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Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları
Erzurum’da buluştu
Yılın yazar, fikir adamı ve
sanatçıları ödül töreni 1 Nisan
Cumartesi günü Erzurum
Büyükşehir Belediyesi ile
Aziziye Belediyesi’nin ev
sahipliğinde Erzurum’da Yakutiye
Medresesi’nde yapıldı.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları
Ödülleri” 40. yılına girecek olan
kuruluşun 35 senedir sürdürdüğü
bir organizasyon.
Bir gelenek haline gelen ödüller
her sene hikâyeden şiire, fikirden
hatıraya, müzikten sinemaya
kadar pek çok alanda veriliyor ve
bu ödüller her yılın kültür sanat
hayatının portresini çıkarıyor.
Tören 13:30’da başladı. TYB
Erzurum Şube Başkanı Hanefi İspirli,
selamlama konuşmasında TYB

olarak kültür ve sanat dünyasında
önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini,
TYB ödüllerinin bu faaliyetler
içinde önemli bir yeri olduğunu,
bu sene ödül töreninin Erzurum’da
yapılmasından memnuniyet

Mesnevî Okumaları Kapanış
Töreni Ankara Palas’ta yapıldı
Türkiye Yazarlar
Birliğinin 2000 yılında
başlattığı Mesnevî
Okumaları 18. yılında
tamamlandı. Kapanış
Töreni 24 Nisan’da
Ankara Palas’ta
yapıldı.
Sayfa 5’te

duyduklarını belirtti ve bu törenin
gerçekleşmesi için destek veren
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile
Aziziye Belediyesi’ne teşekkürlerini
iletti.
Sayfa 2’de

Mehmed Âkif ile ilgili en geniş
külliyatın 9. cildi yayınlandı

Sayfa 16’da

İstiklâl Marşı 96 yıl sonra yazıldığı
yerde okundu
Sayfa 6’da
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı
Umumî Heyeti Toplandı Sayfa 7’de

ıl

Y
39.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Kâzım
Arıcan’ın geçirdiği kazadan ötürü
Ödül törenine katılamaması üzerine
açılış konuşmasını TYB Genel Başkan
Yardımcısı Osman Özbahçe yaptı.
Özbahçe, Kâzım Arıcan’a geçmiş olsun
dileklerini belirttikten sonra “Türkiye
Yazarlar Birliği 1978 yılında kuruldu.
Allah izin verirse önümüzdeki yıl 40.
yılımızı kutlayacağız. Kurulduğu günden
bugüne büyüyerek gelmesinin sebebi
Birliğe emek veren insanların samimi
gayretleridir. Türkiye Yazarlar Birliği
ülkemizin düşünce hayatında, kültür sanat
camiasında karşılığı olan bir kuruluştur.
Faaliyetlerini sadece Ankara, İstanbul
gibi büyük şehirlerimizle sınırlamak
yerine, şubelerimiz ve temsilciliklerimizle
Anadolu’ya yaymıştır. Genel merkezimizde
haftanın her günü, bazı günler birden
fazla program düzenlenmektedir.
Düşünce, kültür, sanat, edebiyat başlıkları
altında toplanabilecek faaliyetlerimizle
insanımıza ve ülkemize katkı sağlamaya
devam ediyoruz.” diyerek sözlerine
başladı. Özbahçe konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“1984 yılından itibaren düzenli olarak
Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat
Yıllığını çıkarıyoruz. Şiir, hikâye, roman,
siyaset, ekonomi ve sanattan sinema
ve televizyona, İslam dünyasına, Türk
dünyasına, kültür hayatımıza, ülkemizde
çıkan dergilere varıncaya değin hayatımızı
etkileyen birçok başlık altında hazırlanan
yıllığımız uzun vadede ciddi bir başvuru
kaynağıdır.”

“Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni de
süreklilik kazanmış faaliyetlerimizdendir.
İki yılda bir düzenlediğimiz bu programla,
her defasında yeni bir ülkede, dünyanın
çeşitli ülkelerinden Türkçe şiir yazan şairleri
buluşturuyoruz.
2011 yılından itibaren iki yılda bir
düzenlediğimiz ahlâk şûralarıyla
hayatımızı etkileyen gelişmeleri ahlâk
kavramı ışığında yeniden değerlendirmeye
tâbi tutuyoruz. 20. yüzyılımızın büyük
ahlâkçı düşünürü Nureddin Topçu’nun
doğumunun 100. yılı dolayısıyla
gerçekleştirdiğimiz ilk ahlâk şurasından
sonra ikinci ahlâk şurasını Konya’da
Mevlânâ anısına “ahlâk ve siyaset” başlığı
altında yaptık (2013). Üçüncü şûrada
(2015) ahlâk ve eğitimi ele aldık. Şûralarda
sunulan tebliğleri yapılan tartışmaları
kitaplaştırdık. 4. Ahlak Şurası’nı bu sene
eylül ayında İktisat ve Ahlâk başlığı alında
yapacağız.
2010 yılından bu yana iki yılda bir
gerçekleştirdiğimiz Şehir Tarihi Yazarları
Kongresiyle kültürümüze katkı yapmaya
devam ediyoruz. Bu sene ekim ayında
4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresini
İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”
Osman Özbahçe ödüller hakkında
şunları da ifade etti:
“Biz bu ödüllerin gerçek ödüller olduğunu
biliyoruz. Elimizden geldiğince hak eden
sanatçının, yazarın ödülümüzle gündeme
gelmesini amaçlıyoruz. Verdiğimiz
ödüller alanında uzman kişilerle yılın
son iki ayında yaptığımız uzun ve yorucu
toplantılar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Her yıl, yüzlerce kişiden öneriler alınarak,
bu önerilerin tek tek değerlendirildiği,
yer yer sert tartışmaların yapıldığı bir
sürecin sonunda ortaya çıkan ödüllerimiz
değerli fikir adamlarımızı, şairlerimizi,
yazarlarımızı, sanatçılarımızı takdir
etmek, emeklerine saygı göstermek
amacını taşımaktadır.
Türkiye Yazarlar Birliği olarak kendi
kimliğimizin, kendi kültürümüzün
mücadelesini veriyoruz. Mücadelemiz
milletimizin desteğiyle her geçen gün
büyüyerek güçlenmektedir.”
Özbahçenin konuşmasından sonra ev
sahibi olarak Aziziye Belediye Başkanı
Muhammed Cevdet Orhan söz aldı ve
‘Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’
ödül törenine ev sahipliği yapmaktan
büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Orhan, “Hüner sahibi olmak, iyi bir
yazar, ufuk açan bir fikir adamı, seçkin
bir sanatçı, büyük bir zanaatkâr olmak
gerçekten önemlidir, zaten bu vasıflar da
başlı başına bir değerdir. İşte bunlar kadar
önemli olan bir husus da, bu hünerin
kıymetini bilmek, onların eserlerine hak
ettiği değeri verebilmektir. Bu bağlamda
Türkiye Yazarlar Birliği’nin ülkemizin
fikir, sanat ve edebiyat hayatındaki
hüner sahiplerinin tanınmasına, taltif
edilmesine, kıymetlerinin anlaşılmasına
vesile olduğuna inanıyorum. Bizler de
Erzurum’daki yerel yönetimler olarak,
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Mehmet Sekmen’in önderliğinde
Erzurum’un kültür, sanat ve edebiyat
hayatına önemli katkılar sunmanın
gayretindeyiz. Aziziye Belediyesi olarak,
yaklaşık üç yıldır, üç aylık periyotlarla
yayınladığımız ve ‘Şehri Kadim Aziziye’
ismini verdiğimiz, bir tarih, kültür, sanat
ve edebiyat dergimiz bulunuyor. Bunun
yanında şehrimize renk katan, şehrimizin
hafızası olan yazarlarımıza katkı sunmak
adına onların kitaplarını yayınladığımız
bir Aziziye Belediyesi Kültür Yayınları serisi
oluşturduk.”
“Bugüne kadar olduğu gibi, bundan
sonra da şehrimizin edebi hafızasına
katkı sunacak, tarihimize ışık tutacak,

Osman Özbahçe
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etti. Bunun meydana getirdiği değişikliği
bugün kolaylıkla görebiliyoruz” dedi.

