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Sunuş

Geleceğin Yazarlarını Yetiştiriyoruz

Türkiye Yazarlar Birliği, 41 yıldır yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’nin kültür, sanat ve 
edebiyat hayatına yön veren çalışmalar yapıyor.

Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de; gençlerin bilgi, duygu ve düşüncelerini sistemli 
ve planlı bir şekilde yazılı olarak anlatabilme becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerdir.

Yazma merakı olan gençlerimizin düşüncelerden anlamlı, tutarlı metinler oluşturmaları, 
kalıcı eserler vermeleri için iyi bir yazılı anlatımda olması gereken içerik, dil bilgisi,  üslup 
gibi önemli temel becerileri edinmeleri gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, elbette güven ve inanç olmadan da edebi bir eseri ortaya koymak güç olur. 

Dünyada ve ülkemizde genç yaşta büyük eserler ortaya koymuş büyük yazarlar ve şairler 
var. Yani yazmak bir beceri ve yetenek işi. Ancak, her meslekte olduğu gibi yazı hayatında 
da yeteneğin geliştirilmesi için mutlaka birilerinin rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Kurultaylarımızda genç yazarlar; dil bilgisi kurallarını, yazılı anlatım çalışmalarının bütün 
aşamalarında nasıl bir yol ve yöntem belirlemeleri gerektiğini günümüzün önemli yazar ve 
şairlerinden dinleme imkânı buluyorlar. 

Ayrıca, usta yazarlarımız deneyimlerini, tecrübelerini gençlerle paylaşıyor; doğru yer ve 
zamanda kullanıldığında kelimelerin gücü ve etkisini örneklerle açıklıyorlar,  gençlerin yazı 
hayatında karşılaştıkları sorunlar tespit edilerek  çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyorlar.

Ülkemize genç yazarlar kazandırmak amacıyla başlattığımız kurultaylarda gençlere şu 
tavsiyelerde bulunuyorum: “Yazarlık emek, sabır ve zaman gerektirir. Önce iyi bir okuyucu 
olun. Yazmak için bir nedeniniz olsun ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Gerçeği ve 
doğruyu yazın. Kalem ustalarına kulak verin. Ülkemizin, milletimizin maddi - manevi 
değerlerine saygılı olun.”

Daha önce birincisini Ankara Kızılcahamam’da, ikincisini Yalova Çınarcık’ta gerçekleştirdiğimiz 
Genç Yazarlar Kurultayı’nın bu yıl üçüncüsünü  “Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve 
Edebiyat” temasıyla 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde yine Yalova’da gerçekleştirdik. 
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Çok verimli geçen toplantıda gençlerle birlikte yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler 
sonucunda ortaya şu sonuçlar da çıktı:

Günler, haftalar, aylar hatta yıllar süren bir çabanın sonunda ortaya çıkan edebiyat ve 
sanat eserini, yazarının/ sanatçının haberi olmadan ilgili-ilgisiz bölümlerini kopyala yapıştır 
yaparak sosyal medyada paylaşarak tartışmaya açanların iyi niyetli ve masum oldukları 
söylenemez. Sosyal medya edebiyat konusunda güvenilir bir alan niteliği taşımıyor.

Bilinçli sosyal medya kullanıcılarını yetiştirmek için; ahlaki değerler, eleştirel düşünce ve 
medya okuryazarlığı mutlaka eğitim müfredatına girmelidir.

Geçmişteki ve günümüzdeki Türk edebiyatının saygın kişileri ve eserlerini özgün metinleri 
üzerinden tanıtmak, gençlerimizin edebiyatı sevmelerini sağlayacağına inanıyoruz.

Gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği kurultayları bundan sonra da sürdüreceğiz.

Ayrıca, geleceğin güçlü yazarlarını yetiştirmek amacıyla bu kurultayların, yakın 
coğrafyamızdan gençlerin de katılacağı “Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması”na 
dönüşmesine imkan sağlayacak bir çalışmayı da planlıyoruz.

Bu kurultayın gerçekleşmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına, ev sahipliği 
yapan Harb-İş Sendikasına, davetimize icabet ederek ülkemizin dört bir yanından kurultaya 
gelen değerli genç yazarlarımıza, bilgi, deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaşan, onlara 
yol yöntem gösteren kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

                                                                                                          Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN
                                                                              Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Açılış Konuşmaları

M. Sait ULUÇAY

(Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı)

Yazarlık Hayata Dokunmaktır

Sayın şeref başkanım, sayın genel başkanım, değerli kalem ustaları, sevgili genç yazarlar 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

3. Genç Yazarlar Kurultayı’na hepiniz hoş geldiniz. Yazarlık hayata dokunmak, hayatın içinde 
yapılan yolculukta hayata bir şeyler katmak ve kattıklarını yorumlayabilmek yolculuğudur 
diyebiliriz. Bu yolculuğun başlangıcında hepinize başarılar diliyorum. Proje konusunda ve 3. 
Genç Yazarlar Kurultayı’nın amacına ilişkin sayın genel başkanımız ve şeref başkanımız izahta 
bulunacaklardır. Tabi, bu yıl seçilen tema çok anlamlı. Dijitalleşme, iyi yönüyle kötü yönüyle 
tamamen hayatımıza girmiş durumdadır. Fakat dijitalleşmenin epey işlerimizi kolaylaştırdığı 
da söylenebilir. Bilginin toplanması, derlenmesi, bir yerde depolanması, bir yerden bir yere 
nakledilmesi konusunda büyük kolaylıklar sağladığı kadar belki de eleştirel yönünü de ele 
almak gerekir. Bu konuda tüm detaylı açıklamalar genel başkanımızca yapılacaktır. Ben 
sadece bu kısa selamlama konuşmasını yapmak için kürsüye çıktım. Bu etkinliğin verimli 
geçmesini, yararlı olmasını, azami derecede usta kalemlerden yararlanmanızı tavsiye eder 
hepinize saygılar sunuyorum.
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Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

(Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı)

Genç Yazarlar Kurultayı’nı Uluslararası Düzeye Taşımayı Planlıyoruz

Şeref başkanım, Ankara şube başkanım, çok değerli Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu 
üyeleri, çok değerli yazar dostlarım, genç yazar arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum…

Bugün, Türkiye Yazarlar Birliği’nin gerçekleştireceği 3. Genç Yazarlar Kurultayı ile bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği aramızda bulunan çok değerli şeref başkanımız 
D. Mehmet Doğan ağabeyimizin içinde bulunduğu kurucu heyetle 1978 yılında kurulmuş, 
kırk yılı geride bırakmış, artık kırk birinci yılında olan, “kırk bir kere maşallah” diyeceğimiz 
çok nadide bir kuruluşumuzdur. Türkiye Yazarlar Birliği gönüllü, gerçek anlamıyla bir sivil 
toplum kuruluşu ve kamu yararına faaliyet yürüten bir kuruluşumuzdur. Tabi kırk yıllık bu 
hikâyede, Türkiye Yazarlar Birliği hem ülkemiz içinde hem ülkemiz dışında, özellikle gönül 
coğrafyalarımızda, kültür coğrafyalarımızda çok önemli faaliyetlere imza atmıştır. Burada 
bunları uzun uzun sayacak değilim. Ama şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye Yazarlar Birliği 
özellikle kültür, fikir, sanat hayatımız adına ülkemiz için hep öncü bir kuruluş olmuştur. Çoğu 
ilkler hep Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleşmiştir. İşte Türkçe’nin şiir şölenleri, ahlak 
şûraları, şehir tarihi yazarları, tarihi roman kongreleri, gibi sayabileceğimiz artık geleneksel 
hale gelmiş onlarca programımız var -ki artık bunlar marka değeri haline gelmiştir. Bunlar 
arasında artık çok önemsediğimiz kırk yıllık tecrübeyi, deneyimi yeni kuşaklarla, arkadan 
gelen nesillerle irtibatı da sürdürme adına ve Türkiye’de belki de ilk olan ve bir geleneğe, bir 
marka değerine dönüşen genç yazarlar kurultaylarımız geliyor. 

Amacımız hem diğer sivil toplum kuruluşlarına hem diğer kamu kuruluşlarına öncülük 
etmek, iş birliği sağlamak, el birliği yapmaktır. Bunu da gerçekleştirebilirsek en azından 
kültürümüz adına önemli bir vazifeyi de ifa etmiş olacağız.  “Yazar Okulu” yıllardır süren 
faaliyetlerimizden bir tanesiydi. Tabi bu faaliyetler her yerde çoğaldı. Maalesef bir şey 
çoğalınca itibarsızlaşıyor, değerini kaybediyor. Genç Yazarlar Kurultayı da Türkiye’de ilk 
kapsamlı faaliyetlerden bir tanesidir. Burada Genç Yazarlar Kurultayı’nın üçüncüsünü ifa ve 
icra ediyoruz. İlkini Ankara’da Kızılcahamam’da gerçekleştirmiştik. Geçen yıl ikincisini yine 
burada, bu tesislerde gerçekleştirmiştik. Bu yıl üçüncüsünü Gençlik ve Spor Bakanlığının 
desteği ile Harb-İş Sendikamızın da ev sahipliğiyle yine burada gerçekleştiriyoruz. Tabi 
bu kurultaya katılım için birkaç kriterimiz vardı. Bir süreli ya da basılı yayını olan, bir dergi 
çıkaran, bir ürün ortaya koymuş ve otuz yaşını geçmemiş, siz gençlerimiz arasından isimleri 
seçtik. Gönül arzu eder ki daha kalabalık olalım, işte 50-100 kişi olalım. Belki bir gün bu sayıyı 
yine çok abartmadan daha kapsamlı bir faaliyet de gerçekleştirilebilir. Tabi üçüncüsünün 
yapılıyor olması önemli. Çünkü istikrar çok önemlidir. Bir faaliyetin sürdürülebilirliği çok 
önemlidir. Bizim hedeflerimiz arasında bu var: İstikrar ve sürdürülebilirlik. Bu bir hayal, bir 
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ideal belki, ama biz gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Şu an ülkemizin çok farklı şehirlerinden, 
üniversitelerinden siz gençlerimiz buradasınız. Tabi burada bir ilke bağlamında kaynaşmayı 
sağladığımız gibi, sizlerin birbirinizin arasında bir ünsiyetin oluşması, tecrübeli yazarlarımızla 
buluşmalar, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve gerçek anlamıyla bir yazarlık ortamının oluşmasına 
dair burada fikir alışverişlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ama bununla beraber asıl 
hayal ettiğimiz şey şu: Genç Yazarlar Kurultayı’nı uluslararası düzeye taşımak. Ülkemiz, 
artık sizlerin de şahit olduğu üzere yurt dışından oldukça fazla sayıda gençlerin okumak 
üzere geldiği bir ülkedir. Öyle tahmin ediyorum ki, son rakamlar yüz kırk binin üzerindeydi. 
Bu yakın gelecekte belki iki yüz binleri bulacak. Tabi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Ankara’da 
genel merkezinde, Genç Kahve’de arkadaşlarımız, yabancı uyruklu öğrencilerimizle, 
arkadaşlarımızla metin yazarlığı, Türkçe bilmeyenlerle ayrı bir program olarak da Türkçe 
dersleri yapıyorlar. Tabi biz hem Türkiye’de okuyan bu gençleri zaman içerisinde artık Türkçe 
kullanımı ile belki de bir metin yazma serüvenini yaşayacak olanları da bu kurultaylara dahil 
etmek istiyoruz. Bunun dışında gönül coğrafyamız olan Balkanlarda Türkçe çıkan dergiler 
var. Şiir yazanlar var, öykü, hikaye yazanlar var. İşte Kafkas’larda, Ortadoğu’da Türkçe yazan, 
Türkiye dışındaki gençlerimizle buluşmayı, bir araya gelmeyi gerçekten, ciddi anlamda 
arzu ediyoruz. Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmak istiyoruz. Belki buradan arkadaşlarımızı 
getirmek, ya da bizlerin oraya gitmesi suretiyle artık bizim Türkiye sınırları dışına çıkarak bu 
kültürel iş birliklerini, yazarlığı, paylaşmamız gerekiyor.

Bugün uzunca bir gün olacak. Hocalarımız konuşacak. Ben de sizlerle buluşacağım. 
Tabi yazarlık, yazar olmak herhalde kolay bir iş olmasa gerek. İnsanlar konuşabilir. Çok 
konuşurlar. Ama kolay yazamazlar. Yazmak kolay bir iş değil. Özellikle akademik hayata 
girdiğimizde arkadaşlarımız bize hep şunu demiştir: İşte zamanında öğrenciyiz, aynı 
sıralarda bulunmuşuzdur. Arkadaşlarımız hayata atılmış, biz akademik hayatı tercih etmişiz. 
Bir süre sonra kitaplarınız çıkmış makaleleriniz yayınlanmıştır. Tabi onlar sizi o lisanstaki 
konumunuzla bıraktıkları için size “Bunları ne ara yazdın? Nasıl yazdın?” diyebiliyorlar. Tabi 
siz onları yazana kadar nice sancılar çekmişsinizdir. Olmak kolay değil. Yazar olmak hele 
hiç kolay değildir. Önce tabi insan olmak, kendimiz olmak, olgunlaşmak gerekiyor. Hz. 
Mevlana’nın “hamdım, piştim, yandım” dediği gibi… Bu anlamda gerçekten de siz kıymetli 
gençlerimizin bu bilinçte, bu şuurda olduğunuzu biliyoruz. Ama önce kendi değerlerimizle 
kendimiz olmamız, bu iç yolculuğumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iç yolculuğunu 
gerçekleştirmeyen insanların yazarlığı kalıcı ve etkili olmayacaktır. 

Evet üniversitelerimiz, akademilerimiz var. Çok değerli filozofumuz, üstadımız Nurettin 
Topçu öyle diyor ya, artık üniversiteler diploma veren yerlerdir, gerçek anlamda bilgiyi ve 
bilgeliği veremiyorlar, diye. İşte o bilgeliği gerçekleştirmek; hikmeti belki de iç dünyamızla 
gerçekleştirip yazabilmek; şiirimizi, hikayemizi böyle yazmak -ki böyle yazıldığında zamanı 
ve mekanı aşan yazılar ortaya çıkacaktır- çok önemlidir. Bugün belki başaramadığımız şey 
budur. Bir süre sonra yazdığımız yazılar, değerini, güncelliğini kaybediyor. Ama öyle metinler 
var ki elimizde, büyük yazarların bin yıl, iki bin, üç bin yıl geçtiği halde hala o güncelliğini 
koruyorlar. Zamanı ve mekanı aşan, o kavramsal düzeye ulaşmış ve ete kemiğe bürünmüş, 
çünkü ruhla yazılmış o maneviyatla yazılmış yazılar, hiç bir zaman güncelliğini kaybetmiyorlar. 
Bu konuda hocalarımız, üstatlarımız, sizlerle fikir alış-verişinde bulunacaklardır. Sizler de 
düşüncelerinizi, kanaatlerinizi paylaşacaksınız. Yani burada tek tip bir yöntem, bir monolog 
olmayacak. Sizleri de dinleyeceğiz, sizler de konuşacaksınız. Özel sohbetler yapacağız. 
Sizleri yakından tanıyacağız. Bundan önceki kurultaylarımız gerçekten başarılı oldu, verimli 
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oldu ve kitaplaştı. İşte dışarıda da vardı kitaplar. Sizlere de takdim edildi. Yine bu kurultay da 
kitaplaşacak. Sizlerin yazıları, eserleri, düşünceleri, kitaba dönüşecek. Ben bunun da faydalı 
olacağını, yararlı olacağını, bereketli olacağını düşünüyorum ve teşrifleriniz için hepinize 
şükranlarımı sunuyorum.

