türk milletini
üzmeye kimsenin hakkı yoktur’
görüşünü benimsediğini aktardı.
Gençlerin Arvasi’yi ve eserlerini
bilmeleri gerek
Yazar Rahim Er de, Ahmet Arvasi,
Mimar Sinan, Fuzuli, Baki, Abdulhamid
Han gibi pek çok önemli şahsiyetin
verdiği eserler ve yaptığı hizmetlerden
dolayı sevildiğini söyledi.
Ahmet Arvasi gibi bütün
mütefekkirlerin taş üstüne bir taş
daha koymaya çalıştıklarını belirten Er,
şunları kaydetti:
“Bu ülkenin geleceği için Ahmet Arvasi
beyin öldürülme tehditlerinden dolayı
aylar boyunca Erenköy’deki evinden
çıkamadığına şahidiz. Mamak’tan çıktı
bu defa kendi evinde mahkûm oldu.
Suçu neydi? Bu ülkenin evlatlarının
milletine, ümmetine ve insanlığa
faydalı olması için gayret etmek.”
Toplumun Ahmet Arvasi, Sezai
Karakoç, Ahmet Cevdet Paşa
gibi isimleri tanıması gerektiğini
vurgulayan Er, “Ahmet Arvasi Bey ve
emsali ehli sünnet ana çizgisindeki

Arvasi önemli eserler verdi
Yazar Dr. Kemal Tekden ise Ahmet
Arvasi, Necip Fazıl, Cemil Meriç gibi
daha çok ismin yetişmesi gerektiğine
dikkati çekerek, “Bazı taassup ehli
insanlar şablon oluşturulduğu için
bir grubun adamı gibi algılandığı
için başka gruplar ondan istifade
edemiyor.” dedi.
Tekden, Cemil Meriç’in insanların
köprü vazifesi görmesiyle ilgili
“Muhteşem bir maziyi daha
muhteşem bir istikbale bağlayacak
köprü olmak isterdim; kelimeden,
sevgiden bir köprü.” ifadesini
kullandığını anımsattı.
Arvasi’nin de topluma köprü vazifesi
gördüğünü ifade eden Tekden,
“Ahmet Arvasi, bizim neslin hocasıydı.
1970 ile 1988 arasındaki neslin ve
daha sonra kitaplarıyla kendilerini
yetiştiren neslin hocasıydı.” dedi.
Bir insanın hayatında karşılaşabileceği
en muhteşem mucizenin mükemmel
bir öğretmenle karşılaşmak olduğunu
dile getiren Tekden, her zaman
kendilerini ateşleyecek bir dinamizme
sahip olan Arvasi’nin kitaplarında da
aynı heyecan ve ateşin görüldüğünü
ifade etti.
Ahmet Arvasi’nin etkisinin
samimiyetinden geldiğini vurgulayan
Tekden, “Huzur apartmanındaki evine
gittiğimizde her seferinde kapıyı açar,
bize hizmet ederdi. Biz öğrenciyiz bize
çay getiren bir hoca düşünün.” dedi.
Tekden, şunları ekledi: “Arvasi bize
‘Bir mü’min asla ümitsiz olmaz. İman
adamı asla bir ümitsizliğe kapılmaz.
Onda daima bir dinamizm vardır. Aynı
çaydanlıkta fokur fokur kaynayan
bir su gibidir. Müslüman yerinde
duramaz, bugün ne yapmalıyım bir
saniyemi bile nasıl boşa geçirmem
gerekir diye çaba gösterir’ mânasında
şeyler söylerdi.”
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Turgut Cansever’in mimar kızı babasını anlattı

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

Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) kuruluşunun 40.
yılı dolayısıyla yurt içinde
ve yurt dışında önemli
kültür, sanat ve edebiyat
faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Dr. Musa Kâzım Arıcan, “TYB’nin
kurulması ve bugünlere gelmesinde
emeği geçen, katkı sağlayan başta
kurucu genel başkanımız D. Mehmet
Doğan olmak üzere herkese teşekkür
ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.”
dedi.

Birliğin kuruluşunun 40. yılı
dolayısıyla, kültür hayatımıza
Yılın son etkinliği Milli Eğitim Bakanı damgasını vuran çok önemli
Ziya Selçuk, Keçiören Belediye
kültür sanat faaliyetlerini
Başkanı Mustafa Ak, Yıldırım Beyazıt gerçekleştirdiklerini belirten
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin
Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Doğan, Gazi Üniversitesi Rektörü
sanatçılarının katkısı ve desteğiyle
Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın da katıldığı konserin düzenlendiğini kaydetti.
Mehmed Âkif Ersoy’dan Yahya Kemal
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Beyatlı’ya” konseri oldu.
Konser Salonu’nda gerçekleşen
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği
konserde, Nebahat Konu’nun
Korosu sanatçılarınca icra edilen
yönetiminde, Kültür ve Turizm
konserin açılışında bir konuşma
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
yapan TYB Genel Başkanı Prof.
Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk

Konsere; OTDÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Zeyrek, MEB Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Mehmet
Nezir Gül, Prof. Dr. Sami Güçlü, Güzel
Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Faruk Belviranlı, TYB Vakfı 2.
Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Genel
Sekreteri Muhammed Enes Kala,
Mali Sekreter Fatih Gökdağ, yönetim
kurulu üyesi Mahmut Erdemir, Başkan
Danışmanı Ferhat Koç ve çok sayıda
müzik sever katıldı.