Muhammed Cevdet Orhan
halkımıza yol gösterecek eserlere sahip
çıkma noktasında elimizden gelen
gayreti göstereceğiz. Bu duygularla,
40 yaşına merdiven dayamış Türkiye
Yazarlar Birliği’nin 35 yıldır düzenlemiş
olduğu, ülkemizin en prestijli ödüllerinden
hakkaniyet ve liyakat esaslı “Yılın Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini
alan bu kıymetli şahsiyetleri Dadaş
hemşehrilerim adına bir kez daha yürekten
tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum. Şehrimizde bu ödül töreninin
düzenlenmesine vesile olan Yazarlar Birliği
Onursal Başkanı Sayın Mehmet Doğan
başta olmak üzere, Türkiye Yazarlar
Birliği’nin genel merkez yöneticilerine,
Erzurum Büyükşehir Belediyemize ve TYB
Erzurum Şubesi’ne de teşekkür ediyorum”
dedi.
Mehmet Doğan: Her yıl Türkiye’nin
kültür hayatının resmini çekiyoruz.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
konuşmasına Erzurum’un tarihimizde
ve kültür hayatımızdaki yerini
anlatarak başladı. Türkiye’de ilk taşra
üniversitesinin Erzurum’da kurulduğunu,
bu üniversitenin Türkiye’deki yerleşik
üniversite kavramını değiştiren bir
gelişme gösterdiğini söyleyen Doğan,
bir taraftan üniversite şehri etkilerken,
diğer yandan Erzurum’un da üniversiteyi
etkilediğini belirtti. Rektör Kemal
Bıyıkoğlu’nu rahmetle anan Doğan, “Bu
değerli hocamız Türkiye’nin üniversite
sistemini değiştirecek ilk adımları attı. Lise
mezunları dışında sanat okulu ve imam
hatip mezunlarını da üniversiteye kabul

Doğan konuşmasının devamında
şairlerin ve yazarların, eserlerini
ödül almak için ortaya koymadığını
belirttikten sonra. “Marifet iltifata
tabidir. Bu ödüllendirme onların yaptıkları
işin dikkate alındığını, takip edildiğini
gösteriyor. Biz aslında yapılan işi takdir
etmekten öte altını çiziyoruz. Türkiye’nin
kültür hayatının her yıl bir kare resmini
çekiyoruz. Bu resme her yıl 30 kişi giriyor.
Gelecekte Türkiye’nin kültür hayatıyla
ilgili çalışacak herkesin ilk bakacağı resim
budur. Bu resme bakmadan Türkiye’nin
kültür tarihi yazılamayacaktır. Bugüne
kadar yaklaşık 500 kişi TYB ödüllerini
aldı. Bu ödüllendirme Türkiye’nin çarpık,
sahte şöhretler üreten al gülüm ver gülüm
ödüllendirme sistemini, ortadan kaldırdı”
dedi.
Mehmet Sekmen: Erzurum milli ve
manevi ruhları barındıran bir serhat
kentidir
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, Türkiye’nin edebiyat,
sanat, kültür ve medya hayatına
katkılar sunan misafirleri Erzurum’da
ağırlamaktan ötürü duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Kurulduğu
günden bu yana farklı kültür ve
medeniyetlerle yoğrulan Erzurum’un
milli ve manevi ruhları barındıran bir
serhat kenti olduğuna vurgu yapan
Başkan Sekmen, “Böylesine güzelliklere
sahip tarihi kentimiz, her bir asırda
nice âlim, ulema, devlet adamı, şair ve
sanatçı yetiştirmiştir. İlim ve bilimin beşiği
şehrimizin iftihar vesilelerinden biri olan

Mehmet Sekmen

mesuliyet adamı Nurettin Topçu’nun,
‘Yarınki Türkiye’nin kurucuları, yaşama
zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül
verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve
nümayişsiz, çalışan ruh cephesinin maden
işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk
ve esaslı işi insan yetiştirmek olacaktır’
sözünden ilham alarak ülkemize yeni
aydın ve yazar kazandırmak için özel bir
çaba harcadık. Bilge bir neslin inşası için
Bilgi Evleri, yeni müelliflerin keşfedilmesi
için Yazarlık Akademisi, Geleneksel Türk
Tiyatrosu’nun yaşatılması için Şehir
Tiyatrosu ve sınırları aşmak için de
Diplomasi Akademisi’ni hayata geçirdik.”
dedi.
Sekmen, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve
Sanatçıları Ödül Töreni”nin Erzurum’da
yapılmasını sağlayan Türkiye Yazarlar
Birliği’ne ve Aziziye Belediyesi’ne teşekkür
ederken, Türkiye’de müstesna bir değere
sahip olan ödülleri almaya hak kazanan
sanatçı, yazar ve fikir adamlarını da
tebrik etti. Başkanların konuşmalarından
sonra D. Mehmet Doğan, Cevdet Orhan
ve Mehmet Sekmen’e TYB’nin teşekkür
beratını sundu.
Ardından ödül törenine geçildi.

Mehmet Sekmen’e teşekkür beratı takdimi

Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür beratı
takdimi
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İlk olarak Basın- Fikir dalında TYB ödülü
alan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na ödül
beratı Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Sekmen tarafından
takdim edildi.
Deneme dalında Evin Mahremi Olmak
adlı eseri ile ödül alan Ali Yurtgezen’e
beratı Aziziye Belediye Başkanı
Muhammed Cevdet Orhan verildi.
Tercüme dalında Nizar Kabbani’den
yaptığı Aşkın Kitabı çevirisi ile ödül alan
Mehmet Hakkı Şuçin beratını Erzurum
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal
Almaz’dan aldı.
Gezi dalında Taşkent Defteri kitabı ile
ödül alan Faruk Uysal’a beratını TYB
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan verdi.
Hatıra dalında Ayın Parlak Zamanı isimli
kitabı ile ödül alan Sare Çizmecioğlu’na
beratını TYB eski Genel başkanı ve Baş
Danışman İbrahim Ulvi Yavuz verdi.
Biyografi dalında Babanzade Ahmed
Naim Hayatı ve Eserleri adlı kitabı ile
ödül alan Fahrettin Gün’e beratını TYB
Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Koç
verdi.
Çocuk edebiyatı dalında Kuşların Kalbine
Dokunmak kitabı ile ödül alan Vural Kaya

Beril Dedeoğlu'nun ödül beratını
Mehmet Sekmen verdi.

beratını TYB Genel başkan Yardımcısı
Osman Özbahçe’den aldı.
Edebi-Tenkit dalında Başkasının
Sınırlarında Şair kitabı ile ödül alan
Hayriye Ünal’a beratını TYB Genel
Sekreteri Muhammed Enes Kala verdi.
Basın-Fıkra dalında İsmail Kılıçarslan
ödül beratını TYB Genel Sekreter
Yardımcısı Tarkan Zengin’den aldı.
Tiyatro dalında Sıradışı Martı adlı oyunu
ile ödül alan Hale Canat Cürgül’e beratını
TYB Mali Sekreteri Fatih Gökdağ verdi.
img-20170401-Hikâye dalında Işıklar
Açık Kalsın kitabı ile ödül alan Mehmet
Kahraman’a beratını Atatürk Üniversitesi
rektör yardımcısı Nihat Yatkın verdi.
Radyo programcılığı dalında Hızırla Kırk
Saat programının ödül beratını İsmail
Sert ve Yaşar Yılık TYB Yönetim Kurulu
Üyesi Salih Yılmaz’dan aldı.
Şehir kitapları dalında ödüllendirilen
Esenler Belediyesi adına başkan
yardımcısı Aydın Polat ödül beratını TYB
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Orçan’dan
aldı.
Elektronik yayıncılık alanında Hece
Taşları dergisi adına ödül beratını Tayyip
Atmaca’ya TYB Erzurum Şube Başkanı
Hanefi İspirli verdi.
Aşkar Dergisi adına İrfan Dağ’a
ödülünü Mehmet Kurtoğlu, Müzik
ödülünü alan Sedat Anar’a ödülünü
Bekir Sıddık Soysal, Yazma Eserler
Kurumu adına başkan Muhittin Macit’e
TYB Erzurum şubesi yönetim kurulu
üyesi Ömer Özden, Kitap Kokusu
programı adına Abdülhamit Güler’e
TYB Erzurum Şubesinden İsmail Bingöl,
Kapı Yayınları adına Ömer Erdem’e TYB
Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail
Göktürk verdiler.
Törene katılamayan Prof. Dr. Bekir
Karlığa’nın üstün hizmet ödülü
almasından dolayı duyduğu
memnuniyeti ifade eden bir mesajı
ödül takdim töreninin hemen ardından
okundu.

İsmail Kılıçarslan’ın ödül beratını
Tarkan Zengin verdi.
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Ödül takdim töreninden sonra 2016
Müzik Ödülü sahibi Sedat Anar ve
kardeşi Selahattin Anar bir müzik
dinletisi sundu.

Şehir gezisi
Tören öncesi Aziziye Belediyesinin
öncülüğünde Taş Han, Çifte Minareli
Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve
Erzurum Kongre ve Milli Mücadele
Müzesi’ni ziyaret eden grup, tören
sonrasında Erzurum Evlerin’de yemek
yedi ve Temelli Kıraathanesi’nde aşık
atışması izledi.

Mesnevî Okumaları Kapanış
Töreni Ankara Palas’ta yapıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak, Türkiye Yazarlar Birliğinin
uzun senelerdir sürdürdüğü bu
okumaların kapanış törenini beraber
gerçekleştirmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve Konya’lı
bir Mevlana aşığı olarak, bu okumaları
yapan hocalara tebriklerini sundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Hüseyin Yayman yaptığı konuşmada
hem Türkiye Yazarlar Birliği’ne hem de
Mesnevi hocalarına teşekkürlerini sundu
ve bu törenin bir başlangıç olarak da
değerlendirilebileceğini ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2000 yılında
başlattığı Mesnevî Okumaları 18.
yılında tamamlandı. Kapanış Töreni 24
Nisan’da Ankara Palas’ta yapıldı.
Mesnevi Okumaları
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinde
2000 yılının Eylül ayında başlayan
Mesnevî Okumaları, 18. yılda 10 Nisan
2017 günü tamamlandı. Mesnevi
Okumaları yıl boyunca Temmuz-Ağustos
ayları dışında 10 ay, her Pazartesi saat
18.30’da aksamadan sürdürüldü.
Bu okumalarda anılan yıllar boyunca
dönüşümlü olarak Prof. Dr. Ethem
Cebecioğlu, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç,
Prof. Dr. Mustafa Aşkar, Prof. Dr.
Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Derya Örs, Prof.
Dr. Zülfikar Güngör, Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yakup
Şafak ve Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu görev
aldılar.
Mesnevi Okumalarının tamamlanması
üzerine yapılan tören ise 24 Nisan’da
Ankara Palas’ta gerçekleştirildi.
Mesnevi Okumaları Kapanış Töreni
Kapanış Töreni Mesnevi hocalarından
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’nun
Mesnevi Okumaları Kapanış Dersi ile
başladı. Karaismailoğlu Mesnevi’nin
son beyitlerinin açıklamasını yaparak
Mesnevi dersini tamamladı ve Mesnevi
Okumalarını sürdüren hocalara ve ev
sahipliği yapan Türkiye Yazarlar Birliğine
teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e sikke
giydirildi

Adnan Karaismailoğlu’nun kapanış
dersinden sonra Mesnevi Okumalarının
takipçilerinden Tamer Yağcıoğlu
Mesnevi Okumaları takipçileri adına
bir konuşma gerçekleştirdi. Yağcıoğlu,
Mesnevi Okumalarının tamamlanmış
olmasından duyduğu hüznü dile getirdi
ve Mesnevi’yi okumaya başladıktan
sonra Türkiye Yazarlar Birliği’nde yapılan
okumalara katılmaya başladığını ifade
etti. Bu okumalarda farklı hocalarla
her hafta yapılan dersler sayesinde
Mesnevi’yi daha iyi okuduğunu
ve anladığını söyleyen Yağcıoğlu,
teşekkürlerini sundu.