Emeği geçen arkadaşlara da şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de burada, deniz 
kenarında sakin bir ortamda olmak, ki bunu özellikle tercih ediyoruz, bunu Ankara’da da 
gerçekleştirebiliriz, İstanbul’da da gerçekleştirebiliriz… Gürültünün, patırtının içinde yapmak 
istemiyoruz. Kendimizle, kendi başımıza ve kendimiz olarak bu programı icra etmeyi çok 
daha değerli buluyoruz. Yani şatafatlı bir mekan pekala oluşturulabilir. Çok şatafatlı isimler 
çağrılabilir, siyasiler, bürokratlar, alkışlar gırla gidebilir ama bunu tercih etmiyoruz. Genç 
Yazarlar Kurultayı’nın böyle bir tarzı yok. Öze dokunan işler yapmak istiyoruz. Bu da inşallah 
onlardan bir tanesi olacaktır. Gelecekte bu bayrağı sizler taşıyacaksınız. Ben burada bu 
duygularımı, düşüncelerimi paylaştım, şeref başkanımız da düşüncelerini paylaşacaklardır. 
Kırk yıl önce bu kuruluşu kurdular ve bir fani için herhalde anlamlı bir an olsa gerek, kırk 
birinci yılda ve kendisinin belki bu kuruluşu kurmada öncülük ettiği zamandaki yaş grubuyla 
bir arada olmak herhalde şükredilecek bir durum olsa gerek. Bu kurum hepimizin. Burası 
benim de öğrenciliğimde gelip gittiğim bir yerdi, Ankara’da, gelip büyüklerimizi dinliyorduk. 
Ama ben hiçbir zaman bir gün bu kuruluşta görev alacağımı, genel başkan olacağımı 
düşünmezdim. Bu bir bayrak yarışı, bir emanet tabi. Böyle görüyoruz. Mesele burada 
başkanlık falan değil. Hepimiz aynı statüdeyiz. Hiçbir fark yok. Sadece bu bir temsildir. Yani 
şunun altını çizerek söylemek istiyorum: İyi bir yazar olabiliriz, sizler iyi yazarlar olacaksınız; 
ama bu tür kuruluşlarımıza hele ki artık bir geleneği sürdüren bu kuruluşlarımıza sahip de 
çıkmanız gerekiyor. Buna siz sahip çıkacaksınız. Aynı zamanda sizlerin artık bu kuruluşla 
irtibatınızı sürdürüp bu bayrağı daha ilerilere taşımanız gerekecek, belki işte uluslararası 
alanda az önce bahsettiğimiz hayallerimizi, sizinle daha uzak yerlere, belki dünya genelinde 
bir yazar buluşmasına dönüşecek şekilde sizler gerçekleştireceksiniz. Bunları ve daha 
fazlasını sizler yapacaksınız. Belki sizlerin arasında arkadaşlarımız buna öncülük edeceklerdir. 
Belki sizden sonraki kuşaklar bunu yapacaklardır. Bizler bu iradede, bu şuurda olursak bunlar 
gerçekleşecek diye düşünüyorum. Tekrar hepinize hürmetler, muhabbetler sunuyorum.
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D. Mehmet DOĞAN

(Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Yazmak Ben Varım Demektir

Değerli arkadaşlarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün bizim için 
gerçekten önemli bir gün. Genç yazarlar kurultayını üçüncü defa yapıyoruz. Birincisini hayal 
etmiştik. Yaptık. İkincisini geçen sene gerçekleştirdik. Bu sene üçüncüsü yapılıyor. Bu aslında 
şu anlama geliyor: Ülkemizin, genç kuşak yazarlarını bu vesileyle bir araya getiriyoruz. En 
önemlisi bu toplantının, bu birlikteliği sağlamak daha sonra da ülkemizin tanınmış yazarları 
ile genç yazarları tanıştırmak. Üç defadır bunu yapıyoruz. İnşallah, bundan sonraki yıllarda 
da iki yılda bir en azından bu faaliyet devam eder. Buradaki listeye baktım. 17 ila 30 yaş 
arasında, 30 arkadaşımızın ismi var. En gencimiz, Habibe Hazal hanımmış. Maşallah. Birkaç 
ay farkla yine 2002 doğumlu bir arkadaşı geride bırakmış Habibe hanım. Ben tabi ki gençlik 
ölçüsü olarak yazarlığı alıyorum. Yani yazmak insanı gençleştirir. Yazmak, hem geçmişten 
gelen birikimin yansımasıdır hem de geleceğe bir mesajdır. Bir var olma iradesidir. Sonsuza 
doğru bir atılımdır yazmak. O yüzden bu sabah yeni bir yazıya başladığım için kendimi genç 
bir yazar olarak görüyorum. Tabi burada benden daha genç İbrahim Ulvi bey var, ama birkaç 
yaş. Ondan da izin alarak… Evet biz en genciz burada. Artık yetmişi devirmişiz. Ve 1970’li 
yıllardan beri de bu işlerin içinde bulunuyoruz. Yazarlar Birliği kurulmadan önce de yazarlık 
hayatımızda bir dönem olarak yer alıyor. 

Değerli arkadaşlar, insan hayatı, anlama ve anlatma çabası ile geçer. İnsanı bu iki kelime 
ile anlatmak ve anlamak mümkündür. Bir anlam arayışı içindedir insan. İnsan, hafızası olan, 
aklı fikri olan, düşünen, kendi iradesi ile hareket eden bir canlıdır. Konuşur. Genellikle de bu 
anlatma ve anlama işleri konuşarak yapılır. Tabi herkes konuşur. Bir rahatsızlığı olmayan bir 
engeli olmayan bütün insanlar konuşur. Konuşmayanlar da konuşanlar kadar, konuşacak 
kadar yani o engelleri olmasa bilgi ve beceriye sahiptir. Gerektiğinde onu işaret ve yazı ile 
bize yansıtır. Tabi herkes konuşur. Herkes meramını sözle ifade eder ama bu alanda dahi 
daha usta insanlar vardır. Daha güzel konuşan insanlar vardır. Bunlara hatip derler. Şimdi 
hatiplik pek kalmadı, hitabet önemli bir işti. İyi hatipler, ön plana geçerdi. Birçok devlet 
adamı da gerçek anlamda hatip idiler eskilerden. Şimdi de tabi şimdiki siyasetçilerimizin 
de güzel konuşanları var, siz onları biliyorsunuz. Ama herkes güzel konuşamıyor. Evet. 
Bence nasıl konuşarak anlama ve anlatma insanlara özgü bir hal ise başka hiçbir canlının 
bunu yapma ihtimali, imkanı yoksa ondan sonraki aşama olan yazmanın da hayati olan bir 
konu olduğunu düşünüyorum. Yani söz uçar yazı kalır denilmiştir. Düşündüklerimizi sadece 
konuşarak değil, yazılı olarak da ifade etmek de bence insana has bir iştir hatta görevdir diye 
düşünüyorum. 

İnsan konuşan bir canlıdır. Eskiden konuşan bir hayvan derlermiş. Bence aynı zamanda 
yazan bir canlıdır. Bu hayvan kelimesi yanlış anlaşılmasa hayvan kelimesi de kullanacağım 
aslında, “yazan hayvan”dır diyeceğim çünkü biraz öyledir aslında. Aslında yazmak ben 
varım demektir. Yazmak itirafı, sorumluluğu, biraz önce söylediğimiz gibi bizim ebediyete 
doğru atılışımızdır. Yani bugün ki varlığımızın geleceğe doğru yansıması adına yapılmış bir 
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hamledir. İnsanın varlık macerası bin yılları aşarak bugünlere nasıl geldi? Biz bunları nasıl 
biliyoruz? Tabi ki yazılı metinler üzerinden okuyarak biliyoruz. İnsanların varlık macerası 
arkadaşlar, kütüphanelerde bulunuyor büyük ölçüde. Tabi taş üzerine yazılmış, mermer 
üzerine yazılmış, diğer kalıcı şeylerin üzerine yazılmış tunç vs. metinler de var ama esas 
olarak yazılı maceramız kütüphanelerde bulunuyor. Evet bin yılları aşarak bugüne gelen 
birikimlerimiz var ve bu birikimin kahramanları da bu kalem sahipleridir. Aslında bu kalem 
de övülmüştür. Bana kalırsa yazmak da övülmüştür.

Evet burada genç yazarlarla bir aradayız. Genç, Türkçe bir kelime. Divanı Lügati’t Türk’ten 
beri onun kullanıldığını biliyoruz. O zaman daha küçük yaştakilere genç denirmiş; yani 
çocuk diyebileceğimiz, şimdi çocuk diyoruz ya onlara genç denirmiş. Sonra biraz daha 
yukarı yaştakiler genç olarak tanımlanmış. Doğu Türkçesi’nde genç kelimesi değil, yaş 
kelimesi kullanılıyor. Siz yaşlarsınız. Biz neyiz peki? Biz de yaşlılarız. Aynı kökten bu kelime. 
Yaş kelimesi yeşil kelimesi ile aynı kökten geliyor. Yeşil nasıl taze ise gençler de öyle yaş taze, 
böyle bir bağlantı var.

Evet değerli arkadaşlar, başta söylemiştik. Genç yazarlar kurultayı bizim için gerçekten 
heyecan verici bir faaliyet. Türkiye’nin yazar gençlerini, tabi istekli olan gençleri, herkesi 
buraya toplamamız mümkün değil, belli sınırlar içerisinde bu faaliyeti yapmak durumunda 
kalıyoruz. Bundan önce 40 kişilik bir grupla bu işi yapmıştık. Bu kez 30 kişilik bir grupla 
bu işi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyden güneye, her yerden 
katılan arkadaşlarımız var, Bu da ayrıca sevindirici bana göre. Evet, aslında biz gençliği biraz 
geciktirmeye başladık. Ne demek bu? Mesela evlilik yaşı gittikçe yükseklere doğru çıkıyor. 
Yani eskiden işte 17, 18 yaşında insanlar evlenirken bu 20’li yaşları buldu. Şimdi 30’lu yaşları 
buldu. İnşallah bu daha yukarı çıkmaz. Bu bir geciktirme aslında. Aynı şeyi yazı alanında 
da fikir alanında da yapıyormuşuz gibi geliyor. Hatta yönetim alanında da yapıyormuşuz 
gibi geliyor. Aslında gençlerin bu yaşlarda yapacağı büyük işler var. Şimdi mesela biz, nisan 
ayı bitti mayıs ayına girdik. Karşımızda İstanbul duruyor. Genç Fatih’in İstanbul’u kuşattığı 
günlerdeyiz. İstanbul kuşatması devam ediyor. Fatih, bir rivayete göre 21 yaşında bir rivayete 
göre de 23 yaşında İstanbul’u fethetmek için harekete geçmiş. Galiba 566 sene önce.  Yani 
gençlik, birçok şeyin engeli değil, aksine eğer azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz varsa 
başaramayacağınız iş yok. İşte Fatih örneği, böyle bir örnek. 

Evet genç şairler, genç edebiyatçılar, genç sanatçılar bütün dünyada var. Çok genç 
yaşında büyük eserler ortaya koymuş büyük edebiyatçılar var. Bizde de var. Mesela, Şeyh 
Galip bunlardan birisi. Edebiyatımızın en önemli şairlerinden Şeyh Galip Hüsn-ü Aşk’ı 25 
yaşında yazmıştır. Demek ki 25 yaşında böyle mükemmel, dünya şaheseri bir eser yazmak 
mümkündür. Necip Fazıl’ın ilk şöhretini yapan şiirleri 19, 20 yaşlarında yazılmıştır ve 1924 ve 
1925’li yıllarda Anadolu Mecmuası’nda yayımlanmıştır. Nurettin Topçu’nun fikir eserlerimizin 
zirvesinde duran İsyan Ahlakı tezi de yine 25 yaşında kaleme alınmıştır. Dolayısıyla 
gençlerimiz bu yaşlarda da büyük eserler ortaya koyabilirler. Sadece bunlar değil, çok sayıda 
genç edebiyatçımız var. Mesela, Ömer Seyfettin’inin hayatı 36 yıl sürmüştür. Bu demektir ki 
yirmili yaşlardan itibaren eser veren bir klasik edebiyatçı ile karşı karşıyayız.

Evet, değerli arkadaşlar fiziki olarak genç olmak önemli ama asıl ruh olarak, gönül olarak, 
zihin olarak, akıl olarak genç olmak daha önemli diye düşünüyorum. Ve bunun da fiziki 
bir yaşla alakası olmadığı kanaatindeyim. Yani çok ileri yaşlarda çok önemli eserler ortaya 
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koyanlar da vardır. Demek ki asıl, zihnimizi, gönlümüzü, ruhumuzu genç tutmamız gerekiyor. 
Çünkü bedenin yaşlanmasını önlemek mümkün değil. Yani fiziken insan, o tabii seyrini takip 
edecek yaşlanacak ve süresi geldiğinde, vadesi erdiğinde de bu dünyaya veda edecek ama 
zihnimizi her zaman genç tutmamız, yeni şeyler ortaya koymamız, orijinal eserler yazmamız 
mümkündür. Bu genç yaşlarda da ileriki yaşlarda da mümkündür. Ya biz daha kalemi yeni 
elimize aldık demeyip güzel işler yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. 