“Zaman zaman dinleyicilerin
de koronun söylediği
türkülere eşlik ettiği
konserde, İstiklâl Marşı
şairi Mehmed Âkif Ersoy ve
Yahya Kemal Beyatlı’nın
bestelenmiş şiirleri okundu.”
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Osman Özbahçe, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, İbrahim Ulvi Yavuz, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala

“40 yıldır samimiyetle ülkemize hizmet veriyoruz”
Türkiye Yazarlar Birliği yönetim
kurulu üyeleri, geçmiş yıllarda
birliğin yönetiminde bulunmuş
isimler, akademisyenler ve
gazetecilerin de bulunduğu akşam
yemeğinde 2019 yılında yapılacak
çalışmaların planlaması da yapıldı.

Daha sonra konuşan TYB Şeref
Başkanı D. Mehmet Doğan ise,
TYB’nin hiçbir dış destek görmeden,
kendi gücüyle ve ürettikleriyle
bugünlere geldiğini ve bu başarıda
emeği olan herkese teşekkür
ediyorum diye konuştu.

31. 01. 2019 tarihinde, Yargıtay
Lokalindeki yemekten sonra
gerçekleşen değerlendirme
toplantısını TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan yönetti.
Arıcan burada yaptığı konuşmada,
uzun yıllar varlığını sürdürmede
zorluklar yaşayan hatta bu
zorluklara dayanamayarak
kapanmak zorunda kalan sivil
toplum kuruluşlarının olduğu
günümüzde, TYB’nin 40 yıldır
sürekli kültür sanat faaliyetleriyle
Türkiye’nin gündeminde olmasının
nedenini açıklarken birliğin ilk
kurulduğu yıllardaki samimiyet ve
ülkemize hizmet anlayışına vurgu
yaptı.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yazarlar Birliği Türkiye’nin kültür,
edebiyat hayatında çok yüksek sesli
konuşmayan ama yüksek tesirleri
olan bir kuruluş. Çok parlak, bağıran
gürültü yapan işleri yapmaktansa
sessiz ve derin denilebilecek
mahiyette, sürekliliği esas alan
faaliyetler düzenledik. Bunlardan
bir tanesi de “Yılın Yazar, Fikir Adamı
ve Sanatçıları Ödülleri” dir. Bu
ödüllerin verilmesi ilk planlandığında
Necmettin Turinay’ın büyük katkıları
olmuştu. Bugün gelinen noktada,
benzer ödül çalışması yapanlar, önce
biz kime ne amaçla ödül vermişiz
ona bakıyorlar. Yazarlar Birliğimizin
listelerinden yararlanıyorlar. “

Arıcan, “Bu akşam burada, kurucu
şeref Başkanımız D. Mehmet
Doğan ve kurucu üyelerimiz,
geçmiş yıllarda birliğimizin
yönetiminde bulunmuş, hiçbir
çıkar gözetmeksizin hizmet etmiş
abilerimiz var. Öncelikle sizlere,
etkinliklerimize katkı ve katılım
sağlayan değerli üyelerimize
şükranlarımı sunuyorum. Şunu
içtenlikle ve samimi olarak
söylüyorum ki; TYB daha nice
40’lı yaşlara doğru emin adımlarla
ilerleyecektir. Bunu yaparken de,
ilkelerimizden, değerlerimizden vaz
geçmeyeceğiz” dedi.

40. Yıl dolayısıyla da çok önemli
faaliyetleri düzenlediklerini
belirten Doğan, 30-40 yıldır devam
eden ve artık geleneksel hale
gelmiş etkinliklerin bundan sonra
devam edeceğini, bunlardan biri
olan Uluslararası Şiir Şöleninin
on üçüncüsünün Özbekistan’da
yapılması için çalışmaların başladığını
ifade etti.
Doğan: “Değerli arkadaşlar
yaptıklarımız kalacak. Çok şey yaptık
yapmaya devam edeceğiz. Bunun
bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum
kendi adıma hayır işi olduğunu
düşünüyorum. Yazarlar Birliğine
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verdiğim katkı benim için bir hayır işi
bundan da büyük bir zevk alıyorum.
Bundan hiç yüksünmüyorum. Bu
uğurda en ufak teferruatla uğraşırım.
Mümkün olduğu kadar siyasi alana
tekabül eden işlerle uğraşmayalım.
Siyaset içinde olan insanları
konuşturmayalım. Daha çok kültür
sanat dalında ihtiyaç var. O yüzden
biz kendi alanımızda güzel işler
yapalım. Yeni yetişen arkadaşlarımızı
bu bağlamda ayakta tutalım. Bu
aynı zamanda şevk uyandırma
meselesidir.” diye konuştu.
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın
konuşmasından sonra, Genel Başkan
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan TYB’nin
şimdiye kadar yaptığı faaliyetler ve
bundan sonra yapılacak çalışmalar
hakkında konuşmak isteyenlere söz
verdi.
Programın sonunda, TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kâzım Arıcan konuşmacıların
birlikle ilgili değerlendirme,
talep ve beklentilerine yönelik
sorularını cevapladı ve toplantıya
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Katılanlar: D. Mehmet Doğan, Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan, İbrahim Ulvi
Yavuz, Osman Özbahçe, Prof. Dr.
Adnan Karaismailoğlu, Ahmet Şenol,
Celil Güngör, Çetin Baydar, Erbay
Kücet, Ercan Yıldırım, Ahmet Fatih
Gökdağ, Ferhat Koç, Prof. Dr. Hicabi
Kırlangıç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin
Türk, İbrahim Demirci, İbrahim
Halil Çelik, Dr. İsmail Bozkurt, M.
Atilla Maraş, Hacı Mahmut Erdemir,
Mehmet Aycı, Mehmet Sılay, Dr.
Muhammed Enes Kala, Muhsin Mete,
Dr. Necmettin Turinay, Mustafa Ekici.