Açılış töreninden sonra Mesnevi
hocalarından Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e
Mesnevihan beratı verildi ve sikke
giydirildi. Hüseyin Yayman’dan beratını
alan Güngör, bir kaç yıl önce diğer
hocalara verilen beratı ve sikkeyi
almaktan duyduğu memnuniyeti
ifade etti ve “Biz bu sikkeyi giymekle
Mesnevi’nin hadimi olmaktan
çıkmıyoruz” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak’a TYB Şeref Başkanı tarafından, TYB
Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan’a ise
TYB Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz
tarafından Mevlevi Sikkesi hediye edildi.

Açılış Konuşmaları
Yağcıoğlu’nun konuşmasından sonra
Açılış Konuşmasını yapmak üzere TYB
Genel Başkanı Prof. Dr. Kâzım Arıcan söz
aldı. Arıcan yaptığı konuşmada Mesnevi
Okumalarına ev sahipliği yapmış
olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Özverili çabalarla 17 yıl süren okumaları
sürdüren hocalara şükranlarını sundu.

Mesnevi Hocalarına hediye kitap
takdimi yapıldı.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
yaptığı konuşmada 17 yıl önce
başlattıkları Mesnevi Okumalarından
ve yol arkadaşlarından bahsetti. Yahya
Kemal’in “Biz Mesnevi okurduk ve pilav
yerdik” sözünü zikreden Doğan, Mesnevi
okumanın geleneğimizde tuttuğu yere
dair düşüncelerini ifade etti. Mehmed
Âkif’in de Mısır günlerinde bunaldıkça
Mesnevi okuduğunu aktaran Doğan, “Bu
şekilde Mesnevi’yi kaç kere okuduğunu
bilmiyoruz” dedi.

Sikke giydirilmesi töreninden sonra
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’na TYB
Genel Sekreter Yardımcısı Tarkan Zengin
tarafından, Prof. Dr. Mustafa Aşkar’a TYB
Genel Mali Sekreteri A. Fatih Gökdağ
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hediyeleri takdim edildi ve hocaların
düşünceleri alındı.

tarafından, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’a
TYB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Orçan tarafından ve Dr. Halil
İbrahim Sarıoğlu’na TYB Genel Sekreteri
Muhammed Enes Kala tarafından

Törene katılamayan Mesnevi
Okumalarının bir dönem hocalığını
yapan Prof. Dr. Derya Örs’ün gönderdiği
metin okundu. Derya Örs gönderdiği
metinde, Hz. Mevlana’nın düşünce ve
gönül dünyasından doğan o büyük
ve derin okyanusun içine kıymetli
dinleyicilerle birlikte dalmaktan dolayı
mesut günler geçirdiğini, Mesnevi’yi
şerh etmeye çalışmanın sorumluluğunu
ve ağırlığını her zaman üzerinde
hissettiğini ifade etti ve Türkiye Yazarlar
Birliği ve Mesnevi hocalarının bereketli
işlerde devamını temenni ettiğini ifade
etti.

Konser
Konuşmalardan ve hediye takdiminden
sonra Meşk Klasik Türk Müziği Topluluğu
Kutbünnayi Osman Dedenin Hicâz
Âyîn-i Şerîfi’ni sundular.
Dr. Timuçin Çevikoğlu yönettiği ayini
şerifte, Neyzen İsmail Yörükçüoğlu,
rebâbî Emre Soylu, tanbûrî Çağatay
Azkur, kemânî Kutay Azkur, bendirzen
Nezih Enes Evren ve bendirzen Feridun
Gündeş yer aldılar.
Tören Ayin-i şeriften sonra devam eden
ikramlarla son buldu.

İstiklâl Marşı 96 yıl sonra yazıldığı yerde okundu
gurur duyduklarını anlattı. İstiklâl Marşı’nın
1. Meclis tarafından kabul edilişini de
anlatan Ünlü, şehit olan her kahramanımızı
hayırla yad ettiğini ifade etti.

İstiklâl Marşı’nın
TBMM’de
Kabulü’nün
96. yıldönümü
Ankara’da
Mehmed Âkif’in
millî marşımızı
yazdığı
Taceddin Dergâhında kutlandı.
38 yıldır Türkiye Yazarlar Birliği
tarafından 10.30’da yapılan İstiklâl
Marşı’nın kabul yıldönümü programı,
bu sene üniversite imtihanı dolayısıyla
saat 14’te gerçekleştirildi. Açılışta,
Ankara Büyükşehir Beldiyesi Mehteran
Takımı gösteri sundu.
Toplantı Hacı Bayram Camii Baş imam
hatibinin Kur’an-ı kerim okumasıyla
başladı.
Programı sunan Necdet Yıldırım
“Türkiye Yazarlar Birliği, Altındağ
Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü
dergâhın ayakta kalması ve çevrenin
düzenlenmesi için çaba harcadılar.”
diyerek ve teşekkürlerini sundu.
Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel
Ünlü konuşmasına Mehmet Âkif’in
gönül dostlarını selamlayarak başladı.
İstiklal Marşı’nın yazıldığı dergahın
önünde İstiklal Marşı’nın kabul edildiği
günü ve Mehmet Âkif’i anmaktan
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TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan konuşmasında, bu güzel mekânda
Allah’ın rahmeti olan yağmurla, coşkuyla
bir arada bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. “Tüm dünyaya
“Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim
var/ Ulusun, korkma nasıl böyle bir
imanı boğar/ Medeniyet dediğin tek dişi
kalmış canavar” diye haykıracağız.” dedi.
“Mehmet Âkif bir feraset ehli olarak sözde
medeni batının ne kadar zavallı olduğunu
görmüştür. Şu günlerde Hollanda’nın,
Almanya’nın tutumlarını gördük. Aslında
tek dişi kalmış canavar olarak tanımladığı
batıyı kale almamak gerektiğini Mehmet
Akif yüz yıl önce ifade etmişti” dedi.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
yaptığı konuşmaya gençleri ve Âkif
sevdalılarını selamlayarak başladı.
“Yağmurlu bir gündeyiz. 12 Mart’lar
yağmurlu, karlı soğuk olur. Bugün de
öyle” diyen Doğan, gençlere şöyle hitap
etti: “Aziz gençler İstiklâl Marşı’nın yazılığı
günden beri 100 yıla yakın bir zaman
geçti. Az bir zaman değil, üç nesil. O yüz
yıla erişmiş bu marşta, büyük şairimiz yüz
yılların ruhunu bize muhteşem bir şiir
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olarak armağan etti.”
İstiklâl marşımızın başka ülkelerde
benzeri olmayan bir marş olduğunu
aktaran Doğan “Bazı ülkelerin
marşlarında söz yok, bazı marşlar ise
ıvır zıvır sözlerle dolu. İstiklâl marşı
bütün dönemlere söyleyecek sözü olan
bir marş. Biz ise bu marşta mutabık
kaldığımız kadar hiç bir şey üzerinde
mutabık kalmadık. En değişmez
metinler olarak görülen Anayasalar
bile kaç kez değişti, yine değişecek
ama İstiklâl Marşı değişmeyecek. Âkif,
bu marşı dinin, islâmın son yurdu
olarak gördüğü vatanımızı savunmak
için yazdı.” ifadelerini kullandı. Doğan
“Âkif’in marşı 41 mısra, bunu 41 bin
mısra olarak yazabilirdi” dedi.
Ankara Vali Yardımıcısı Ali Sözen ise,
merhum Âkif düşünen ve düşündüğü
gibi yaşayan kişi idi. Merhumla beraber
tüm şehitlerimizi yad etti.
Tören sonunda Kur’an-ı kerim tilaveti
gerçekleştirmeden önce Ankara Çağrı
Okulları ortaokul
öğrencileri ve
Ankara İstiklâl
Marşı Okuma
yarışması birincisi
Neva Öztürk
İstiklâl Marşı
okudu.

Türkiye
Yazarlar Birliği
Vakfı Umumî
Heyeti Toplandı

kurulduğunu, o günden bu güne kadar
vakıf senedinde belirtilen hizmetleri
başarı ile sürdürdüğünü söyledi. Vakfın
kuruluş aşamalarını da anlatan Doğan,
vakıf olarak TYB’den ayrı faaliyet
alanlarına kaymadıklarını, en son 80 Yıl
Sonra Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şölenini
icra ettiklerini, birkaç yıldır öğrencilere
burs verildiğini ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı 10.
Umumi Heyeti toplantısı 22 Mart
2017 tarihinde Türkiye Yazalar
Birliği Genel Merkezi Mehmet Âkif
Divanında yapıldı.