Tabi bu çağ, zor bir çağ. Bizim konumuz da bu. Dijitalleşme, dijital çağ dediğimiz çağ, 
insanın zihni yoğunlaşmasını güçleştiren bir çağda yaşıyoruz. Yani, bir taraftan müthiş bir 
yayın bombardımanı altında bulunuyoruz. Birçok mecradan, birçok bilgi, fikir, hayal, imaj 
yayılıp duruyor. Yani sadece basılı metinler, kitaplar değil, gazeteler değil, dergiler değil, 
işte televizyonlar, radyolar, elektronik ortam, dijital ortam… Bunlardan çok sayıda mesaja 
muhatap oluyoruz. Dolayısıyla bu çok sayıda mesaj, yayın bombardımanı içinden neleri 
çekip çıkaracağımız konusunda sıkıntıya düşüyoruz ve yoğunlaşmakta güçlük çekiyoruz 
diye düşünüyorum. Yani sosyal medya bilhassa felaket bizim için. Yalova’da yıllar önce bie 
deprem oldu. Şehrin önemli bir kısmı yıkıldı. Yeniden yapıldı. Yani bir deprem etkisinden 
daha ciddi etkiler bırakıyor sosyal medya. Arkadaşlarımızın bu sosyal medya felaketinden 
kendilerini korumalarını tavsiye ediyorum. Çok fazla takılmamalarını, belki bir haber, bilgi 
kaynağı olarak sınırlı bir şekilde kullanmalarını ama kendilerini kaptırmamalarını tavsiye 
ediyorum. Biz de tabi bunlardan çok fazla uzak kalamıyoruz. Biz de iyi kötü bu dünyanın 
içinde bulunuyoruz. Bugünün dünyasını yaşıyoruz. Dolayısıyla biz de bu alanda zaman 
harcadığımız oluyor ama çok fazla vakit de harcamamaya gayret ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu yazarlık açısından günümüzü etkileyen olaylardan biri de öğretim 
sisteminin bu kadar uzun sürmesidir. Yani eski dönemlerdekine göre çok daha uzun bir 
öğretim sürecinden geçiyoruz. Yani, ilk, orta, lise, üniversite… Üniversitenin üstünde, yüksek 
lisans, doktora… İş oraya doğru gidiyor çünkü. Birçok büyük edebiyatçımızın çok daha az 
öğrenim görerek büyük eserler ortaya koyduklarını da hatırlamamız gerekiyor. Mesela 
yirminci yüzyılın başında doğmuş yaşamış olan edebiyatçılarımızın çoğu lise mezunudur. 
Yüksek öğretimin çok yaygın olmadığı bir dönemdir. Bunu şu yüzden demiyorum; yani 
yüksek öğretimi bir kenara bırakalım demiyorum ama bu çok uzun sürmüş yüksek öğretimin 
bir geciktirme etkisi uyandırdığını söylemek istiyorum. Evet ve bir de öğretim günümüzde 
sırf kazanç için yapılan bir şeye dönüştü. Mesela, en çok parayı hangi meslek getiriyor, tıp 
getiriyor şimdi. Bilmiyoruz ne kadar sürecek bu. “Tıp fakültesini kazanalım” veyahut bu 
skala değişebilir. Mesela ben, 1960’lı yılların sonunda üniversite sınavına girdiğimde en 
yüksek puanlı yeri tahmin edemezsiniz. Neydi biliyor musunuz? Eczacılık. Türkiye’de iki 
tane eczacılık fakültesi vardı. Eczacılık bir serbest meslekti. Dolayısıyla eczacılık fakülteleri 
de herhalde alsa alsa 50-100 kişi arasında bir öğrenci alıyordu. Puanları da çok yüksekti. 
Şimdi eczacılık, hiç de önemli bir puan isteyen meslek veyahut fakülte konumunda değil. 
Bir gün tıp da öyle olabilir. Hukuk da öyle olabilir. Hangileri yüksek puanlı, mühendislik de 
yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Yani gençlerin “ben en yüksek kazancı elde edeyim” değil 
de “şu konuda yetişeyim” diye düşünmesi ve kendini ona göre planlamasının daha doğru 
olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler öyle yapıyorsunuzdur. 

Tabi burada dijital kelimesi, yabancı bir kelime ama sınav konusu olunca “sayısal”ı 
kullanıyoruz eş anlamlı olması lazım. Fakat pek eş anlamlı gibi durmuyor. Biz hep sayısal 
üzerinde kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz, imtihanlarda yüksek puanlar veya yüksek 
puanlı bölümler orada olduğu için. Test sistemi de yine yazarlık konusunda bizi etkileyen 
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bir alan. Yani teste göre sınava göre planlanmış zihinlerin oturup de tek bir düzgün satır 
diyebileceğimiz cümle kuramamaları durumuyla karşı karşıyayız. Yani meramını ifade etmek 
için düzgün bir cümle… Bunu kuramayacak, kuramayan gençlerle karşılaşıyoruz. Çünkü 
sistem gençlerimizi bu konuda olumsuz yönde etkiliyor. Sözü çok daha fazla uzatmayalım. 
Çünkü bugünlerde hep konuşacağız, siz konuşacaksınız. İşte değerli yazar arkadaşlarımız 
konuşacak. Ama konuşmak tabi ki bir anlaşma yoludur. Konuşarak anlaşacağız ama sizler 
mesela bugün burada konuşulanları zihninizde tutun. Akşam odanıza çekildiğinizde not 
edin. Böylece bir başlangıç yapın. Günlük tutmuyorsanız, günlük tutmaya başlayın. Bunun 
çok faydasını göreceksiniz. Yazmak süreklilik isteyen bir iştir. Sürekli yazarsanız, yazarlık 
alanında başarılı olursunuz. İşin kabiliyet tarafı elbette çok önemlidir. Ama emek tarafı hiç 
ihmal edilmemesi gereken bir taraftır ve “işin yüzde doksan beşi emektir” diyen büyük 
ustalarımız, şairlerimiz, hocalarımız vardır. Dolayısıyla günlük tutmak, yazma alışkanlığı 
geliştirmek için güzel bir yol olabilir. İnşallah böyle bir akşam böyle bir alışkanlığı olmayanlar 
bugünün özetini defterlerine kaydederek başlamış olurlar. Evet, burada şiir, hikaye veya 
başka deneme gibi alanlarda araştırma, inceleme yazısı yazan, dergilerde yayınlayan, 
dergi çıkaran, kitap yayınlayan hatta biraz önce üç kitap çıkarmış bir arkadaşla tanıştık. 
Aslında yazma mesleğinin içinde bir şekilde bulunan arkadaşlarımızla bir aradayız. Bu 
gençlerimizle bir arada olmak bize gerçekten büyük bir heyecan ve ümit veriyor. Sizler bizim 
geleceğimizsiniz. İnşallah bu genç yazarlar kurultayı sizin yazı hayatınızda bir ivmeye yol 
açar diyor ve hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 
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Program

TÜRKİYE 3. GENÇ YAZARLAR KURULTAYI PROGRAM AKIŞI (3-5 Mayıs 2019)

3 Mayıs 2019

09:00-09:30 : Genç Yazarlar Sergisi

09:30-10:30 : Açılış Konuşmaları

10:30-11:30 : İbrahim Demirci- “Edebiyat ve Dil Dikkatleri”

11:30-12:30: Genç Yazarlar Oturumu

12:30-14:00 : Öğle Arası

14:00-15:00 : Mustafa Özçelik- “Yazarın Sosyal Medya ile İmtihanı”

15:00-16:00 : Genç Yazarlar Oturumu

16:00-16:30 : Çay ve İkram Arası 

16:30-17:30 : Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan- “Dijital Kültür ve Eleştirel Düşünce”

17:30-18.00: Çay ve İkram Arası

18:00-19:00: Genç Yazarlar Oturumu

19:00-20:00: Akşam Yemeği

20:00-21:00: Şiir Dinletisi

4 Mayıs 2019

09:30-10:30 : Yılmaz Daşçıoğlu- “Sanallık ve Gerçeklik Bakımından Edebiyat”

10:30-12:00 : Genç Yazarlar Oturumu 

12:00-13:30 : Öğle Arası

13:30-14:30 : Cihan Aktaş- “Yükümü Hafifleten  Öyküler”

14:30-15:00 : Çay ve İkram Arası

15:00-16:00 : Mustafa Kara- “Dijitallik Öncesi Yazarlık”

16:00-16:30 : Çay ve İkram Arası

16:30-17:30 : Ali Ayçil- “Dijital Kültürde Metne Sadık Kalmak” 

17:30-18:30 : Genç Yazarlar Oturumu

18:30-19:30: Akşam Yemeği
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5 Mayıs 2019

09:30-10:30 : Necip Tosun- “Sosyal Medya ve Edebiyat”

10:30-11:30 : Değerlendirme Toplantısı

12:00-14:30 : -Berat Takdimi

                         -Veda Yemeği

                         -Mûsiki Konser

                         (Elegance Resort Otel- Tavşanlı Beldesi, Topçular Mevkii, Altınova, Yalova)

14:30: Ankara ve diğer şehirlere hareket
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Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı 
Yapıldı

III. Genç Yazarlar Kurultayı Genç Yazarları Usta Yazarlarla Buluşturdu

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 
3.sünü düzenlediği “Türkiye Genç Yazarlar 
Kurultayı” Yalova’da yapıldı.
3 Mayıs 2019 tarihinde  Harb-İş Sosyal 
Tesisleri’nde  “Geleceğin Edebiyatı: 
Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat” temasıyla 
başlayan ve üç gün süren kurultaya 
Türkiye’nin farklı illerinden 30 genç yazar, 
günümüzün önemli yazar ve şairleri ile TYB 
yöneticileri katıldı.

Edebiyatın farklı alanlarında eserler veren 
gençlerin büyük ilgi gösterdiği kurultayda 
günümüzün önemli hikaye yazarı ve 
eleştirmen Necip Tosun da bir konuşma 
yaptı.
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Konuşmasında edebiyatın gelir geçer bir heves olmadığını ve belli zaman aralıklarına 
sıkıştırılmış bir uğraş olamayacağını belirten Necip Tosun,

“Edebiyat dolu bir hayat düşünüyorsanız, önceden buna bir karar verip bir yola çıkmanız 
gerekir. Edebiyat bütün bir hayatı kapsar, ısrar ve devamlılık ister. Ancak bu adanmışlık 
büyük yazarları ortaya çıkarır. Edebiyat dünyasındaki büyük yazarların büyük çoğunluğu 
tam bir adanmışlık içinde bir hayat sürmüş ve büyük eserler vermişlerdir.” dedi.

Hayali düşünürlere sözler söyletiliyor

İnternette çok yoğun bir şekilde bilgi kirliliği yaşandığını söyleyen Tosun, Mevlana, Necip 
Fazıl, Yunus Emre, Cahit Zarifoğlu gibi önemli şahsiyetlere ait olmayan sözlerin onlara aitmiş 
gibi sosyal medyada yazılıp çizildiğini ifade etti.

Sosyal medyanın iyi ve doğru kullanıldığında mutlaka edebiyata katkılar yapabileceğinin 
altını çizen Tosun, “Yazarlar sosyal medyada neden bulunur? Eser sahibi kitabını tanıtmak, 
yayınevi yeni çıkan kitaplarını göz önüne getirmek ister. Bu çok normal bir beklenti. Ancak, 
yazarın hiçbir eserini okumamış, kendisinden habersiz kitaptan bir bölümünü kopyala 
yapıştır yaparak paylaşanların iyi niyetli olduklarını da söyleyemem. Daha da ilginci kimileri; 
yüzyıllar önce yaşamış düşünürlere günümüz meseleleri hakkında söz söyletiyor kimi 
de kendi söylediğinde ciddiye alınmadığını bildiğinden hayali kahramanlara söyletiyor 
sözlerini. ” diye konuştu.

Yaşanan bu gerçekler karşısında nitelikli 
edebiyatçıların sosyal medyadan çekildiğini, 
çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Tosun, 
“Günümüzde dijital bir devrim yaşanıyor. 
Teknolojik yenilikler hayatımızı kolaylaştırıyor. 
Bunlar güzel gelişmeler. Ancak, Merhamet, 
adalet, vicdan, özgürlük temalarının yer aldığı 
edebiyat eserleri üzerinden öyle fırtınalar 
estiriliyor ki, yapılan yorumlar kırıcı, alaycı tavırlar 
eseri de gölgede bırakıyor. Dolayısıyla, haftalar, 
aylar hatta yılların emeği bir eser, bu işlerden 
hiç anlamayan birileri tarafından acımasızca 
eleştirilebiliyor.”

Necip Tosun’un konuşmasından sonra üç 
gün süren kurultayın değerlendirme toplantısı için genç yazarlar, yazar ve şairler ile TYB 
yöneticileri bir araya geldi.
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Kurultay başarılı geçti
Üç gün süren kurultayın oldukça başarılı geçtiğini 
ifade eden TYB Genel Başkanı Prof. Dr.  Musa 
kazım Arıcan, “ Dijitalleşmenin edebiyatımızı nasıl 
etkilediğini hem günümüzün önemli yazar ve 
şairlerinin tespitlerinden hem de gençlerin bakış 
açısından dinledik. Umuyorum ki, bu kurultay; 
edebiyatın farklı alanlarında eserler veren değerli 
gençlerimize yeni ufuklar açmıştır. Notlar aldık, 
değerlendirmelerde bulunduk. Kurultaya desten 
veren Gençlik ve Spor Bakanlığına, etkinliğimize 
katkı ve katılım sağlayan şair ve yazarlarımıza, üç 
gün boyunca bizleri misafir eden Harb-İş Sendikana 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Edebî metnin arka planında felsefi bir 
düşünce olmalıdır

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da yaptığı 
konuşmada, “Genç yazarlar kurultayının 
üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ama ben ilkinde 
ve ikincisinde olduğu kadar şimdi de heyecan 
duydum. Dijitalleşmenin edebiyatımıza olan 
etkisini tüm yönleriyle konuşma imkanımız 
oldu. Siz nasıl ki geldiğiniz gibi gitmiyorsanız, 
biz de geldiğimiz gibi gitmiyoruz, sizlerden 
öğrendiğimiz konular oldu. Bu alandaki 
meseleler konuşuldu, olaya farklı yönlerden 
baktık.” diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Doğan, “Her edebî metnin arka planında felsefi bir 
düşünce olmalıdır. Yazmak insanı gençleştirir, yeniler, tazeler. Eserlerinizi yazarken mutlaka 
acele etmeden, planlı ve olayları ve kişileri ilişkilendirerek kaleme alın. Diğer yandan,  kelime 
dağarcığınızı genişletmeye özen gösterin ve mümkün olduğunca dijital ortamda fazla 
zaman geçirmeyin.” dedi.

Genç yazarlar da sırasıyla söz alarak kurultayla ilgili görüş, düşünce, dilek ve taleplerini  
anlattılar.

Kurultayda olmaktan, deneyimli yazar ve şairlerle meseleleri konuşmaktan büyük bir 
mutluluk duyduklarını ifade eden gençler, Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve Gençlik Spor 
Bakanlığı’na verdikleri bu fırsat için teşekkür ettiklerini söylediler.

Programın sonunda TYB yöneticileri, yazar ve şairler gençlerle yemekte bir araya geldi. 
Yemek sonrasında ise genç yazarlara katılım belgeleri verildi.



KONUŞMALAR 
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İbrahim DEMİRCİ
(Usta Yazar)

Edebiyat ve Dil Dikkatleri
“Galaksinin en sıcak pizzası”

Başlığı neden tırnak içine aldığımı tahmin edebilirsiniz: Bu ibare bana ait değil de ondan. 
(Hemen duraksamak zorundayım burada: Tırnak içine aldığım bu dört kelime, “ibare” 
denmeyi hak ediyor mu? “İbare” yerine “ifade” demek daha mı uygun olur?” Fakat şimdi bu 
sorunun (soru’nun / sorun’un?) peşine düşüp yanıt/cevap yahut çözüm aramaya kalkışırsam 
yolu hayli uzatmış olurum.)

“Galaksinin en sıcak pizzası”nı bir dükkânın önünde gördüm. (“dükkân” yerine “lokanta” 
yahut “restaurant / restoran” demek de aklımdan geçti, hattâ “aşevi” ve “toplumsal otlangaç” 
sözcükleri bile kımıldadı zihnimde.)   

Dükkânın / iş yerinin / işletmenin sahibini bulup ona sormak istedim: “Galaksi ne demek?” 
Efrâdını câmi, ağyârını mâni (içindekileri içeren, dışındakileri dışaran) bir tarif/tanım yapabilir 
mi acaba? Galaksimizin adının Samanyolu olduğunu hatırlayabilir mi? Diyelim ki patron 
(pardon: işletme sahibi), Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden diploma almış ve fakat iş 
bulamadığı için bu dükkânı açmış bir açıkgöz çıktı, birinci soruyu güzelce cevapladı ve ikinci 
suali tevcihe hacet kalmadı; böylece vaziyet tuhaf ve kocaman bir şakaya dönüşüverdi.

Şaka mı? Ne şakası? Tabii ki eşek şakası değil! Entelektüel bir şaka olduğu bile söylenebilir. 
Hani bir zamanlar adamın biri memleketin birinde bir berber dükkânı açmış ve tabelasına 
yazmış: “Şehrin en iyi berberi”. Aynı sokakta dükkân açan ikinci berberin tabelasındaki iddia 
daha güçlüymüş: “Ülkenin en iyi berberi”. Fakat orada iş yapmaya karar vermiş olan üçüncü 
berberin zekâsı, hayal gücünden daha işlekmiş ve tabelasına şöyle yazmış: “Sokağın en iyi 
berberi”. Tabii ki en çok müşteriyi “sokağın en iyi berberi” çekmiş. Sınırlı, yakın, denetlenebilir 
gerçeklikleri değerlendirmemiz daha kolay ve sağlıklı olmaz mı?   

“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” deyiminin anlattığı duruma düşenlere 
sıkça rastlayabilirsiniz; belki sizin başınıza bile gelmiştir böyle durumlar. Daha iyisine, daha 
güzeline, daha büyüğüne, daha kârlısına, daha sevimlisine kavuşayım derken elinizdeki 
yeterince güzel, kâfi miktarda büyük, doyuracak kadar kârlı, katlanabileceğiniz derecede 
sevimli olan şeyleri de yitirdiğinizde pişmanlık duymuş olmalısınız. Şeyhî’nin meşhur 
mesnevisi Harnâme’nin hulâsası addedebileceğimiz şu beyti hatırlayabilirsiniz:

Bâtıl isteyü hakdan ayrıldum
Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

Gördüğünüz gibi, beyti günümüzde geçerli olduğu söylenen resmî yazım kurallarına 
uydurmadan yazdım. Öyle yapsaydım “Batıl isteyip haktan ayrıldım / Boynuz umdum 
kulaktan ayrıldım” şeklinde yazmam gerekecek ve birinci mısrada vezin bozulmuş olacaktı. 
Bunun neden ve nasıl olacağını anlatmayacağım; şiirin vezninin zaten pek kusursuz 
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olmadığını söyleyebilecek olanlara da kulak asmayacağım. Sadece şunu söylemekle 
yetineyim: Dilimizin tarihini, değişim dönüşüm süreçlerini tanımakta, tanıtmakta özgün 
söyleyişler anlamlı ve değerlidir. Oğuz Kağan Destanı’ndaki “Ey güneş, bayrak ol; ey gök, çadır 
ol!” anlamına gelen sözün “Kün tuğ bolgıl, kök kurıkan” şeklinde dile getirilmiş olduğunu 
bilmek hoş değil midir? Yunus Emre’nin “Sen kendin için ne düşünüyorsan başkası için de 
onu düşün” anlamına gelen sözünü “Sen sana ne sanursan ayruğa da anı san” şeklinde ifade 
etmiş olduğunu hatırlamak kişiyi zenginleştirmez mi?

Burada biri çıkıp şöyle diyebilir: “Hocam, siz neden bahsediyorsunuz? Biz daha ‘Dimyat’a 
pirince gitme’yi beceremiyoruz, ‘Midyat’a pirince gidenler’imiz var!” Haklısınız, evet, daha 
beterleri de görülmüştür: “umursamaz” diyeceğine “umarsız” diyen, “hava sıcaklığı” yerine 
“hava ısısı”ndan dem vuranlara; denizden, gölden uzak diyarlarda “meltem” estirenlere 
rastlamak vak’a-i âdiyedendir. Ama unutmayalım ki su-i misal, misal olmaz, yani kötü örnek 
örnek değildir. İyi örnek bulmaya, iyi örnek olmaya bakalım.       

Peki, “Galaksinin en sıcak pizzası” iyi örnek midir, kötü örnek midir? (Yunus Emre’den pizzacıya 
sıçramamı yadırgayan ve bu soruyu tuhaf bulan arkadaşım! Hayat ile edebiyatı birbirinden 
koparmak çok yanlıştır.) Bu, sizin meseleye nereden baktığınıza bağlıdır. 

İyimser bakış diyebilir ki: Bu söz, insana kâinatın varlığını ve büyüklüğünü hatırlatması 
bakımından çok yararlıdır. Şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz, kıtamız, gezegenimiz ve güneş 
sistemi birbirine bağlıdır; hemen her şey birbiriyle ilişkilidir. Galaksi kelimesi, tek başına 
bize bu küçük mavi gezegende yaşayan milyarlarca insandan biri olarak ilgimizi, bilgimizi, 
merakımızı, tasavvur ve tahayyül melekelerimizi hangi ufuklara açabileceğimizi göstermesi 
bakımından çok manidar ve kıymetli bir kelimedir. 

Kötümser bakışla şöyle yorumlar yapılabilir: Galaksi kelimesi, hele ülkemiz gibi uzay 
çalışmalarının eşiğine yenice adım atmaya çalışan bir ülkede fevkalâde lüzumsuz, boş ve 
faydasız bir spekülasyon malzemesinden ibarettir. Bırakınız ülkesini, bölgesini, şehrini; 
sokağını bile tanımaktan uzak duran, hattâ oturduğu apartmandaki insanlarla münasebetini 
komşuluk zeminine yükseltmekten hazer eden kimselerin zihinlerini bu kelimeyle gıdıklamak, 
olsa olsa ukalâlık, fantezi, özenti, aşağılık kompleksi gibi nahoş vasıfların tezahürü olabilir. 
Galaksi bizim için en az pizza kadar ecnebi ve ithal malıdır!

Bütün bunlarla birlikte yahut bütün bunlara rağmen bendeniz bir Konyalı olarak “Yaşasın 
etliekmek!” diye haykırabilirim yahut siz bir Antepli olarak “Var olasın lahmacun!” diye 
bağırabilirsiniz elbette ama “Galaksinin en sıcak pizzası” da bir memleket gerçeği 
olarak burada, gözümüzün önünde duruyor işte. Mademki vâkıa budur, lisan bahsinde 
mehmâemken hassas ve dikkatli, dil konusunda olabildiğince duyarlı ve titiz davranmak 
için müteyakkız olmalı, zihnimizin bütün melekelerini seferber etmeliyiz. Bu son cümleyle 
memlekette cari öğretim programlarının vokabülerini zorladığımın farkındayım. Dil 
ufkumuzu da kelime haznemizi de söz dağarımızı da genişletmeye ve zenginleştirmeye 
muhtac olduğumuz çok açık. Lâkin bunun için öncelikle sağlam bir cümle bilgisi, dayanıklı 
bir mantık ve dayanaklı bir muhakeme becerisi gerekiyor. 
Unutmayalım: Emeksiz yemek olmaz. 
Hatırlayalım: Bal demekle ağız tatlanmaz.     





I.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Ahmet Fatih GÖKDAĞ
(Türkiye Yazarlar Birliği Genel Mali Sekreteri)

Sevgili gençler, hoş geldiniz. Bu oturum gençlik oturumu. Arkadaşlarınızın, konu ile ilgili, 
görüşlerini, düşüncelerini, tecrübelerini, faaliyetlerini paylaşacakları bir oturum olacak. 
Konuşma sürelerini en fazla onar dakika olarak düşündük. Süremiz ona müsaade ediyor. 
Bu arada bu on dakika için ben arkadaşlarınızı çağıracağım. Bu kürsüde konuşmalarını 
yapacaklar. Bu on dakikanın ilk on dakikasını izniniz olursa ben kendi tecrübem konusunda 
paylaşmak istiyorum. Bu konu sizi daha çok ilgilendirecek: Telif hakları konusu. Ben hukukçu 
değilim, yayıncıyım meslek itibari ile. Çok sıklıkla rastladığımız bir konudur telif hakkı. 
Yazarlar ile görüşme yaparken bunun ile karşılaşırız. Ayrıca zaman zaman da bu konuda bilir 
kişilik yapıyoruz. Ana başlıkları ile özellikle dijital haklarda yani dijital ortamlarda fikir ve telif 
haklarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra vaktimiz kalırsa sorularınıza da ayrıca cevap 
vermek istiyorum. 
Önce size şunu sormak istiyorum. Yayın yapan, kitap yayınlayan arkadaşlardan telif alan 
oldu mu? Telif sizin fikri eserlerinizin ortaya koyduğunuz eserlerinizin mülkiyet hakkı. Bunu 
çok önemli görmek lazım. Çünkü çalışmaları ile emekleri ile bir iş, ürün ortaya koyanlar gibi 
siz de fikirlerinizle ortaya koyduğunuz her yazı, ürün teliftir ve bunun da bir karşılığı vardır. 
Bunu Türkiye’de 1951 yılından başlayarak telif hakları, fikir ve sanat hakları konusunda bir 
kanunla tanzim etmişlerdir. Bunu zaman zaman değiştirerek şimdiye kadar getirdiler. Ben 
ana başlıkları ile bu hususta özellikler dijital ortamdaki bazı konuları ifade etmek istiyorum. 
Birincisi, siz bilgisayarınıza oturup iki satır bir yazı yazdığınız zaman, bu bir eser ama size bir 
telif hakkı doğurmuyor. Telif hakkı doğurması için birtakım şartları var. Diyelim ki siz yazınızı, 
eserinizi bilgisayarınızda unuttunuz zaman içinde bunu biri gördü ve bunu paylaştı. Ondan 
itibaren telif hakkı doğmaya başlıyor. Bir arkadaşınıza gönderdiniz yazınızı, bunda da telif 
hakkı doğmaz. Dijital ortamda paylaştınız, bir açık ortamda, facebook’ta, bir dergiye, bir 
internet ortamına yolladığınız andan itibaren telif hakkı doğmaya başlar. Bunun kullanım 
şekli farklı alanlarda oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim: Dijital ortama düşen her eser her yazı 
sanki kamu malı gibi değerlendiriliyor. Burada çok farklı ve yanlış uygulamalar var. Bunun 
için birkaç şeyden bahsedeceğim. Yazınızı bir yayınevine veya yayınlamasını istediğiniz bir 
siteye gönderirken mailinize muhakkak ekteki bilgileri, yani yazınızın mahiyetini, başlığını 
ana metinde kullanmak lazım. Çünkü bu dijital ortamdaki maillerde veya herhangi bir 
haberleşmede saati, günü ve internet adresi ile birlikte belgeler bir delildir. Yani bu hiçbir 
zaman kaybolmaz, saklarsanız, yarın doğabilecek bir karışıklıkta ve anlaşmazlıkta belge 
olarak kullanılabilir. 
Sosyal ortamlarda çıkan internet ortamında gördüğünüz her pdf. kitap çok özeldir. Sadece 
sizin kullanımınıza aittir. Bunu bir eserde sanki bunu bir kamu malı gibi kullanamazsınız. 
Düz yazıda, yazılı eserde kanunda açıkça belirtildiğini sonra söyleyeceğim. Buna göre 
kullanabilirsiniz. Bu kullandığınız şekilde şartlara bağlıdır. O internette gördüğünüz 
şeyi sadece okumanız için kullanabilirsiniz. Ama herhangi bir ilmi eserde kullanırken 
telif hakkının size tanıdığı çerçevede kullanabilirsiniz. Burada bu da aslında çok yanlış 
değerlendiriliyor. Telif hakkında size tanınan serbestlikte bir sınırlama gelmesi icap ediyor. 
Bu konuda da çalışmalar var. Bir sitede de bir takım kütüphane imkanlarıyla, özel şartlarla 
sözleşmeler yaparak meslek birliklerine bir imkan tanınması düşünülüyor. Bununla ilgili 
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birkaç şey var, sık sık facebook’ta gördüğünüz pdf. paylaşımları var, buna çok yakınmaya 
başlandı. Bu paylaşımın kaynağı uluslararası telif anlaşmasına tabii olmayan yandex arama 
motorudur. Yandex malıdır. Ruslar, uluslararası telif anlaşmasına bağlı olmadıkları için bunu 
rahatlıkla yapıyorlar. Anca bunu kullananlar bir şeyleri de ihmal ediyorlar. Burada aracı olan 
facebook mesuliyet taşıyor. Buna hiç değinilmiyor. Aslında bunu arada kullanan facebook, 
yarın sizin eserleriniz de buraya koyulduğu zaman mali haklarınızı zarara uğratmış olacak. 
Bunları göz önüne almak gerekiyor. Türkiye’de böyle bir sıkıntı var. Bunu sanki bir malzeme 
gibi, kaynak gibi, sermaye gibi kullanıyoruz buna da dikkat etmemiz gerekiyor.  Yazılarınızı 
bir yayın evine veya dijital ortama gönderirken bahsettiğim gibi, gönderirken ana metinde 
kime gönderiyorsanız, gönderdiğiniz metin içeriğini bir miktar başlık ana başlığını koymakta 
fayda var. Telif konusunda, bir yere gönderdiniz, eğer yazar olarak yayınevine kitapevine 
gönderiyorsanız onu dijital ortama koyabilmesi için sizin sözleşmenizde muhakkak onu 
kitap olarak da paylaşabilir diye yazması lazım. Yoksa o yayınevi sizin kitabınızı e kitap 
yapamaz. Bunların sınırları var, eserlerin tanınmış hakları var. İnternet ortamında alacağın 
eseri kullanırken sınırlaması aynen kitaplarda olduğu gibi kaynak gösterilir. Kaynak için de 
sizlerin adresini, gününü ve saatini hatta dakikası ile beraber almanız gerekir. Zaten bilimsel 
materyal yapan yazarlar bunu biliyorlar. Ama diğer hususları da muhakkak kullanmak 
lazım. Aynı internetten indirdiğiniz zaman gerçek kitaptan aldığınız gibi. Bölümün belli 
olması lazım. Nereden aldığınızın işareti olması gerekiyor. Aynı fikir ve sanat haklarının 
kullanıldığı gibi bir konudur bu. Bunun için bazı sınırlandırmalarla birlikte dijital ortamda 
yapılan faaliyetler muhakkak kalıcıdır. Bir ayak izi gibidir. Yaptığınız her hareket, her faaliyet 
muhakkak bir yerde kalıcıdır, özellikle mail adreslerinizde, bu çok önemlidir. Mailleşme de 
haberleşme de ayak izi gibidir. Sorularınız olursa ben size tekrar dönmek istiyorum. Şimdi 
arkadaşlarınızı ben birer birer kürsüye çağıracağım. En fazla onar dakika konuşmalarını 
istiyorum. Bahsettiğim gibi yazarlar faaliyetlerini ve bu kurultay konusundaki düşüncelerini 
paylaşırlarsa memnun olacağız.