D. Mehmet Doğan’ın konuşmasından
sonra Ferhat Koç, Vakfın Faaliyet

Raporunu ve Murakebe Heyeti
Raporunu okudu.
Hüseyin Albayrak “dilek ve temenni
konuşması”nda TYB Vakfının bir
cemiyetten ziyade bir aile kurumu
gibi olduğunu ve bu ailede olmaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Daha uzun yıllar bir arada bulunma
temennisini iletti.Ardından Türkiye
Yazarlar Birliği Vakfı Umumi Heyet
Toplantısı son buldu.

Divan Başkanlığı’na Ahmet Şenol,
Divan Kâtipliğine Mehmet Kurtoğlu
seçildi. Görev alan Ahmet Şenol
Gündem’i okuduktan sonra Vakıf
Başkanı D. Mehmet Doğan açılış
konuşması yaptı.
Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği
Vakfı’nın 15 Şubat 1991 tarihinde
Türkiye Yazarlar Birliği Derneği’ne
yardımcı ve destek olmak amacıyla

“Bir üstadın peşinden gidince yolunuz diğer üstada çıkar”
TYB Gençlik Birimi “Gençler Üstadları
Anlıyor” programı kapsamında Sâmiha
Ayverdi’yi andı. 28 Mart Salı akşamı
18:30’da başlayan programa ilgi
yoğundu.
TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğrencisi Rabia Sena
Yıldırım’ın yönettiği programda
Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Fulya Bayraktar ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nden Zeynep Tek
konuşmacı olarak yer aldılar.

Rabia Sena Yıldırım Sâmiha Ayverdi’nin
hayatını ve eserlerini anlatan kısa bir
sunum yaptı ve ilk sözü Zeynep Tek’e
bıraktı.
Zeynep Tek “Safiye Erol’dan Samiha
Ayverdi’ye bir yol hikayesi” başlıklı
konuşmasında bir üstadın peşinden
giderken diğer üstadlara yolların
çıktığını ifade etti ve Safiye Erol ve
Samiha Ayverdi arasındaki dostluğu,
eserlerindeki ortak noktaları, ortak hayat
anlayışlarını, medeniyet anlayışlarını,
mektuplaşmalarını anlattı.

TYB’nin 1988 yılında yayınlanan “Hey
Gidi Günler Hey” isimli eseri nedeniyle,
kendisine Yılın Dil Ödülü verdiğini
anlatan Tek, bu yıl “Türk Dili Yılı olması
dolayısıyla yine Samiha Ayverdi’nin
unutulmamasının önemine değindi ve
teşekkürlerini iletti .
Doç. Dr. Fulya Bayraktar ise Sâmiha
Ayverdi’nin yazmaya manevi bir terbiye
ile başladığını anlatarak konuşmasına
başladı. İlk eserini ‘taşı dile getiren
üstadıma’diyerek üstadına ithaf ettiğini
ifade eden Bayraktar, onun aktivist,
mütefekkir bir yazar olarak milli ve insani
olan şeyleri yazdığını söyledi.
Yeryüzünde Bir Kaç Adım adlı eserinden
örnekler sunan Bayraktar, onun
eserlerinin bir tanesinin bile birden fazla
doktora çalışmasının hazırlanmasını
mümkün kılabilecek zenginlikte
olduğunu ifade etti.
Program sonunda Konuşmacılara Türkiye
Yazarlar Birliği kitaplarından hediye edildi
ve hatıra fotoğrafı çekildi.
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ MAYIS-HAZİRAN 2017 FAALİYETLERİ
GÜNLER

MEHMED ÂKİF DİVANI

6 Mayıs 2017 Cumartesi

13:30 Siyaset-Zerafet-Marifet
Haz: Zehra Yücel

9 Mayıs 2017 Salı

18:30 Kültür Sohbetleri
Haz: Tarkan Zengin

20 Mayıs 2017 Cumartesi

13:30 3 Yazar 3 Kitap
Haz: Yılmaz Erdoğan

27 Mayıs 2017 Cumartesi

13:30 Şairler Meclisi
Haz: İbrahim Eryiğit

17 Haziran 2017 Cumartesi

13:30 Bizi Hikaye
Haz: Zeynep Sati Yalçın

DİĞER

* Faaliyetlerimizde muhtemel aksamalar durumunda yapılacak değişiklikler ve ek faaliyetler ayrıca duyurulacaktır.

Kudüs Ezansız, Ezan Kudüs’süz olmaz!
TYB Gençlik Biriminin Rabinur Akmaz
önderliğinde düzenlediği Kudüs
Farkındalık Günleri 18 ve 19 Nisan’da
yapıldı.
Hilal Söylemez’in konuşmacı olarak yer
aldığı programın ilk gününde Kudüs
farklı açılardan değerlendirildi.
Hilal Söylemez Kur’an-ı Kerim’i
psikolojik, sosyolojik, felsefi hatta
coğrafi noktalardan okumaya tabi
tutmamız gerektiğini anlattı ve “Kur’an’ı
coğrafi olarak okursak görürüz ki,
bulunduğumuz coğrafya (Nil- Fırat arası)
peygamberlerin geldiği coğrafyadır ve
bu coğrafya insanlığa bir mesaj verir”
dedi. İnsanlığa çığır açacak mesajların
hep buradan geldiği ve bu coğrafyanın
insan olarak omuzlarımıza büyük bir
yük yüklediğini söyleyen Söylemez, bu

Kayıplarımız
Şair Bilal Coşkun Vefat Etti
Şair Bilal Coşkun
30 Mart 2017
Perşembe
akşamı
Ankara’da vefat
etti. Cenazesi
31 Mart 2017
ikindi namazına
müteakip Karşıyaka Mezarlığına
defnedildi. Türkiye Yazarlar Birliği olarak
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve
edebiyat camiasına sabırlar dileriz.
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coğrafyada yaşadığımız için bu coğrafya
ile kader birliği içerisinde olduğumuzu
ifade etti. Sadece miraç hadisesinin bile
Kudüs’ü anlamamız için yeteceğini ifade
eden Söylemez, “ecdadımız gibi izzetli
şekilde anılmak istiyorsak onlar gibi
Kudüs’e hizmet etmemiz gerekir” dedi.
Kudüs’ün İbrahim sofrası gibi herkese
yer açtığını ifade etti.

Kudüs’te ilk ezan yasağının 2001 yılında
söz konusu edildiğini söyledi ve bunun
sebebini de Müslümanlardan korkmaları
olarak değerlendirdi. Kudüs’te ezan
yasaklarının dönem dönem gündeme
geldiğini ifade eden Çınar, sesimizi
yükseltmemiz gerektiğini ifade etti.

“Mescid-i Aksa’nın hali neyse ümmetin
hali odur ümmetin hali neyse Mescid-i
Aksa’nın hali odur” diyen Söylemez,
ümmet olarak bir çatı altında Kudüs’te
toplanabileceğimizi ifade etti.
İkinci gün ise “Burada Kalacağız”
belgeseli izlendi. Ardından Kudüs
Bilinci Derneği’nden Merve Çınar
Kudüs’te ezan yasağı üzerine bir
konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında

Bilal Coşkun
08.11.1950 yılında Kayseri Pınarbaşı’nın Artmak köyünde doğdu.
1977 yılında Atatürk Üniversitesi, Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun
oldu. 1981’de Gazi Üniversitesi’nde
master yaptı. Ankara Üniversitesi’nde
doktora çalışmalarını sürdürdü.
Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde uzman ve danışmanlık
görevlerinde bulundu. Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde
Daire Başkanlığı görevini yaptı. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Müşavirliği
görevinde bulundu. İlesam, Türkiye
Yazarlar Birliği, Çocuk Edebiyatçıları
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Derneği, Memur-Sen, Server Vakfı gibi
sivil toplum kuruluşlarında yönetim
ve üyeliklerde bulundu. Yazı ve Şiirleri,
Türkiye, Bab-ı Alide Sabah, Sur, Seher
Vakti, Yüzakı gibi gazete ve dergilerde
yayımlandı. Şiirleriyle kazandığı ödülleri
bulunmaktadır.
Eserleri: Günümüz Hikâyecilerinden
Seçmeler ( Rıfkı Kaymaz, Sırrı Er’le
birlikte ), Yavru Kuş Çocuklar İçin Şiirler
(Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen
Yazarlar Serisi), Mizan (Şiirler, Timaş
Yayınları) Gül Rengi Ufuklar (Şiirler,
Server Vakfı Yayınları), Sevdana Düştü
Gönül (Şiirler, Timaş Yayınları)

Mesnevî Tercümelerinde Son Durak
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi,
iki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Genel
Başkanlığı görevini de yürütmüş olan,
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ı konuk etti.
8 Nisan 2017 tarihinde, İl Halk Kütüphanesi
konferans salonunda yapılan söyleşi
programını Cümle Yayınları Yayın Yönetmeni
Muhsin Mete yönetti. Hece Yayınları
sahibi ve eserin yayıncısı Ömer Faruk
Ergezen’in de katıldığı etkinlikte konuşan
Prof. Dr. Kırlangıç, iki kitap halinde, Hece
yayınlarından çıkan “Manzum Mesnevi
Tercümesi” üzerine konuştu.

Mesnevî’nin insanı can damarından
yakaladığını söyleyen Kırlangıç, “Bu
tercümenin, hem yazmanın nitelikleri
ve içeriği, hem de tarihî bir miras
olması nedeniyle Mesnevî ile ilgili pek
çok araştırmaya kaynaklık edeceğini
düşünüyorum” dedi.
Muhsin Mete’nin “Mevlâna ve Mesnevî
bugüne ne söyler?” sorusunu cevaplayan
Kırlangıç; “Mesnevî bize cesaret verir,
izzet-i nefsimizi hatırlatır. Mevlâna
yokluktan, kendi nefsini yok saymaktan

Konya Şubesi

bahseder. Mesnevî insan haysiyetini hatırlatır.
İnsan gibi yaşamanın nasıl olabileceğini,
düşünme yollarının ne olduğunu, birey olmanın
mahiyetini, insanın kıymetinin nasıl ortaya
çıkacağını, kendimizi bilmenin ne olduğunu bize
öğretir. Bu nedenle bireysel Mesnevî okumalarına
önem vermek gerekiyor.” diye konuştu.

Kayseri Şubesinden Yazar Okulu ve Şiir Dinletisi
ilgi var, etkinliğimize 516 yazar adayı
başvurmuştur ve 1. Hafta kursları
tamamlamıştır, ifadelerini kullandı. Hacı
Sarı Yazarlık Okulu dersleri on farklı
sınıfta uygulanmaktadır. Her bir sınıfta
ortalama 55 öğrenci ders görmektedir
ve 43 yazar bu sınıflarda eğitmen olarak
görev almıştır, ifadelerini kullandı.
Kayseri Şubesi

01 Mart-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan yazarlık okuluyla
ilgili başlangıç dersinde konuşan
Başkan Yardımcısı Hacı Sarı, Büyükşehir
Belediyesiyle birlikte hayata geçirdiğimiz
Yazarlık Okuluna Kayseri'de yoğun bir

Hacı Sarı, Kayseri'nin kültür hayatında
yeniliklerin ve yeni projelerin
görülmeye başlandığını anlatarak
Yazarlık okulu çalışmasının Kayseri'de
yeni kalemlerin keşfedilmesi ve okuyan
bir toplum olma yolunda önemli bir role
sahip olduğunu anlattı.

Kayseri Şubesi 21 Mart Dünya Şiir Gününde şiir
dinletisi düzenledi
‘Aşık Veysel’i Anma ve Şiir Dinletisi’ etkinliğinde
Başkan Selim Tunçbilek “Bugün bildiğiniz gibi
Dünya Şiir Günü ve Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü.
İkisini bir arada Yazar Okulu öğrencilerimizle
Kayserili şairlerin şiirleri ve okul öğrencilerinin
şiirlerinden oluşan bir şiir dinletisi programı
yapacağız. Yazar Okulu öğrencileri kendi şiirlerini
okuyacak. Yine tanınmış şairlerin şiirlerini
okuyacaklar, Aşık Veysel’i yad etmiş olacağız” diye
konuştu.
Programda Yazar Okulu öğrencileri Kayserili
şairlerin ve Aşık Veysel’in şiirlerini seslendirdi.
Programa Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın Müdürü
Faruk Yaman, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.

Rasim Özdenören: Öykü Ânı yansıtır
TYB Ankara Şubesi 15 Nisan Cumartesi Rasim Özdenören'i ağırladı. Özdenören 13:30'da başlayan
konuşmasında Zeynep Sati Yalçın'ın soruları ekseninde Öykü'yü anlattı.
Özdenören Zeynep Sati Yalçın'ın "Hikâye ve öykü kelimeleri, biri diğerinin yerine kullanılıyor. Siz
kelime olarak öyküyü tercih ediyorsunuz. Birbirinin yerine kullanılabilen bu kelimeleri ayrı ayrı
Ankara Şubesi
kullandığınıza göre arasında bir fark olmalı, bu fark nedir?" sorusuna cevap vererek konuşmasına
başladı. Öykünün öykünmekten gelen bir kelime olduğunu ifade eden Özdenören, hikâyenin özetlenebilir bir vasfı olduğunu, öykünün
ise böyle bir yönü olmadığını ifade etti. Son dönemde öykü türüne olan yoğun ilgiyi de olumlu şekilde değerlendiren Özdenören, kendi
öykülerine de değindi.
"Kahramanların duyguları da bir acıma, acındırma içinde, yorumlarla acılarını derinleştirme içinde değil, sanki olanın olağanlığı ile yani olan
her şey olması gerekenmiş gibi verilir öykülerinizde. Buradan mesaj kaygısı içinde olmadığınızı okuyucuya “doğru şudur” diye bir dayatmada
bulunmadığınızı görüyoruz. Yine de o an içinde yaşananları okuduktan sonra, okumadan önceki aynı kişi olamıyoruz. Kendi okuma
deneyimlerimle vardığım bir sonuç bu. Elbette boşa yazmıyorsunuz, boşuna kurgulanmıyor o hayatlar. Mesaj vermek değilse nedir öykü
yazmaktaki amacınız?" sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Özdenören, öykülerinde mesaj kaygısı olmadığını, zaten öyküde mesaj
vermenin uygun olmadığını anlattı. Öykünün ânı yansıttığını ifade eden Özdenören, öykünün tür olarak özelliklerini de anlattı.
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Şubelerden Çanakkale etkinlikleri:
Çanakkale’de dünyayı dize getirdik
Kanal A Dünden Yarına program
sorumlusu Cüneyd Polat, 18 Mart 2017
cumartesi günü Ankara Şubesinin
konuğu olarak Çanakkale üzerine
konuştu. Programı İbrahim Eryiğit
yönetti.

olduğumuzu ifade etti. Çanakkale ile
beraber Kutul Amare’nin de büyük bir
zafer olduğunu anlatan Polat, İngiltere’nin
tarihinde Kutul Amare’deki gibi bir
hezimetin olmadığını bu nedenle de bu
kaybın tarihlerinde yer almadığını ifade etti.

Polat yaptığı konuşmada, Osmanlı’nın
karşısında tek bir devletin ve tek
bir düşmanın olmadığı bu savaşta
ve diğer savaşlarda sadece bizim
haklı olduğumuzu zira savunmada

Çanakkale cephesinde yaşanan pek çok
elem verici olayı ve kahramanlıkları anlatan
Polat, duygu yüklü konuşmasının sonunda
tarihimizi iyi bilmenin ne kadar önemli
olduğunu söyledi.

Ankara Şubesi

“Bir Milletin Yeniden Dirilişi Çanakkale” paneli
Erzurum şubesinin Atatürk Üniversitesi Kültür Sitesi Mavi Salonda 18 Mart günü
gerçekleştirdiği “Bir Milletin Yeniden Dirilişi Çanakkale” panele öğrenciler büyük ilgi
gösterdi.
Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Törenek, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek ve
Yrd. Doç. Dr. Servet Tiken’in katıldığı paneli Şube Başkanı M. Hanefi İspirli yönetti.
Prof. Dr. Mehmet Törenek; ‘Mehmet Akif ve Çanakkale’, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek;
‘Destan Şiiri ve Çanakkale’, Yrd. Doç. Dr. Servet Tiken ise ‘Balkan Şiirinde Çanakkale’
başlıklı sunumları ile dinleyicilere değişik bakış açılarından Çanakkale ve dirilişi
anlattılar.

Trabzon Şubesinden Çanakkale Etkinliği
TYB Trabzon Şubesi 18 Mart 2017 günü Çanakkale’yi hatırlamak ve anmak üzere bir program
tertipledi. Program sunuculuğunu Trabzon Şube 2.Başkanı Kamuran Tuna yaptı.
Etkinlikte 2.Sınıf öğrencisi Bengisu Ören özgürlük ve istiklalimizin timsali İstiklal marşının tamamı,
on kıtayı okuyarak alkışlandı. Çanakkale savaşlarıyla ilgili hazırlanan bir gösterim izlendi. Çanakkale
deyince akla gelen ilk isim olan Mehmet Âkif ve onun muazzam eseri “Çanakkale Şehitlerine”
adlı edebiyatımızda müstesna yeri olan şiirini TYB Trabzon üyemiz Eğitimci-Şair-yazar Mehmet
Mutlu Oğlu seslendirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı emekli tarih öğretmeni Esin
Saraçoğlu yaptı. Etkinlik, Trabzon Şube başkanı Yahya Demeli’nin teşekkür ve kapanış konuşması ile
son buldu.

Çanakkale Zaferi bir destandır!
Eğitimci İhsan Polat, TYB İzmir Şubesinde; 18 Mart 2017 Cumartesi günü, 18 Mart
Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Ruhu konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
İhsan Polat, “Çanakkale Zaferi bir destandır. Her tabanda zeminde bulmuş ve
bir kahramanlık destanı olan, 500 Bin insanın hayatını kaybettiği bir dönemden
bahsediyoruz. Metre kareye 600 merminin düştüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Mermilerin havada çakıştığı bir savaştan, dünyada emsali görülmemiş bir savaştan
bahsediyoruz.”diye konuştu.
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İzmir Şubesi

Mustafa Özçelik: Âkif’in üslubundaki
özgünlük onu bugüne taşıdı
Türkiye Yazarlar Birliği Kırşehir Temsilciliği’nin 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif’i anma için
davet ettiği Mustafa Özçelik, Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine konferans verdi. Milli şairin yaşam öyküsü
ile sanatına değinen Özçelik önemli açıklamalar yaptı.
Akif’in okul hayatı, hayata bakışı, şiirleri ve İstiklal Marşı’nı yazmasının safhaları hakkında bilgiler veren
Özçelik, “Mehmet Akif’in şiirinde oluşturduğu bu gerçekçi ve samimi tutum, dilin toplumsal kimliğini
öne çıkarması, üslubundaki özgünlük onun sadece kendi döneminde değil daha sonraki dönemlerde de
sevilmesini sağlamış ve onu ölümsüzlüğe ulaştırmıştır.” diye konuştu.