M. Selim ATLIHAN
(Genç Yazar) 
Gençliğin Işığında Edebiyat

İnsan demek, dünya demektir. Her insan bambaşka bir dünya, bambaşka bir âlem. Derdiyle 
kederiyle, mutluluğuyla, sevinciyle, gülüşüyle, düşünüşüyle... Apayrı dünyalar, apayrı 
anlamlar demektir. İşte insanın bu dünya veya dünyalarını tam ve doğru bir şekilde anlatma 
şekline biz edebiyat diyoruz. Ki bu tam ve doğru içinde, estetik vardır, değerler vardır, kalıcılık 
vardır, kadim ve geleceklik vardır. 
Edebiyat, uyum ve estetiktir. Fazlalık ve noksanlık kabul etmez edebiyat. Her şey tam ve 
kararındadır edebiyatta. Kulağa da göze de hitap eder. Bize bizi hatırlatır, önemsiz gibi 
görünenlerin aslında ne kadar da önemli olmuş olduğunu alır hayatımızın orta yerine 
serer. Sevgimizi, aşkımızı, acımızı ve hayatımızın diğer tüm renk ve tatlarını usul usul bize 
fısıldayıp bizi kendimize, kendi gerçek benimize yaklaştırır. Üstelik öyle beylik laflarıyla falan 
değil; bilakis tam tersi tamamen kendi cümlelerimizle, kendi söz ve kelimelerimizle. En 
azından bize öyle gelir. Yerine göre coşturur, yerine göre de alıp bambaşka hüzün ve sevda 
denizlerine sürükler bizi. 



29

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                    III. Genç Yazarlar Kurultayı  

Düşüncemiz ve dünyamız adım adım coğrafya değiştirir edebiyat vesilesiyle. Dalıp gittiğimiz 
bir noktadan, başımızı göğe kaldırıp koca bir gökyüzünden nice dünyalar, nice sevdalar 
anlatırız edebiyatın imkânlarını kullanarak. 
Gençlik ise; ruh ve bedenin her dem taze, her dem canlı olmuş olması demektir. Ki burada 
asıl önemli olan ise ruhun genç olmuş olmasıdır. Edebiyat en çok ruh tazeliğine yakışır 
çünkü. Taze ruhlar çok daha geniş kullanır edebiyatın imkân ve potansiyelini. Bu potansiyel 
ve imkânları kullanmak ise, gençlerin bu alanda derinleşip yetkinleşmesine bağlıdır. İlgili 
alanda derinleşip yol almadan, sadece var olanla, vasatla haşir neşir olmak, mevcudun 
ötesinde bir şey ortaya koyamadığı gibi, bir süre sonra da bulunduğu yerden geriye gitmesi 
demektir, gerek gençliğin, gerekse de edebiyatın.  Kendisinin, edebiyatın ve hayatın farkında 
olan bir gençlik ve bir zihin yapısıdır asıl makbul olan. Kendisinden başlayarak, hayatı tam 
ve doğru bir şekilde okuyan, okuyabilen bir kişi veya nesil, doğaldır ki yönelmiş olduğu 
edebiyat alanında da çok daha doğru ve yetkin çalışma ve eserler ortaya koyacaktır.
Edebiyat, bireysel olarak kişinin kendi hayatında olduğu gibi toplumsal olarak da önemli 
bir rol üstlenmektedir. Eskiden olduğu gibi, bugün de bazı toplumlar edebiyata, romana, 
tiyatroya, öyküye ayrı bir önem vererek, devlet olarak adeta bu alandaki imkânlarını, 
yumuşak/sivil bir güç olarak kullanmakta ve kendi varlık ve büyüklüklerini bu türler 
üzerinden ihraç etmektirler/ edebilmektedirler. Üstelik son derece usturuplu bir şekilde, 
insanların bu konuda devletin veya resmi ideolojilerin gölgesini görmelerini engelleyerek. 
Çünkü bir süre sonra insanlar salt edebi eser olarak bunlara bakmakta, sadece ilgili yazarın 
cümleleri olarak görmektedir ortaya konmuş olan çalışmaları. Ki bu propaganda illa bir 
yerlerden alınan emir, direktif veya desteklerle değil; bilakis bazen kişinin tamamen kendi 
öz tercihi neticesinde de ortaya çıkabilir; bir kişi tamamen kendi öz iradesiyle, kendisini, 
kendi toplumunun kültür ve yaşam dünyasını adeta pazarlanmasına adayabilir kendisini.  
Ancak burada karşımıza, “Propaganda doğru mudur, yanlış mıdır? Propaganda nerede 
başlar, nerede biter?” veya “Bir yaşam biçimi, doğrular silsilesi veya fikrin propagandasını 
yapmak ne kadar doğrudur, ne kadar ahlakidir?” gibi sorular karşımıza çıkıyor ki, bunlar da 
başka bir yazının konusudur.   
“Bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil; inançlı ve imanlı gençliğidir.” Toplumların 
veya milletlerin var olup ayakta kalmaları, inançlı ve yüksek ideal sahibi gençlerinin olmasına 
bağlıdır. Gençlerin omuzunda yükselen zafer ve başarıların kök salıp milli bir ideal, milli 
bir hafıza ve temel doğruluklar manzumesi olabilmesi ise güçlü ve sağlam bir edebiyata 
bağlıdır. Yoksa unutulup gider elde edilmiş olan zaferler, yaşanmış acılar, çekilen sıkıntılar ve 
ne yazık ki bir süre sonra da hatırlanmaz olur tarihin ve milletlerin önemli durak ve kavşakları. 
Gerçek ve doğrulardan beslenmiş olan bir edebiyat, milli bir hafızadır, toplumların doğruluk 
şiarlarıdır, liderlerin başvuru kaynaklarıdır. 
Genç/gençlik, kadimle bugünü aynı potada eritip atiye doğru yol almak demektir, temel 
değerler ışığında berrak bir gelecek demektir. Olayları sağlıklı bir şekilde okumaya çalışır 
taze, yıpranmamış dimağıyla. Önünde, kendisi ve mensubu olmuş olduğu toplum için 
hayırlı, tam ve doğru işler yapması için geniş zaman vardır. Tam ve doğru bilginin peşine 
takılır bunun için. Her şeyin özüne, en doğru haline inmeye çalışır. Yüzeysellikle pek işi 
olmaz. Vasatlık onu tatmin etmez. Kendisine ait cümleler, uğruna bedel ödemeye değer 
bir doğruluklar manzumesinin olması gerektiğine inanır ve bunun peşine takılır. Zihin ve 
yüreğini bu uğurda kullanır. Kalabalıklar içinde salt kendisi kalarak, uykusuz gecelerde ve 
ızdıraplı düşünce kıvrımlarında kendi anlam ve gerçek ödevlerini anlayıp idrak etmeye 
çalışır. Fanilikleri falan bırakır, salt değerli ve kıymetli olanın peşine takılır. Herkes gibi 
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olmayı falan bırakır. Yoktur öyle bir düşüncesi ve niyeti. Herkesle işi olmaz onun. Kimseyi 
dokundurtmamaya çalışır kendisine. Ancak sadece o dokunmak istediklerine dokunur, 
dokunmaya çalışır. Kalabalıklar zehirler onu, kalabalıklar korkutur onu. Eleştireldir hayatı 
ve hayata da eleştirel bakmaya çalışır. “Ben neyim ve kimim? İnsan demek, ne demektir, 
Müslüman demek ne demektir?” soruları ışığında kendi gerçek anlam ve doğrularını 
bulmaya çalışır. Uğruna bedel ödediği, bedel ödemeyi göze aldığı hayatın gerçekten bedel 
ödemeye değer olduğunu bilip öğrenmek ister. Ferasetli olmaya çalışır. 
Bugün geldiğimiz noktada hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, gençlik ve edebiyat için 
de bambaşka bir durum var artık: Dijital ve sanal âlem. Bunun bir imkân veya sorun mu 
olduğunu ise tamamen bizlerin birikimli ve donanımlı oluşumuz veya tam tersi kof ve 
niteliksiz oluşumuz belirleyecektir. 
Her yenilik ve icadın, getirisi olduğu kadar götürüsü de vardır. Eşref-i mahlûkat olan insana 
ve akmakta olan hayatın taptaze fidanları olan gençlere düşen ise, mümkün olduğunca bu 
yenilik ve imkânlardan pozitif bir şekilde istifade etmektir, onları tamamen kendi lehimize 
kullanmaktır, o gelen yeniliğe/icada/kolaylığa/makineye kul köle olmak değil; tam tersi 
ondan da azat bir şekilde, onu  gelen her günün yeni bir tuğlası olarak görmektir; bunu 
yapmaya çalışmaktır. Bunu da yine ve sadece dünü çok iyi anlayıp, bugün ve yarını da iyi 
anlayıp yaşayan/yaşamaya çalışan sağlıklı zihinler yapabilir. Ve unutmayalım ki, bizim 
asıl görevimiz sadece gelen güne karşı bir tavır takınmak/geliştirmek değil; bilakis bizim, 
Müslüman dünyası ve insanlık için hayırlı ve sağlam hayallerimizin, çalışmalarımızın ve 
çabalarımızın da olması gerekiyor. Gençlik ve buradan ortaya çıkan edebiyat işte bunları 
da bize hatırlatmalı, kendi gerçek kimliğini iyi idrak edip ona göre yol almalıdır. Ona göre 
düşünmeli, ona göre cümle kurmalı, ona göre kelime seçiminde bulunmalı, ona göre bir 
hayat düsturu edinmelidir. 

Hasan Hakan BOYRAZ
(Genç Yazar) 

Yazdım Edebiyat Oldu (Mu?)
İnsanoğlu sesle ve harfle olan tanışıklığına hayata gözlerini açar açmaz başlar. İlk ağlama, 
ilk gülüş aslında bilinmeyen bir alfabenin kelimeleridir. Kutsal hediye olarak kabul 
edebileceğimiz bu durum şimdilerde ise gerek bizleri gerekse canlı-cansız tüm kâinatı kasıp 
kavuran hastalık olma yolunda ilerliyor, alfabeyi bilen yazmalı mı, konuşmaya cüret etmeli 
mi?
Konuşabilmek ve bu sayede anlaşabilmek tarihin ilk sahnesinde yaşanan muhtemel olaydır 
tahminimce. Medeniyetlerin, dinlerin yaratılış destanlarına baktığımızda da bu durumla 
kesinlikle karşılaşırız. İlk yaratılanın diyaloğu. Değeri bunca yüksek olan, kutsaliyetini kabul 
ettiğimiz sesler, harfler bize ne sağladı peki? Önce anlaştık, kabul. Anlaştığımızı bizden 
sonrakilere bırakma ihtiyacı hissettik. İlan ettik. İlan için yazdık. Taşa, deriye, kağıda... 
Biz vardık ve bizden sonrakilerinin de olacağına inandık ve inanmaya devam ediyoruz. 
Durmadan yazılan onlarca metin, bize sayfalar verdi ve sayfalar kitabe oldu, kitap oldu. 
Velhasıl külliyat oldu. Onu kültürle, deneyimle yoğurduk ve edebiyat çıktı ortaya. Kronolojik 
gibi gözüken bu süreçte aslında bir şeyi gizledik, gizlediğimiz edebiyatı edebiyat yaptı.
Sesler harf oldu, harfler kelime oluşturdu. Kelimeler kendilerine somut varlık buldu. Varlıklar 
zihnimizde cisimlere kazındı. Cisimlerle kelimeleri yan yana getirip cümle kurduk. Cümle 
gitti soydaşlarını buldu metinler oluştu. Kısmen insanlığın tarihi gibi gözükse de bu süreçte 
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biz kendimizi değil kendimizden de öte bir dünyaya kapı araladık. Hayallere. Edebiyat 
dediğimiz dünya için gerekli olan, tarifi bozulmaz madde. Edebiyatın içinde olan gizin 
bir parçasını oluşturan hayal, okumayı anlamlı kılan ya da okumaya sevk eden en önemli 
parçaydı belki de. Şair şiir yazdı, hikayeci hikayesini yazdı ama okuyana da bir mesaj verdi. 
Hayallerini verdi. Ya daha iyiye ya da daha kötüye giden bu yolda her seçeneği sunmak için 
düşündü, okudu ve yazdı. Hepsinde bir dert vardı. Bir mesuliyet. Kaybettiğimiz en önemli 
parça edebiyatın tarihe girişinde kendine sarsılmaz bir taht edinmişti oysaki. 
Genç, yaşlı, çocuk fark etmeksizin herkese hitap eden bir sanat dalı içinde faaliyet 
göstermek, yetenek ve bununla beraber işin özüne hakim olabilmiş bir zihin yapısına sahip 
olmayı gerektirir. Yukarıda da bahsettiğimiz mesuliyet meselesi işte tam da burada kendini 
gösteriyor. Edebiyat, bir hayali gerçekle birleştirebilir, gerçeği olduğu gibi anlatabilir ama 
farklı pencerelerden bakmak koşuluyla. Bu olay insanlarda infial de yaratabilir, mutluluğu 
tetikleyen namluya da dönüşebilir ya da bir akıma dönüşebilir. Nitekim Namık Kemal 
tiyatroyla halkı sokağa dökmüş, Goethe sarı ceket, mavi pantolon ile Almanya’nın her 
köşesinde Genç Werther’ler çıkarmıştı. Peki diğer bir soruyu soracak olursak; böylesine etkili 
bir oluşumu herkes kullanabilir mi ya da kullanmalı mı? Kendi cevabım, elbette hayır.
Konuyu ve cevabı gençler üzerinden devam ettirmek bizlere daha yol gösterici olacaktır. 
Günümüzde imkanların her türlüsünün ulaşıma oldukça açık olması hem şimdisi için hem de 
gelecek için fırsat olmaktan çok namlusu bize dönmüş bir silah gibi durmaktadır. Kalem ve 
kağıt, yazmak için yegane unsur ise dünyada yaklaşık yedi milyar yazar/şair bulunmaktadır. 
Böylesine bir ortamda barışçıl olabilirdik, en kötüsü ile yaşıyor da olabilirdik. Fakat biz ne 
iyiye ne de kötüye giden yoldayız. Tam ortada kalmış, gelecek bir yardım bekliyoruz. Yardımı 
biz oluşturmalıyız fikri nedense hiç okunmayan bir dünya. İnsanlar mesuliyet alamıyor, 
durum bize bunu haber veriyor. Yazarlar, fikir adamları, şairler toplumu harekete geçirme 
hususunda daha girişken olacağı yerde fildişi kulede saklanıyor moda gereği. 
Yazmak bir anlatma çabası dedik, yazanlar söyleyecek sözleri olan kimselerdir. Söylenecek 
söz içinse bir durum tespiti, tespit edileni özümseme, özümseneni öğrenme, öğrenilenleri 
zihinle yoğurmuş bir düşünce, kelimelerle kurulmuş bir akrabalık. Belki de lazım olan daha 
birçok şeyi burada sıralayabiliriz. Uymamız gereken bir yönerge olarak da bakabiliriz, lezzetli 
bir yemek tarifi olarak da. Uyulması zorunlu olan bir tarif. Gençlerle bu konunun bağlantısı 
ise tam olarak şuradadır; gençlerin çok fazla söyleyecek şeyi var. Daha doğrusu bunun böyle 
olduğuna dair inançları tam. Mesuliyet, özümseme, zihin, hepsi aslında palavra onlar için. 
Havanın güzel olduğunu söylemek, içtikleri çayı söylemek, uçan kuşa aşık olmak onlar için 
söylenecek bir söz hükmünde. Peki fikir ve giz nerede? Sadece pazar ürünü olarak edebiyatı 
kullandırmak yanlış giden bir şeyleri haber vermiyor mu? Yan yana cümle getirmeyi edebiyat 
zanneden genç okuyucu veya yazar bu işin çözümünü hiç düşünür mü? 
Bahsettiğimiz durumun oluşma durumunda bizi karşılayan ilk yer dergicilik faaliyetleri. 
Oldukça geniş bir yelpazede açılım bulan, satışları artık kâr getiren dergilerin sorumluluk 
bilinci ne kadardır diye sorgulamamız gerekmektedir. Sayısız dergilerde ilk eseri yayınlanan 
onlarca isim ikinci bir eserle kendini ispatlayamadığı sürece kaybolup gitmeye mahkumdur. 
İkinci eserse yoğun bir çalışma ve emek ister. Fakat ilk eserin vermiş olduğu zafer 
sarhoşluğunun etkisinden çık(a)mayan genç yazarlar/şairler(!) oldukça basit metinlerle 
kendilerini göstermek istiyor. Özeleştiri yoksunu olmak bu durumu daha da tetikliyor. Artık 
yazar rütbesini almış gençler nereye, nasıl gideceğini bilemediğinden de sahada bir kaos 
hakim oluyor. Kim okuyacak, kim yazacak karmaşasında yerini bulamayan yüzlerce genç 
sadece savrulmak ile kalıyor.  
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Gençlerin edebiyatla iç içe olmasını kötülemek değildir çizdiğimiz bu çizgi. Aksine yozlaşma 
sürecine giren değerler topluluğunu kurtarma çabasıdır. Yazılan her metin edebi değer 
içeremez. Edebi mana sahip olunan sorumluluk bilinci ile kazanılır. Havanın güzel olduğunu, 
insanların sokakta yürüyüşlerini kâğıda aktarmak şimdilerde kişiye yazar/şair(!) sıfatı verse 
de bunu kabul etmek imkansızdır. Bu duruma nasıl geldiğimizin özetini günümüz dergicilik 
anlayışının bozulmasında görmemiz mümkündür. Tanıdık mahalle gençlerini medrese 
usulü yetiştirmek amacıyla yola çıkması gereken dergiler şimdilerde kâr etmek amacıyla ya 
da bizim de ismimiz olsun maksadıyla yola çıkması sadece önümüze metinler getirmektedir. 
Yazmanın bir inanç meselesini olduğunu kavradığımızda inanıyorum ki daha iyiye yol 
almamız mümkün olacaktır. 
Yazmak, anlatabilmek, mesuliyetin farkına varmak bir tür ateştir. İçi yanan, rahatsızlığı 
patlamaya hazır bir volkan gibi duran kişiler dünyaya inerken bu inançla hareket ederler. 
Sait Faik, Ahmet Haşim, Ömer Seyfettin, Hoca Ahmet Yesevi ve onlarcası işte bu inanca sahip, 
rahatsızlığının meyvesini dünyaya indirenlerdendi. Yitirdiğimiz bunca değerlerin yasını 
tutmak yerine boşluklarını doldurmak için çabalamamız gerekirken bizleri yönlendirecek 
büyüklerimizin fildişi kulelerine çekilmesi anlam veremediğimiz bir hâl almıştır. 
Bu anlattıklarımızı toparlayıp tekrar konuyu gençler üzerinde birleştirecek olursak karşı 
karşıya kaldığımız iki durum oluyor. Donatılmadan yazılan metinler ve bunları okurun 
önüne sunup okutmaktır. Her birini ayrı ayrı çözüme kavuşturmak daha doğrusu bu konuda 
naçizane fikirlerimi sunmak isterim. 
Birinci durumun özelinde gittiğimizde tamamen kişisel bir sahaya iniyoruz ve aşılması 
oldukça zor duvarlar ile karşılaşıyoruz. Eleştiriye olan kapalılığın getirdiği bu durum aynı 
zamanda gençlerde yenilmez kişilik beğenisinin de ne derece olduğunu gözler önüne süren 
bir tablo çıkarıyor karşımıza. İkinci durum ise tamamen toplumsal bir kabullenmenin bize 
gösterdiği bir sorun. Sadece aynı mahallenin içinde olduğu sebebiyle kimseye yazar/şair 
sıfatı vermemeli, nitelikli okur için çalışmalıyız. 
Sorunların çözümünde baş aktörler olarak görev alması gereken usta kalemler sahada 
olmak yerine inziva havasına girmişledir. Kendisini sorgulaması gereken onlarca metin 
yazarı, kabul etmesi gereken durumu kabul etmediğini ilan ettiği şu zamanlarda gerçek bir 
edebiyat dersi verilmesi, gerçek bir yayıncılık dersi verilmesi bizleri ne kadar ileri götürecektir 
varın siz düşünün. 
Gençlerin hepsi yazamaz, gençlerin hepsi nitelikli yazar olamaz. Farkındalığı arttırmanın 
en etkili yolu elbette birilerini üzecektir. Özelikle sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla 
edebiyatın bir meta haline gelmesi kaybedeceğimiz daha onlarca gence kapı aralamaktadır. 
Acil çözümleri sahaya indirmek artık bir milli meseledir.
Kutsal ve kültürel bir dinamiğimiz olan edebiyat için milli seferberlik ruhuyla çalışmalı, 
gençlerin önünü görmesi sağlanmalı ve mesuliyetin farkına varmalıyız. Yapacağımız iş çok, 
yükümüz tek başımıza kaldıramayacak kadar ağırdır. Fakat unutulmamalıdır ki birlik olmuş 
ve bilgiye aç hale getirilmiş bir grubun aşamayacağı, eritemeyeceği dağ yoktur.
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Cansu KÖKSAL
(Genç Yazar)

Arayış
Çocukluğum Ankara’nın evlerle sıralanmış dar sokaklarında geçti. Nedendir bilmem ama 
mahallemizi çok seviyordum. Pek oyun oynayan bir çocuk değildim. Dışarı çıktığımda 
kaldırıma oturup etrafı seyretmek en büyük hobimdi. Namaz vakti gelince dedem evden 
dışarı çıkar, beni de yanına alarak camiye giderdik.
Her defasında caminin kubbesindeki işlemelere, camlardaki renklerin uyumuna hayranlıkla 
bakardım. Hele birde o ezanı dinlerken içimin kıpır kıpır olmasını tarif edemezdim. Bazen 
namaza bende katılırdım, bazen de girişteki raflarda duran kitapları okurdum
Yaz tatilinin bitmesine çok az bir süre kala dedem vefat etti. Tanıdığım tanımadığım herkes 
bize gelmiş evin salonunu doldurmuşlardı. Baş köşede ise bir amca Kur-an okuyordu. Ben 
ise adını yeni duyduğum helvayı yemekle uğraşıyordum ki yanıma bir amca oturdu. Kafamı 
severek;
-Maşallah! Senin adın ne? dedi.
-Osman. dedim ve derin düşüncelere daldım.
Nihayet okul başlamıştı. Ama benim merak ettiğim bir soru vardı. Her işin başında; 
“Bismillah”, bir şeyi beğendiğimizde “Maşallah”, şaşırdığımızda “Sübhanallah”, sabrımız 
zorlanınca “Fesuphanallah” diyoruz. Peki adını dilimizden düşürmediğimiz, kuru ağaçtan 
meyveler yaratan, güneşi, ayı ve yıldızları düşmeden havada tutan, bizi yaratan ve yaşatan 
Rabbimiz, Allah’ımız nerede?
Kafamın allak bullak olduğu uzun bir aradan sonra sınıf öğretmenime sormaya karar verdim. 
Ama biraz çekiniyordum. Bu soru içimi kemirdiğinden fazla uzatmadan öğretmenime 
sordum.
-Öğretmenim biraz konuşabilir miyiz?
- Tabii ki Osman. Hayırdır bir sorun mu var?
-Evet öğretmenim bir sorun var ama aklımda.
-Gene ne takıldı aklına? Söyle bakalım.
-Öğretmenim benim yazın dedem öldü. Dedemin cenaze namazını kıldılar. Derince bir 
çukur kazıp içine dedemi gömdüler. Biz o arada helva yedik. Evde de Kur-an okudular. Yedisi 
ve kırkı diye bir şey oldu ve eve gene misafir doldu. Benimde bu arada aklıma bir soru takıldı. 
Bize can veren, yaşatan ve sonra canımızı alan Allah’ımız nerede?
Bu sorudan sonra öğretmenim biraz güldü. Ama ben anlamsızca öğretmenimin suratına 
bakıyordum.
-Osman tamda senden beklediğim bir soru sordun. Hiç şaşırmadım. Cevabını vereceğim 
ama önce birkaç ödev yapmalısın.
- Peki ama nasıl bir ödev?
- Bu gün okul çıkışı eve giderken etrafı incele ve gördüğün her şeyi yaz. Tamam mı?
Kafamla tamam manasında aşağı yukarı oynuyordu. Ama zihnim darma dumandı.
Nihayet okulun çıkış zili çalmıştı. Koşarak dışarı çıktım ve etrafa bakmaya başladım. Caddede 
ilerliyordum. Önünden geçtiğim esnaf tavla oynayıp çay içiyordu. İleride bir amca dalları 
yola uzanan sarmaşığı buduyordu. Birkaç çocuk kaldırımda ekmek yiyen kuşları korkutup 
uçururken kaldırımın karşısındaki teyzeler ise derin bir sohbet içindeydiler. Nihayet bizim 
sokağa girmiştim. Arkadaşlarım beni cami avlusunda duran havuzun içindeki balıklarla 
oynamaya çağırdılar. Kendimden emin bir tavırla onları reddettim. Biraz ilerde ağır paketleri 
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taşımaya çalışan, komşumuz Emine Teyze’ye yardım ettim. Yardımımın karşılığı mıdır 
bilmem ama elime birkaç kuruş tutuşturdu. Binamızın önündeki erik ağacına çıktım ve 
henüz olmamış eriklere bakmaya başladım. Çok güzel görünüyorlardı, dayanamayıp birkaç 
tane yedim. Eve çantamı bırakıp annemden salçalı ekmek istedim. Erik ağacının tepesinde 
biraz daha oturup eve çıktım.
Evde heyecanla yaptığım ve gördüğüm her şeyi yazdım. Akşam babamlarla çay içtikten 
sonra yattım. Sabah okuldaki ilk işim yazdığım kağıdı öğretmenime vermekti. Öğretmenim 
kağıdı okudu ve gülümseyerek çantasına koydu. Ders bitiminde beni yanına çağırdı. Uzun 
süre bakıştık.
-Osman baktığın her yerde Allah’ın bir mucizesi var. Ve her mucize bize Allah’ı hatırlatıyor. 
Tavla oynayanlara düşünme yeteneğini veren, budanan ağacın dallarını tekrar uzatan, 
kuşlara ekmeği bulup yeme kabiliyetini veren, balıkları suda yüzdüren küçücük çekirdekten 
koskoca ağaç yapıp ona lezzetli meyveler veren şüphesiz Allah’tır. Allah’ı uzaklarda ya da 
belirli bir yerde aramana gerek yok. Çünkü Allah bize şah damarımızdan bile daha yakındır.
Şanlı Zafer Güzel Muzaffer

Geliyordu Mehmet fethiyle beraber.
Bizans’ta yankılanırdı dilden dökülen tekbirler. Semayı aydınlatırdı cengaverlerdeki 
miğferler. Beklerdi İstanbul fethine layık bir muzaffer.

Tarihte çınlayan ceddinin sesine kulak ver. Prangaydı İstanbul’a Haliç’teki zincirler. İmkansızsa 
da dağlardan aşan gemiler.
Elbet süsleyecekti İstanbul’u o şanlı zafer.

Benzemezdi Fatih’e ondan öncekiler. Kavuşmayı sevdalılar gibi sabırla bekler.
Ya İstanbul, Bizans’la aydınlığı gölgeler.
Ya da Fatih’le karanlığı aydınlığa köle eder.