Bakiler: Evlerimizin %95’i kütüphanesizdir

aydınlığa ulaşamaz. 400 bin nüfuslu
Aşgabat’ın Milli Kütüphanesi’nde, 5
milyon kitap var… Amerika Birleşik
Devletleri’nde her yıl bin kişi için 4.000
kitap basılıyor. Almanya’da bin kişiye
2.700 kitap, Fransa’da bin kişiye 1.700
kitap, Japonya’da bin kişiye 1.000 kitap
düşüyor. Türkiye’de ise bin kişi için basılan
kitap sayısı sadece yedidir” dedi.

Erzurum Şubesi ve UKDE Erzurum
Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği ve
Türk Edebiyatının önemli isimlerinden
Yavuz Bülent Bakiler’in konuk olduğu
“Kendi Düşmanlığımız” adlı konferans
Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade
Konferans salonunda gerçekleştirildi.
23 Mart 2017 Perşembe günü gerçekleşen
programda UKDE Erzurum Temsilciliği
Başkanı Üzeyir Bayındır ve TYB Erzurum
Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli açılış
konuşması yaptılar.

Kırşehir Temsilciliği

Konferansın sonunda yazara plaket kitap
takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından
yazar Yavuz Bülent Bâkiler okurları için
kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı
çekildi.

Erzurum Şubesi

Yavuz Bülent Bâkiler yaptığı konuşmada,
“Evlerimizin %95’i kütüphanesizdir. Türkiye
okumadan, bilmeden, öğrenmeden

Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekivi, İzmir Şubesinde
düzenlenen söyleşi programına katıldı.
1 Nisan 2017 tarihinde dernek toplantı salonunda gerçekleşen söyleşide, kapsamlı bir projenin ürünü
olan Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi isimli eser konuşuldu.

İzmir Şubesi

Evliya Çelebi’nin İzmir’e gelişinden İzmir’den ayrılışına kadar geçirdiği yaklaşık iki yıllık süreci anlatan
Prof. Ekici, Evliya’nın gezdiği her yer hakkında yörenin ileri gelenlerinden bilgi aldığını ve seyahatnameyi
belli bir sistematikle yazdığını belirtti. Yaklaşık 400 yıl önceki İzmir’in tarihî, kültürel ve coğrafî özellikleri
katılımcıları heyecanlandırdı.

Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı kitaplaştı
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Gençler “Âsım’ın
Nesli”ni Konuştu
TYB Konya Şubesinin Konya
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İl Halk
Kütüphanesinde düzenlediği panelde
11 Mart 2017 Cumartesi günü liseli ve
üniversiteli gençler “Asım’ın Nesli”ni
konuştu.
Panelistlerden Ankara üniversitesi hukuk
fakültesi 1.sınıf öğrencisi Büşra Karataş,
“Akif’in Gençlik Tasavvuru”, Konya Lisesi
- 12. Sınıf öğrencisi Mehmet Antep,
“Mektuplara Yansıyan Akif”, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf

Cahit Zarifoğlu
anıldı

Atila Maraş yaptığı konuşmada Zarifoğlu
ile olan anılarını dile getirerek, şairin
yaşam tarzı yanında şirindeki özellikleri
de sergiledi. Ayrıca yeni nesil şiirimizde
bir çığır açtığını anlattı. Daha sonra
Zarifoğlu’nun şiirlerinden örnekler
sergileyerek konuşmasını tamamladı.
Maveranın Son dönem editörlüğünü
yapan Abak ise, Zarifoğlu ile olan
anılarını anlatarak onun şairliğin
yanında büyük bir dahi olduğunu
vurguladı. Yunus Emreden günümüze
kadar gelen ağaç metaforunun şiirdeki
evrelerine değinerek bu imgeleri
Zarifoğlu’nun nasıl kullandığını anlattı

12

Program sonunda Panelistlere TYB Konya
Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ve Konya
Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu
tarafından günün anısına katılım belgeleri
takdim edildi.

Konya Şubesi

Kulalı Mustafa Nuzûlî ve Tasavvuf Şiiri

Ankara şubesinin 3 Nisan 2017 tarihinde
düzenlediği Eskimeyen Portreler’de;
vefatının 30. Yılında Şair ve yazar Cahit
Zarifoğlu anıldı. Programa Şair ve Yazar,
M. Atila Maraş ile Şair Yazar Şaban Abak
konuşmacı olarak katıldılar.

Ankara Şubesi

öğrencisi Merve Vardım, “Mehmet Âkif’in
Mısır Yılları”, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Sena Büyükkerniç
“Mehmet Akif Ersoy’un Toplumsal Olaylara
Bakışını” veTürk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencisi Osman Gönül, “İstiklâl Marşı’nın
Büyük Mesajı” konularında konuştular.

Prof. Dr. Kenan Erdoğan 25 Mart 2017 Cumartesi Günü “Kulalı Mustafa Nuzûlî ve Tasavvuf
Şiiri” üzerine İzmir Şubede konuştu.
Prof. Dr Erdoğan yaptığı konuşmada; “17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın ilk yarısında
yaşayan ve asıl adı Mustafa olan Nuzûlî Manisa”nın Kula ilçesinde yetişmiş mutasavvıf
bir şairimizdir. Bazı beyitlerde ifade ettiğine göre şair, soy bakımından Hz. Peygamber’e
dayandığı için şiirlerinde bazen “Nuzûlî” bazen de “Seyyid” mahlasını kullanmayı tercih
etmiştir. Halvetî tarikatına bağlı olan ve bunu şiirlerinde de dile getiren Nuzûlî, 1744’de
Kula’da vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Şiirlerinde dini-tasavvufî konuları işleyen şair,
hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır.

İzmir Şubesi

Eskimeyen Kitaplar
Yazar Hakan Arslanbenzer İstanbul TYB Şubesinin düzenlediği etkinliğe katılarak
Eskimeyen Kitaplar’ı anlattı.
Elyesa Koytak’ın yönettiği söyleşi, Eskimeyen
Kitaplar’ın yazılış serüveniyle başladı. Kitabın
hikâyesini aktaran Arslanbenzer, ‘Kitabı kaleme
alırken olabildiğince öznel ve özgün olmaya
çalıştım. Çünkü yaşadığımız çağda ve içinde
bulunduğumuz sistemde özne olmamız
engellendiği için öznel olmakta da güçlük
çekiyoruz.’ dedi.
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Şiirimizde Ortadoğu

Varil bombalarıyla şehit olanlarla ilgili bir
roman okudunuz mu?”dedi.

18 Mart 2017 Cumartesi günü Konya İl Halk
Kütüphanesi’nde tertip edilen “Şiirimizde
Ortadoğu” başlıklı toplantıya Temmuz
dergisi genel yayın yönetmeni Ali Emre
katıldı. Toplantıyı şair Ömer Korkmaz
yönetti.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Ahmet
Sorgun, ”Bizim kaybetmememiz gereken
çok değerlerimiz var hem de kaybedecek
bir şeyimiz yok. Bütün işin özü, özeti Âkif’in
ifadesiyle ‘Asrın idrakine söyletmeliyiz
İslâmı’. Felsefesini yapamadığımız
değerlerimizin teknisyenliğini yapıyoruz.
Önemli olan değerlerimizin felsefesini de
yapabilmemizdir; ama felsefe olsun diye
değil. Şükürler olsun; bu şehir, canlı bir
şehir.” dedi.

Emre, 15 Temmuz olayının edebiyata ve
medyaya yeterince aksetmediğini söyledi.
Bu olayın insanlara duyurulması ve gelecek
nesillere aktarılması için daha fazlasını
yapmamız gerektiğini ifade etti. Ayrıca
modern edebiyatımızın yeterince sosyal ve
politik olamadığını, dünyada ve ülkemizdeki
değişimlerin edebiyatımıza tam anlamıyla
yansıtılamadığını belirtti.
En önemli eserlerimizi Batılıların yazdığını
ve oryantalist etkinin hâlâ devam ettiğini
söyleyen Ali Emre, “Suriye’de bir milyona
yakın insan öldü, ama Halep’le ilgili sayısı
3’ü 5’i geçen çok etkili bir şiir okudunuz mu?

Akgül: Erol Güngör
İslâm’a farklı bir
açıdan mercek
tutuyordu
TYB Konya Şubesi’nde 22 Nisan Cumartesi
günü “Erol Güngör’de Dini Meseleler ve
Çözüm Yolları” konuşuldu
Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi
Bası-Yayın Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu,
Konya Aydınlar ocağı Başkanı Mustafa Güçlü,
Karaman Mehmet Bey Üniversitesinden
Öğretim Üyeleri, Konyalı yazarlar ve konuya
ilgi duyan seçkin bir topluluk katıldı.
Konuşmacı Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akgül “Erol
Güngör’de Dini Meseleler ve Çözüm yolları”
konusunu anlattı.
Prof. Akgül, Erol Güngör’ün İslam’a bakışa
farklı bir açıdan mercek tuttuğunu, geçmişle
hesaplaşmak veya geçmişe geri dönmek
özlemi yerine geçmişten ders çıkartarak
yola devam edilmesi gerektiğini ve bu fikrini
de “40 yaşından sonra tekrar çocukluğa
dönülmez” veciz sözü ile açıkladığını belirtti.
“Geride bıraktığımız bin yılın üzerinde bir

Şirin: “Gerçek
çocuk edebiyatı
yazarı rüyasında
kelebeği değil,
kendisinin
kelebek
olduğunu görür”

İstanbul Şubesi

Konya Şubesi

tarihimiz ve büyük bir medeniyetimiz var.
Bütün bu geçmişi bir çırpıda silip atmamız
mümkün değil. Öyleyse geçmişteki
tecrübelerimizden faydalanarak bu
günümüzü ve geleceğimizi daha sağlam
nasıl imar edebiliriz sorularının cevaplarını
bulmalıyız. Dinde kimin daha fazla
Müslüman kimin daha az Müslüman olduğu
gibi bir kıyaslama içine girmemeliyiz.
Mesela Fatih mi yoksa II. Mahmut mu daha
dindardı, diye saçma bir soru sorulamaz.
Bunu ölçecek bir barometremiz yok,
bundan sonra da olmayacak. Biz dine
en fazla saldırıldığını düşündüğümüz
dönemden dahi ders çıkarabilecek bir
düşünce genişliğine sahip olmalıyız.
Kıyaslamalarımız ne kadar özgür ve tarafsız
olursa doğruya ulaşmamız da o kadar kolay
olacaktır.” dedi.