O ne güzel kumandan İstanbul’u fetheder. Her şehit, her nefer bu fethe değer.
Peygamber hadisiyle müjdeler.
O ne şanlı zafer o ne güzel muzaffer.

Cansu Köksal

Susma Çocuk
Olmaz belki de şehit diye mezar taşın.
Kim bilir kaçtı cennete koşarken yaşın.
Titrer anaların ağıtlarıyla arşın.
Müslümanca özgürlüktü bihakkın.

Susma çocuk,
Sustuğunda üzülür, sustuğunda ölürsün.
Sen nidan kadar özgürsün.
Durma çocuk kır zulüm denen zinciri.
Yık sebin ile zalimin settini.
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Belki selanda yankılanır Kürşat’ın gür sesi.
Belki bir kılıç aydınlatır gene yağmur kokan geceyi.
Kırk çeriden öğrendin hürriyetin bedelini.
Hakka koştun sevgiliye koşar gibi.

Atan özgürlük için yay gererdi.
Orhun’dan emanetti Türkistan’ın yiğitleri 
Şimdi prangada özgürlüğün fedaileri.
Kimse işitmez bu canhıraş sesi.

Müslüman zalime boyun eğer mi?
Allah diyen yoldan geri döner mi?
Sen sustukça bu zulüm biter mi?
Susma çocuk!
Sustuğunda kardeşin ölür.
Bir gün sustuğunda sen de ölürsün.

Cansu Köksal

KARALAMALAR 
(Düşüncelerimi kısaca ve kulağa hoş gelecek bir ahenkle anlatmaya çalıştığım 1 kıtadan 
oluşan şiirler)
Lâl sözü keser.
Dil kalbi üzer.
Dünya sizin olsun.
Mahşer bize yeter.
——————————————
Gözdür ala renk veren.
Özdür söze denk olan.
Ne farkın kalırdı,
Başkasına denk olsan.
——————————————
Ne edebiyat eder insanı şair,
Ne de sevgili eder muhacir.
Gönül bir sevmeyi görsün,
O zaman Rabb’ine koşar kafir.

 ——————————————
Zorsa bu dünya sabredişi
Zorlanınca dön Allah’ı an.
Düştü mü gönlüne gaflet ateşi,
Koş Rabb’ine aşkıyla yan.
——————————————
Sabah uyanan değildir gözler.
Her düş günle uyanmayı bekler.
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Düş uyanıp hayale düşünce,
O zaman karanlıktan uyanır gözler.
——————————————
Sen sanrsın ümit bitti.
Allah bilir kim neyden geçti.
Ölümü de sanarsın hayat bitişi.
Rabb’in müjdeler yeni bir çizgi.
——————————————
Kamil sanar ilmi ebedi.
Bilmez ki bu dünya denen mabedi.
Sonsuza geçiştir sevgi.
Herkes mabedden sevgiyle geçti.
——————————————
Taşır beni adımlar, O Mesud Sevgili’ye.
Bir rüzgar heveslenir, o umuda esmeye.
Cansu Köksal

Ekin Su IŞIKTAŞ
(Genç Yazar)

Edebiyatın, teknoloji tünelindeki yolculuğu gün geçtikçe artmaktadır. Sonu görünmeyen bir 
ışığa doğru adım adım ilerlemekteyiz. Dijitalleşme ve edebiyatın aynı düzlemde ilerlemesi 
aslında zihnimizde çok da somutlaşan bir durum değildir, lakin günümüz teknolojisi ile karşı 
karşıya kaldığımızda durum hiç de öyle olmamaktadır.
Edebiyat dünyası, taşlara kazınan metinlerden tüylü dolma kalemlere, mum ışığında yazılan 
yazılardan, e-kitaba kadar uzanan uzun bir yolculuk içerisinde… Günümüz dünyasında 
yazarların bir kısmı kitabının çekirdeğini oluştururken bilgisayarlara, cep telefonlarına, 
tabletlere not almaya başladılar. Belli noktalarda bu durum pratik hayatın kapılarını 
aralarken belli noktalarda kağıt ve kalemin büyüsünü bozabilir. Bu halde edebiyata dijital bir 
durum kazandırır. Okurların bir kısmıysa kitaba dokunarak okumayı tercih ederken bir kısmı 
e- kitap kullanarak okumaya başladı. E-kitabın yetişkinler tarafından okunması bir yana 
çocuklara verilmesi çocuğun zihninde kitap kavramını somut bir hale getirmemektedir. 
Yapılan bilimsel araştırmalarda küçük yaştaki çocuklara kitap verilmesi ve sayfalarını 
kendileri karıştırıp incelemesi, çocuktaki özgüveni ve gelecek yıllardaki başarılarını 
arttırmaktadır. Fakat teknoloji dünyasında kaybolup giden çocuklar ileride kaygı ve stres 
içinde kaybolup özgüvenini kazanamaz hale gelmektedir. E-kitaba olumlu yönden bakacak 
olursak seyahatlerde ya da bir yere gittiğimiz zamanlarda oldukça kolaylık sağlamaktadır. 
Birçok kitap taşımak yerine içine yüzlerce kitap sığdırabileceğimiz geniş bir kapı aralanıyor 
dünyamıza. Dijital hayatın edebiyata yansımasını hem olumlu hem de olumsuz bir bakış 
açısıyla incelemek objektif olarak durumu ele almamızı sağlar.
“Yaz” fiili deyince aklımıza ilk gelen “söz ya da düşünceyi yazıya dökmektir.” Yazıya dökmek 
kısmını ele alırsak, bize avuçlarını açan kağıtlar defterler olur. Lakin hayatımızın her 
alanında karşımıza çıkan teknoloji, yaz fiilinin farklı yönlerini göz önüne çıkartır. Telefon ve 
tabletlerde klavyeyle bile yazmayıp “bas-konuş“ tuşuyla yazılmasını sağlayan her şeyi ekrana 
aktarabilen, bir çırpıda halledebilinen bir durum mevcut. Burada dikkat edilecek husus 
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kağıda düşüncelerimizi yazarken aslında zihnimizdeki pencereler. Pencereleri açıp önüne 
saksılar koyup ilerlenir. Yazıyı kağıda döktükçe farkında olmadan konu zihnimizde daha da 
genişler. Pencerelerin önüne koyduğumuz saksılara bir de çiçekler ekmeye başlanır. Konuyu 
zihnimizde büyütür, çiçekler sulanır. Yazıyı kağıda dökülür ve çiçekleri büyür. Ama “bas-
konuş” tuşuyla sadece tuşa basıp söylenenleri çoğu kez kısa tutulur. Bu da diğerine nazaran 
daha soyut bir yol oluşturur. Başka bir yönüyle ele alacak olursak herhangi bir konu ile ilgili 
bilgi almak istenildiğinde bir tuşla oldukça fazla bilgiye ulaşılır. Bu da belli başlı kavramları 
karşımıza çıkartır. Edebiyatta ansiklopedinin ve sözlüklerin önemi oldukça büyük olup 
bilgisayarların cep telefonlarının tabletlerin olmadığı hatta fotokopinin bile yaygınlaşmadığı 
zamanlarda insanların kitapla iç içe daha fazla olduğu tespit edilir. Bir edebi metinle ilgili 
yapılacak araştırmalarda araştırma sürecinde dijital ortam, kaynağı sağlam olmayan yanlış 
bilgilerle dolu mecralarla burun buruna da  getirir bu da edebiyattaki bilgi kirliliğine neden 
olur. Sanatçıya ait olmayan cümleler ve şiirler karşımıza çıkar. Bunun yanında bizi çok faydalı 
bilgilerle de karşılayabilir.
Gelecekte edebiyatın giderek daha da teknolojiyle iç içe olacağı kesin. Aynı zamanda 
ilerleyen somut hayat gittikçe mekanikleşen soyut bir hayata dönüşüm yolunda. Edebiyat 
ürünlerini ortaya çıkaran sanatçı hangi akımda olursa olsun eserde “hayal gücünü” bazen 
çok büyük bazense bir parçada olsa kullanır. Yaratıcılığın evrensel bir bütünlüğe ulaşması 
esere yansıması mühim bir kaidedir. Teknolojinin edebiyata girişiyle hayal gücünün belli 
noktalarda azaldığı görülür. Bu durumda dijitalleşmenin edebiyata olumsuz bir şekilde 
yansımasıdır.
Dergi ve gazeteleri ele alacak olursak artık dijital ortamda üretilen dergiler ve dijital 
ortamlarda okunan gazeteler karşımıza çıkar. İnsanlar evlerinde oturup her şeyi internetten 
takip edebilir durumda. Üretim alanında bir yönden ekonomik olarak tasarruf edilirken 
edebiyat yönünden yaratıcılığa bir duvar örer. Üretim ve tüketimin değişmesiyle değişen 
kültürel olgular edebiyata dayanır.
Sonuç olarak dijitalleşmenin arttığı bir dünyanın, edebiyata yansıması yazar-okur arasındaki 
bağı oldukça etkiler. Ele alınan çoğu konuda teknolojinin yarattığı sonuçları olumlu yönde 
kullanılmalı, edebi yönde katkı sağlayacağı alanlarda kullanılmalıdır. Edebiyatın çevreye 
teknolojinin getirdiği dijitalleşmeyle duvarlar değil çiçekler ekmeliyiz ki gelecek nesillere de 
sağlıklı bir şekilde ulaşabilsin.
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Kenan YANIK

(Genç Yazar)

Dijitalleşmenin, genel anlamda sanata özelde ise edebiyata etkisi çokça tartışılmış ve bu 
mesele hakkında oldukça fazla kitap, makale yazılmış; çeşitli seminerler, sempozyumlar 
gerçekleştirilmiştir. Başlangıçtan, varılan mevcut noktaya kadar iki görüşten bahsetmek 
mümkündür: Sanatta ve edebiyatta sanal dünyadan beslenmek ve sanal dünyadan 
uzak durmak. Konumuz, ‘’Geleceğin Edebiyatı’’ ve ‘’Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat’’ 
olduğundan yalnızca edebiyata dair birtakım değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım. 
Değerlendirmelerimi daha anlaşılır kılabilmek için konumu iki başlık altında topladım. 

1. Dijitalleşmenin Genç Edebiyatçılara Tesiri 

2. Sanal Dünya, Ustalar ve Genç Edebiyatçılar1 

Tebliğimin, ustalarımıza ve biz gençlere yönelik bir özeleştiri niteliğinde kabul görmesini 
umuyorum. 

1. Dijitalleşmenin Genç Edebiyatçılara Tesiri

Sanal dünya, her ne kadar iletişimi hızlandırıyor ve ulaşım mesafesini ortadan kaldırıyorsa 
da gerçek dünyada iletişimi kıtlaştırıyor, kısırlaştırıyor. Ve bu da ‘’görünürlüğü’’ ya da ‘’öne 
çıkmayı’’ gerçek dünyada değil sanal dünyada mümkün kılıyor. Yani genç edebiyatçılar 
-varsa- bütün hünerlerini yalnızca twitter, instagram, facebook gibi sosyal medya 
mecralarında sergiliyorlar. Bunun ötesi ise e-posta ve buradan da dergi sayfaları. Dergilerde 
göründüğünü yine yukarıda adı geçen mecralarda duyuruyorlar. Söylediklerim, akıllara ‘’Ya 
başka ne yapılacaktı?’’ sorusunu getirebilir. Ancak, dikkat çekmek istediğim noktayı biraz 
daha belirginleştirdiğim zaman kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum.

Hepimiz, türü ne olursa olsun, yazdığımız yazıların okunmasını isteriz. Okutmalar ilk etapta 
çevremizdeki insanlarla başlar ve onların takdirleriyle devam eder. Ve sonraki aşama ise, 
okunma oranının artması bakımından, dergilerdir. Çeşit ve sayı itibariyle dergilere yazı 
göndermek için oldukça fazla seçenek vardır. Bu bakımdan şanslıyız. Fakat hangi dergilerin 
yayın politikası edebiyat anlayışımıza uygun ya da değil kestiremiyor veya bilemiyoruz. 
Bu yüzden hiç okumadığımız dergilere de yazı gönderiyoruz. Neden? Çünkü yazımızın bir 
dergide çıktığını duyurmak yetiyordur bize. Çünkü biz o dergileri sadece twitter, facebook 
ve instagramda sörf yaparken gördük. Ve bu da yazı göndermek için yetiyordur. O dergileri 
kimlerin, nerede, nasıl çıkardığı zaten bilinmiyordur. 

Şimdi, borcumuzu yatırmaya dahi gitmekten gücendiğimiz postane kapılarında dergi yolu 
gözleyen, cami önlerinde, sokaklarda bağıra çağıra dergi satan bir neslin, nasıl oldu da hiç 
okumadığı dergiye yazısını gönderen bir nesle dönüştüğü üzerine daha çok düşünülmelidir. 

Çokça duyduk, yazılan hatıralarda okuduk; ağabeylerimiz, ablalarımız gençlik yıllarında 
yazdıkları yazıları dönemlerindeki ustalara okutabilmek için yol gözlemişler. Kimi Attila 
İlhan’ın geçtiği yolları ezberleyip nöbetini tutmuş, kimi kahvehanelerden çıkmamış, kimi 
dergi bürolarında çay taşımış, abone toplamış… Bunlar gibi onlarca örnek verilebilir. Hatta 
bir tanesini anlatmak isterim: Önemli bir yazarımız bir öykü yazmış ve Sait Faik’in kahveden 

         1Ustalar ve çıraklar dememeye özen göstermemin nedeni, bendeki usta-çırak ilişkisinin devam edip etmediği üzerine bir 
soru işaretinin varlığından ötürüdür.
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çıkmasını beklemiş. Takılmış peşine takip etmiş bir süre ve sonunda seslenmiş, elindeki 
yazıyı okutmak için ricada bulunmuş. Söz konusu Sait Fâik, ilk defa karşılaşmamıştır öylesi bir 
durumla ve savmış başından onu. Yazar bakmış olmuyor, başlamış Sait Fâik’in bir öyküsünü 
ezberden okumaya. Durmuş bir anda, hoşuna gitmiş tabi, gel demiş bakalım var sende bir 
şey. O yazarımız Tarık Buğra’dır.2  

Buradan yola çıkarak, dijitalleşme, gerçekte kendisine güveni olmayan cesaretsiz bireyler 
doğuruyor, diyebiliriz. Yani sanal dünya, gerçek dünyadaki korkakları cesur gösteren bir 
maske işlevi görüyor. Bunun yanında hem olgunlaşmayı geciktiriyor hem de çekimser ruhlar 
yetiştiriyor. Bir şehirden başka bir şehre dosyasını göstermek için giden büyüklerimizin, 
yalnızca basılı bir metni olsun diye gittiğini söylemek yanlış olur. Aynı zamanda selamlaşmak, 
tanışmak, dost olmak ve aynı yolda yürümek adına bir çaba da söz konusudur. 