Çocuk Vakfı, Türkiye Yazarlar
Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve
İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın
birlikte düzenlediği Çocuk ve İlk
Gençlik Edebiyatı Buluşmaları’nın
beşincisinde ‘Kim, Çocuk ve İlk
Gençlik Edebiyatı Yazarıdır?’ sorusu
etrafında söyleşi gerçekleştirildi.
Çocuk Vakfı Başkanı ve Yazar
Mustafa Ruhi Şirin’in öncülüğünde
hayata geçirilen buluşma TYB
İstanbul Şubesi, Sultanahmet
Kızlarağası Medresesi’nde
27.03.2017 tarihinde düzenlendi.
Bu ay beşincisi düzenlenen
buluşmada Şirin şunları söyledi:
“Hakiki çocuk edebiyatı yazarı, doğal
ortamdaki ipek böceğine benzer.
Fakat çocuk dilini sonradan öğrenen
yazarlar yapay ortamdaki ipek
böceğine benzer. Dolayısıyla gerçek
çocuk edebiyatı yazarı rüyasında
kelebeği değil, kendisinin kelebek
olduğunu görür.”

Konya Şubesi
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Erbakan’dan öğrenilecek çok şey var!
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)İstanbul
Şubesinde “Vefatının 6. Sene-i devriyesinde
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anlamak”
etkinliği düzenlendi. 7 Mart 2017’de
düzenlenen anmada Milli Gazete Genel Yayın
Yönetmeni Mustafa Kurdaş konuşmacı olarak
yer aldı. Erbakan’ın hayat hikâyesini, ailesini ve
eğitimini kısaca aktaran Kurdaş, onun hiçbir
zaman popülizm peşinde olmadığını ifade
ederek:
“Rahmetli hocamız Prof. Dr. Necmettin
Erbakan, hayatının her anında icraattan

yanaydı. O, hiçbir zaman popüler
olmak veya iyi bir fotoğraf vermek için
uğraşmadı. Erbakan’ın Türkiye’de yaşayan
her vatandaş üzerinde hakkı vardır. Çünkü
O, başbakanlığı döneminde sağcı, solcu,
şu veya bu partili diye ayırt etmeksizin
herkesin belini büken faiz sistemiyle
mücadele etti.” dedi.
Programı yöneten, Milli Gazete Haber
Müdürü Gökçen Göksal da , “Erbakan hoca
zamanında siyasette nezaket vardı. O
müthiş bir lider olmanın yanında bilge ve

İstanbul Şubesi

örnek bir şahsiyetti. Yaşadığı dönemde
olduğu gibi bugün de bizlerin hâlâ
hocadan öğreneceği çok şey var.” diye
konuştu..

Tarihî Belgeler Işığında Yörükler ve Osmanlı Devleti İlişkisi
Eğitimci, Araştırmacı Yazar Murat Demir; “Tarihî Belgeler Işığında Yörükler ve Osmanlı Devleti İlişkisi”ni
İzmir Şubesinde anlattı.
8 Nisan 2017 tarihinde şube toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Demir, “Yörük” adına ilk
defa, 13. yüzyılda Gıyasettin Keyhüsrev’in fetihleri sırasında rastlanmaktadır. Eğridir’den söz edilirken,
tüm sahaların ve ormanların “İğdir Yörüğü” ile dolduğu söylenir. Osmanlılar döneminde, XVI. yüzyılda
konup-göçer olan Türkmenlere “Yörük” adı verilmiştir” dedi.
Demir sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle Rumeli’ye iskân edilen Yörüklerin 30 kişilik ocaklarının başına
Yörük Subaşısı adı verilen kişi tayin edilerek göçebelerin güvenliği, düzeni ve devletle olan rabıtaları
sağlanmış olurdu.

İzmir Şubesi

Çocuk Edebiyatı Yazarları Okurlarıyla Buluştu
27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, Konya’da
düzenlenen etkinlikte çocuk edebiyatı yazarları okurlarıyla buluştu.
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, KTO
Karatay Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi’nin katkılarıyla
gerçekleştirilen imza gününe İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da katıldı.

Konya Şubesi

Konya İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen imza gününde Mehmet Akif Sarıkaya,
Vural Kaya, Mehmet Kahraman, Abdurrahim Küçük ve Fatma Şeref Polat okurlarıyla
sohbet ederek kitaplarını imzaladılar.

Hasbî Hasbihaller programında Ali Haydar Öztürk
İstanbul Şubesi’nde Hasbi Hasbihaller programı gerçekleştirildi. Ali Haydar Öztürk, çayların içildiği
sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen programda anılarını aktardı.
Öztürk, hayatını dolu dolu yaşadığının altını çizerek, “Bir memur çocuğu olarak dünyaya gözlerimi açtım.
Hasbelkader lisede Büyük Doğu ile tanıştım. O güne kadar biz Gazi Mustafa Kemal hakkında, İsmet Paşa
hakkında şiirler yazar, nutuklar çeker ve nutukları dinlerdik. Bir gün elime geçen Büyük Doğu bütün
dünyamı değiştirdi” ifadelerini kullandı.
Öztürk, 1950’li yıllarda İstanbul’a geldiğini, başta Üstad Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere arifinden
âlimine, âbidinden edibine devrin önemli isimleriyle tanıştığını söyledi.

14

Mayıs 2017

İstanbul Şubesi

Her Millet Medeniyet Kuramaz
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi’nin ev sahipliğinde İBB Kültür Daire
Başkanlığı ve MEDAR işbirliğiyle “Edebiyat
ve Medeniyet” konferansı gerçekleştirildi.
18.03.2017 tarihinde Kızlarağası
Medresesi’nde, Medeniyetler İttifakı
İstanbul Konferansları kapsamında
‘Edebiyat ve Medeniyet’ konferansı
gerçekleşti. İBB Meclis Başkanvekili Ahmet
Selamet ile TYB İstanbul Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı’nın açılış konuşmalarını
yaptığı etkinlik öncesi ‘Batıya Doğru
Akan Nehir’ belgeselinden kısa bir kesit
gösterimi yapıldı. Etkinliğin yönetimini
Prof. Dr. Bekir Karlığa üstlendi.
Prof. Dr. Mahmut Kaya da yaptığı
konuşmada her milletin medeniyet

İki Fırat İki Kızıltuğ
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul
Şubesi’nde edebiyatın ve mûsıkînin yakın
tarihini konu edinen, Menekşe Özkaya’nın
hazırladığı İki Fırat İki Kızıltuğ kitabının
tanıtım programı 21 Mart Salı akşamı
gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını
Prof. Dr. Ümit Meriç yaptı.
Meriç konuşmasında şunları söyledi:
“Fırat Hoca’yı tanıyan on binlerce
insan var. İki Fırat iki Kızıltuğ kitabının
çıkmasıyla bu on binler, yüz binlere
ulaşacak. Ben öncelikle kitabın başlığı

kuramayacağının ve
kuramamış olduğunun altını
çizerek, “Tarihte medeniyet
kuran milletler azdır. Yani
antropologlar ilkel toplumlara
da medeniyet isnat etseler de
bizim anladığımız manada,
bütün kurum ve kuruluşlarıyla
İstanbul Şubesi
insanlığa sunmuş olduğu
büyük hizmetlerle medeniyet sahibi olan
bölünemez en küçük bütünü insandır.
milletler, hakikaten iki eldeki parmak
İnsanlar önce anne baba, çocuklar
sayısını pek geçmiyor.” dedi.
şeklinde, çekirdek ailede bir araya
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ise edebiyatın
önce insan topluluklarında oluştuğunun
altını çizerek, “Maddenin bölünemez
bütünü nasıl atomsa, eski edebiyatımızda
zerreyse, toplumun, cemiyetin de

gelirler. Maddi âleme benzetirsek,
küçük bir molekül oluştururlar”
değerlendirmesini yaptı.

hakkında birkaç şey söylemek istiyorum.
Kitabın ismi hocamızın şahsiyetinin
zenginliğini de ifade etmektedir. Bana
kalırsa “Bin bir Fırat bin bir Kızıltuğ”
demek gerekir. Gerçekten Fırat Hocamız
şahsiyetinin zenginliği ve derinliğiyle
ülkemizin nadir yetiştirdiği değerlerden bir
tanesidir.”

yaklaşık 100 yıl kadar sonra Şerbetçi
İbrahim Ağa’nın bestelediği ve bugün
hâlâ icra edilen şarkılarımız var. Hiçbir
milletin bu kadar eski şarkıları yoktur.
Bu şarkıların yaşamasının sebebi Türkçe
oldukları içindir.”

Ümit Meriç’in açılış konuşmasından sonra
sazıyla sözü alan Fırat Kızıltuğ ise şöyle
konuştu:
“Karacaoğlan’ın 1650 senesinde saf
Türkçe’yle yazdığı şiirler bugün 21. yüzyılda
hâla bestelenip söyleniyor. Bugün bizlerin
böyle bir dile ve şiire ihtiyacı var. Ondan

İstanbul Şubesi

İlk Kitaplar İlk Heyecanlar
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği İlk Kitaplar İlk Heyecanlar
programında nisan ayında iki program yapıldı. İlk programda Pendik Belediyesi Kültür İşleri
Müdürü Nuri Sincanlı’nın yazdığı Yitik Oyun romanı konuşuldu. Sultanahmet Kızlarağası
Medresesi’nde gerçekleştirilen programda Meryem Kılıç, Barbaros Uzunöner, Doç. Dr. Turgay
Anar ve A. Ali Ural konuşmacı olarak yer aldı.
İkinci programda Sevda Deniz K. ve Gül Tanrıverdi’nin kitapları konuşuldu. Gül Tanrıverdi’nin
Ruhum Seni Tanıyor ve Sevda Deniz K.’nin Sen Uyurken isimli eserlerinin değerlendirildiği
programda Selvigül Şahin moderatörlük görevini üstlendi. Recep Seyhan, Şadi Kocabaş ve
Mustafa Nurullah Celep konuşmacı olarak yer aldı.

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

Mehmed Âkif ile ilgili en geniş külliyatın 9. cildi yayınlandı
eserleri üzerinde çalışmalar yapılması için
açıkoturumlar, paneller ve sempozyumlar
(bilgi şölenleri) düzenlenmiştir.

TÜRKİYE
T
KÜLTÜR VE SANA
YILLIĞI
2017

TÜRKİYE
T
KÜLTÜR VE SANA
YILLIĞI

2017

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı bünyesinde
2005’te Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları
Merkezi kurulduktan sonra bu kabil
toplantılar daha düzenli hale getirilmiş ve
2006’dan itibaren yapılan bilgi şölenleri
kitap halinde yayınlanmıştır.
İlk bilgi şöleni Mehmed Âkif’in vefatının
70. yıldönümüne yakın günlerde 22-23
Aralık 2006’da düzenlenmişti. Kitabı
2007 başında Mehmed Âkif, Türkiye’de

Modernleşme ve Gençlik adıyla yayınlandı.
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, 27-28 Aralık
2016’da yapılan
80 Yıl Sonra
Mehmed Âkif
80 Yıl Sonra
kitabı ile Mehmed
Mehmed Âkif Ersoy
Âkif külliyatının
dokuzuncusunu
yayınladı ve bu
külliyat Mehmed
Âkif ile ilgili en
geniş külliyat olarak
değerlendirildi.
80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy

Türkiye Yazarlar Birliği kuruluş yılı olan
1978’den itibaren İstiklâl Marşımızın
şairi Mehmed Akif Ersoy’la ilgili çeşitli
faaliyetler yaptı. Bunların bir kısmı Taceddin
Dergâhı’nda yapılan anma toplantılarıdır.
Mehmed Âkif’in vefat günü olan 27
Aralıklarda ve İstiklâl Marşı’nın TBMM’de
kabul edildiği gün olan 12 Martlarda
yapılan toplantılar büyük şairimizin millet
hafızasında hatırasının yaşatılmasında
önemli rol oynadı. Bu anma toplantıları
yanında, millî şairimizin ilim ve fikir
âleminde hatırlanması ve şahsiyeti ve

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ
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ISBN:978-975-7382-92-8

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı’nın 30. Sayısı Çıktı
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1984’den bu yana devam eden süreli yayınlarından olan ve Türkiye’de muhtevası
itibariyle alanında tek yayın olma özelliğini koruyan “Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı “ 30. sayısı çıktı.
Osman Özbahçe’nin editörlüğünü üstlendiği, Türkiye’nin kültür, edebiyat, sanat, siyaset, şiir, sinema, basın
gibi önemli başlıklarının yer aldığı bültenin bu sayısı da büyük bir özenle hazırlandı.
Yıllığa yazılarıyla katı veren yazarlar şöyle: Murat Yülek, Ercan Yıldırım, Ahmet Varol, Dr. Ali Özgün Öztürk,
Zeynep Arkan, Necip Tosun, Alaattin Karaca, İbrahim Demirci, Osman Akkuşak, Nebahat Konu Yılmaz,
Gülcan Tezcan, İbrahim Ulvi Yavuz, Tacettin Ural, Alptuğ Topaktaş, Aykut Ertuğrul, Dilara Coşkun, İbrahim
Eryiğit, İrfan Dağ, Orhan Gazi Gökçe, Şafak Çelik, Selçuk Küpçük

D. Mehmet Doğan’ın Darbeler Tarihine Derkenar:
15-16 Temmuz ekli Darbeler Müdahaleler ve Siyasî
Sistem kitabı yayınlandı yakalandık, bir hayli tacize maruz kaldık,

Türkiye’de Darbeler, Müdahaleler ve Siyasî Sistem,” esas itibarıyla
bu konular üzerinde düşünen ve düşündüklerini kâğıda geçen bir
kişinin on yıllık süreye dağılmış değerlendirmelerini ihtiva etmektedir.

ISBN:978-605-4653-16-4

YAZAR
YAYINLARI

D. Mehmet Doğan

Bu kitapta yer alan yazılardan ikisi 1979 yılında yazıldı ve yayımlandı. Diğer ikisi ise 1987 ve 1989 tarihlerini taşımaktadır. Böylece on
yıl içinde siyasî sistemin tahlili maksadıyla kaleme alınan, yaşanılan
olayları hareket noktası olarak alan yazılar, kısmen kronolojik bir
bütünlük kazandı. Yakın dönemin siyasî sistemini değerlendirmek için
yalnız ayrıntıları değil bazen esasları da unutmak istidadındaki hafızamızın tazelenmesine olan ihtiyaç, bu yazılar okunduğunda açık şekilde
anlaşılacaktır.

YY
26

ar:

Türkiye’de Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem isimli kitabımızın
ilk baskısı 1990’da, 4. baskısı 2005’te yapıldı. Son iki baskıya 28
Şubat’la ilgili ekler koymuştuk. Konuyla ilgili ikinci kitabımız Son
Darbe Ergenekon! Ali Osman Eğilmez müstearıyla Brifingdeki İrticaTürkiye’de Militarizm Yönetim İlişkileri ve İslâm isimli bir kitabımız
daha var, 28 Şubat müdahalesi ile ilgili...

Bizim nesil demokrasi döneminde doğdu,
darbeler döneminde yaşadı! 27 Mayıs
darbesinde orta birde idik, 12 Mart
müdahalesinde üniversite öğrencisi,
12 Eylül’de kamu görevlisi...28 Şubat
YY
“postmodern” darbesine RTÜK üyesi olarak
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Bu kitapta yer alan yazılardan ikisi 1979
yılında yazıldı ve yayımlandı. Diğer ikisi
ise 1987 ve 1989 tarihlerini taşımaktadır.
Böylece on yıl içinde siyasî sistemin tahlili
maksadıyla kaleme alınan, yaşanılan
olayları hareket noktası olarak alan
yazılar, kısmen kronolojik bir bütünlük
kazandı. Yakın dönemin siyasî sistemini
değerlendirmek için yalnız ayrıntıları
değil bazen esasları da unutmak
istidadındaki hafızamızın tazelenmesine
olan ihtiyaç, bu yazılar okunduğunda
açık şekilde anlaşılacaktır.
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Arka Kapak yazısı:

Türkiye’de Darbeler Müdahaleler ve Siyasî
Sistem isimli kitabımızın ilk baskısı 1990’da,
4. baskısı 2005’te yapıldı. Son iki baskıya 28
Şubat’la ilgili ekler
koymuştuk. Konuyla
Darbeler
Müdahaleler ve
ilgili ikinci kitabımız
Siyasî Sistem
Son Darbe Ergenekon!
D. Mehmet Doğan
Ali Osman Eğilmez
müstearıyla Brifingdeki
İrtica- Türkiye’de
Militarizm Yönetim
İlişkileri ve İslâm isimli
bir kitabımız daha var,
28 Şubat müdahalesi
YY
ile ilgili...
Da

D. Mehmet Doğan

Bizim nesil demokrasi döneminde doğdu, darbeler döneminde
yaşadı! 27 Mayıs darbesinde orta birde idik, 12 Mart müdahalesinde
üniversite öğrencisi, 12 Eylül’de kamu görevlisi...28 Şubat “postmodern” darbesine RTÜK üyesi olarak yakalandık, bir hayli tacize
maruz kaldık, ağır dâvalara muhatap olduk.

ağır dâvalara muhatap olduk.

Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem

D. Mehmet Doğan’ın bir dönem kitabı
olarak kalması niyetiyle baskısını
yapmadığı kitabı “Darbeler Müdahaleler
ve Siyasî Sistem” 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra darbeler tarihimizi
Darbeler
tekrar hatırlatmak ve son dönemde
Müdahaleler ve
Siyasî
Sistem de
yaşanan darbeler /darbe girişimlerine
ışık tutmak için tekrar yayınladı.

Türkiye’de Darbeler, Müdahaleler ve
Siyasî Sistem,” esas itibarıyla bu konular
üzerinde düşünen ve düşündüklerini
kâğıda geçen bir kişinin on yıllık süreye
dağılmış değerlendirmelerini ihtiva
etmektedir.
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