Söz ettiğim şeyler elbette genel geçer bir durum değildir. Fakat küçümsenip gözardı 
edilecek bir mesele olmayıp bu konuda biz gençlere ne düşeceğini tartışmak, ustalarımızın 
ne diyeceğini bilmek isterim. Zira, hızla elektronikleşen dünyada psikolojik olarak içe 
kapanma durumu edebiyatımıza yeni isimlerin eklenmesini yavaşlatıyor diyebiliriz. 

2. Sanal Dünya, Ustalar ve Genç Edebiyatçılar

Güncel edebiyat dergilerine ve yeni çıkarılan kitaplara göz attığımızda kurmaca metinlerin 
rağbette olduğu, sayılarının da gittikçe arttığı görülebilir. Tabi bunu bütün edebiyat 
dergileri ve yeni çıkan kitaplar için söylemek mümkün değildir. Kurmaca metinler azınlıkta 
da olsa, çok başarılı metinlerin yazıldığı bir gerçektir. Bu durumu, yani genç edebiyatçıların 
kurmacaya olan ilgisini bir bakıma dijital dünyayı yakından takip etmelerine ve bundan 
faydalanma yoluna gittiklerine dayandırabiliriz. 

Vakit alıyor diye tv’yi açmayanlardan sosyal medya hesaplarını kapatmaya varılan bu 
noktada dijitalleşmenin yarattığı problemin sadece şekil değiştirdiği görülmektedir. Hatta 
‘’nomofobi’’ denen telefondan uzak durma hastalığı gibi sağlık sorunları yaratıyorken 
hayatımızı değiştiren, kimi zamansa yönlendiren dijitalleşmeden uzak kalmanın ya da karşı 
çıkmanın nafile olduğu açıktır.

Hayatımızın merkezine yerleşmiş cep telefonlarının ve içindeki uygulamaları edebiyatın 
dışına itmek ne kadar mümkün olabilir? Ve neden dışında olsun? Bilgisayar başında büyüyen, 
oyun konsollarıyla eğlenen, dünyayı sosyal medyadan takip eden gençlerin yazdıkları 
metinlerde oyunlara, uygulamalara, sanal mecraya ait unsurların kullanılmasından doğal ne 
olabilir? Bu sıralar sürekli gündemde olan yapay zekâ ve insanlığın geleceği meselesi siriden 
başlayıp, dünyanın en iyi futbolcularından oluşan bir kadroya karşı koyabilecek robot bir 
futbol takımı kurma iddiasından, -özellikle bizleri ilgilendiren- şiir yazan robot yapmak gibi 
gelişmelere varan teknoloji, edebiyatımızdan ne kadar uzak olabilir?

Bugün çağın şartlarını ya da sunduğunu ortaya koyan genç arkadaşlara verilen tepkinin 
genelde olumsuz yönde olduğu görüşündeyim. Bizler, yani gençler bilgisayar başında 
ya da konsollarla oyun oynayarak yetişmişken körebe, misket, çelik çomak gibi oyunları 
edebiyatımızın bir parçası haline getirmemiz beklenmemelidir.

         2Yıllardır o ismin Tarık Buğra olduğunu biliyor ve hep onun adıyla anlatıyorum. Buraya da yazınca şüphelendim her 
nedense. Yanlışım varsa düzeltiniz.
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Kuralcı anlayış, tekdüze metinler doğurur. Yani ‘’Böyle olmaz!’’ demektense ‘’Böylesi de 
varmış.’’ demek, bakış açısı kazandırmak bakımından önemlidir. Hiç mi eleştirilmesin 
metinler? Tabii ki eleştirilsin. Fakat, bu, yeniden inşâya götürecek yıkıcı eleştirilerle 
mümkündür. Bizler, geleneğimize yani ustalarımıza bağlı fakat onların tekrarı ya da özetleri 
mahiyetinde metinler yazmayarak yeni bir şey söyleyebiliriz ancak. Sorunun, kuşak farkı 
olduğunu söylemek artık alışılmış, klişeleşmiştir.  Bu farkın apaçık ortaya konulmaması 
ve çözüm getirmemesi tek sorunun bu olmadığı anlamına gelir. Yani burada asıl önemli 
olan, edebi birikimimiz ve maharetimizdir. Eğer biz bu birikimlerimizle yine bir estetik ve 
belli bir geleneğin, bir neslin izinden gitme kaygısı yaşıyorsak gayet tabii dijital dünyadan 
da postmodernizmden de yararlanabiliriz. Başarılı olunduğu takdirde kabul görülmeyen 
metinlere yapılan eleştirilerin altında yatanın ise edebi kaygıdan öte ideolojik uyuşmazlıktır. 
Ne yazık ki bu noktada uzlaşmadan söz etmek de yersiz olacaktır.

Adına bilgi, dijital, elektronik, iletişim her ne denirse densin içerisinde bulunduğumuz 
bu çağın şartlarını veya gereklerini -kabul edelim, etmeyelim- metinlerimize tesir etmesi 
kaçınılmazdır. Bundan kaçmak, uzak durmaya çalışmak ya da gözardı etmek gibi tutumlarımız, 
bizleri, tekrara düşürmekten öte gerilemeye de itecektir. Fakat bu demek değildir ki 
geleneğimizle bağımızı koparıp tamamen sanal bir edebiyat alanı oluşturulsun. Geleneğin 
izlerini takip ederek oluşturulacak bu yeni zemin, geleceğe yönelik sağlam bir edebi altyapı 
olarak değerlendirilmelidir. Gençlerin ve hatta usta dediğimiz edebiyatçılarımızın dahi 
kurgusal metinlere yönelimi tesadüfi değildir. Bu bir zorunluluk, bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla 
şu da unutulmamalıdır ki; yazılanların değerini edebi kamu belirler. Bunun ötesinde zaman 
gösterir kabul görüp görmeyeceğini. 

Edebiyat tarihine baktığımızda, eskiden reddedilenler bir süre sonra baş tacı edilmiştir. 
Örneğin, köylünün konuşmasını sanata dahil edenler olsun, konuşma dilini şiire sokanlar 
olsun çok tepki toplamıştılar. Hatta alay konusu edilmiştir. Ama sonra ne olmuş? Melih 
Cevdet’in dediği gibi, bu alaylar bizi meşhur etti ve sonra bizler gibi yazmaya çalıştılar. 

Burada çözüm sunmaktan çok sorunu ortaya atmak niyetindeyim aslında ama ne yapılabilir 
sorusuna cevabım dergi yönetimlerinin artık gençleşmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bana 
göre artış gösteren dergilerin bir sebebi de budur. Özetlemek gerekirse; dijitalleşmeden 
kaçmak çözüm getirmeyeceği gibi dijitalleşme sürecinde sanal dünyanın tesir ettiği 
edebiyatı reddetmek de çözüm değildir. Metinlere, ‘’Böylesi de varmış.’’ düşüncesiyle 
yaklaşmak, eleştirmek genç ve ustalar arasında en yerinde uzlaşma yoludur.
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Sümeyyenur SEPETCİ

(Genç Yazar)

Merhabalar. Ben Sümeyyenur Sepetci. 1995 Ankara doğumluyum.

Benim kitap okuma alışkanlığı edinmem ilkokul sıralarına denk geliyor. 8-9 yaşlarında iken 
ailemin evden televizyonu kaldırmasıyla tanış oluyorum kitaplar ile. O dönemde daha 
yaygınlaşmış bir sosyal mecra ve internet ağı yok. Hatta ilkokul sürecinde iken bizim evimize 
cep telefonu dahi henüz girmemişti. Bu eksik gelişmelerin sunduğu bir güzellikti kitap 
okuma alışkanlığı edinmek.  

Okumak yazmayı gerektiriyor bir vakitten sonra. 2006 yılı itibariyle günlük tutmaya ve şiirsel 
çok bir mahiyeti olduğunu düşünmediğim bir şeyler yazmaya başladım. Yaklaşık 15 yaşıma 
kadar hiçbir şekilde yazdıklarımı sergileme isteği duymadım. Çünkü ne yazarsam nasıl 
yazarsam yazayım bunun eksik olduğunu ve görünürlük için yeterli olmadığı düşüncesi 
içerisinde idim. Lise birinci sınıfta okulumda Peygamberimiz (s.a.v) hakkında bir şiir yarışması 
düzenlendi. İlk adımımı burada atarak şiirimi buraya sundum ve bu bana ilk birinciliğimi 
getirdi. Ama bu durum da benim eksikliğimi tamam etmemişti ve ben bu hissiyatla ben 
üniversite ikinci sınıfa kadar herhangi bir yayımlama girişiminde bulunmadan ilerledim. 

Şuan Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencisiyim. Burada ikinci sınıf 
döneminde iken Edebiyat Ortamı Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Arif Ay hocamın 
Başkent Üniversitesi’nde olduğunu öğrendim. Üstelik odası da fakülte binam içerisindeydi. 
Ancak belirli bir süre kapısını çalmaya ve “hocam ben de şiir yazıyorum gösterebilir miyim?” 
demeye çekindim. Sonrasında Ankara’da bulunan Kalem Kitap Kahve’de Arif Ay hocamızın 
söyleşisi düzenlendi ve ben tabi ki koşa koşa kitap imzalatmaya ve burada kendimden 
bahsetmeye karar verdim. Burada olan tanışıklığımız neticesinde Edebiyat Ortamı 
Dergisi’nin içerisinde de aktif olarak çalışma imkânı doğdu ve ben bir yandan dergicilik 
deneyimi yaşarken bir yandan şiirlerimin yayımlanması heyecanı içerisinde idim. Aynı 
şekilde bu vesileyle muhabbet kurduğum Halil İlteriş Kutlu ve Erdem Dönmez hocalarımın 
da edebiyat ve sanat bakışıma katkılarını yadsıyamam. Bu şekilde şuan 24 yaşımı doldurma 
arifesinde iken bir birikimle geliyorum geçmişten. Ben hayatımda bazı şeylere geç kaldığımı 
düşünerek üzülüyordum uzunca bir süre. Ancak sonrasında şunun farkına vardım ki eğer 
niyetinizi sağlam bir şekilde alıp yola revan olursanız, Allah sizin önünüze sabır vakitlerinin 
neticesiyle bir güzergah belirliyor. Bunu şuraya bağlayacağım. Ben bir sanatçının bir yazarın 
meziyetinin sabır ile pişerek güzelleştiğini düşünüyorum. Şuan günümüzde dijitalleşmenin 
bizlere ve tüm dünyaya sabırsızlık içerisinde sürekli akan hızlı bir yaşam sunması, tek 
kullanımlık, kullan-at ürünlerin doğmasına sebep oluyor. Bu durum da edebiyatı, olması 
gereken derinlik ve incelikten koparıyor. 

Elbette getirileri mevcut. Kolay iletişim sağlama, kolay aktarım, rahat bir şekilde 
insanlara ulaşım sağlayarak yerinde geri dönüşler alabilmek bir yazar için katkı sağlayan 
gelişmelerden. Kaldı ki zaten okuduğum bölüm gereği teknolojinin iyiliklerini yok sayamam. 
Ancak şunun göz önünde tutulması gerektiğini düşünüyorum: dijital hayat yalnızca bir 
vesile kaynağıdır, yaşam alanı değil. Gerçeklikten uzak, sanal ve sürekli üreterek tüketme 
döngüsü içerisinde zihinlerin bir kültür doğurabileceği inancını taşımıyorum. Gerçeklik dışı 
bu mecranın oluşturduğu serabı, perdeyi yıkabilmek için bir sanal öğreticilik geliştirilmesi 
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gerektiğini düşünüyorum. Bu sanal öğreticilik ile gençlerimize aslolan gerçekliğin sunularak, 
zihinlerindeki sanallığın tanımını ve inşasını yerli yerince oluşturmak gerekiyor. Bu ilk etapta 
ev ahalisinde zuhur etmesi gerekiyor elbette. Bilinçlendirilmiş veya bilinçlenmiş anne 
babaların üzerlerinde davranış olarak yerleşirse bu algı, ailenin yansıması olan çocukta da 
bu bilincin uygun öğretiler ile tesis edilebileceği kanaatindeyim.

Yazmak bana göre bir meziyet meselesi. Her meziyetin zekatının olduğu gibi yazabilmenin, 
cümleleri mahir kullanabilmenin zekatının da özenli ve sabırlı bir şekilde nitelikli eser ortaya 
koymaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle, eğitim ile sağlanacak olan bu farkındalığın 
gençlere kazandırılmasıyla hem geleceğimizin hem de yazılarımızın zekatını verebileceğimizi 
sonsöz olarak buraya bırakıyorum. 

kendine doğru çeker. 

Yazar da her insan gibi etkilenmeye açık bir varlıktır. 

Aslına bakılırsa, okuma eylemini biraz da bunun için yaparız; etkilenelim diye… 
Etkilenmediğimiz hiçbir şey hayatımızda gereğince yer bulamaz. Bizi gerçek anlamda 
değiştiremez. Okuyoruz ki, değişelim diye. Değişe değişe doğruya, iyiye ve güzele ulaşalım 
diye… Yoksa niye okuyalım ki! 

Her değişim bizi kendimize daha da yaklaştırır, yaklaştırmalıdır. İnsan nihayetinde kendi 
cevherinin peşindedir. Bütün değişimler o cevheri bulmak içindir. Kays’tan Mecnun’a 
evrilmek, kamıştan ney katına ulaşmak içindir. 

İnsan, duygudan müteşekkil bir varlıktır. Bütün fikirlerimizin kaynağı duygularımızdır. Bütün 
yapıp etmelerimiz, onların bağlı olduğu duyguların sonucudur. Bu nedenle, duygularımıza 
etki eden her şey fikirlerimize de etki eder ve onları değiştirir. 

Korku duygumuz olmasaydı, kendimizi savunma üzerine düşünmemize hiç gerek kalmazdı. 
Dahası var. Korku duygusuyla ilişki biçimimiz, savunma biçimimizi de etkiler ve belirler. 

Aşk duygumuz olmasaydı katılaşır ve bir taşa dönerdik. 

Öfkemiz ve sevincimiz olmasaydı, kuru bir yaprak gibi boşlukta hışırdar dururduk.

İnsan, duygularıyla inanır ve inandığı gibi düşünür. Din de duyguları muhatap alır. Din, esas 
itibariyle, duygularımıza bir nizam vermek üzere vaz edilmiştir. İslam toplumlarında öteden 
beri var olagelen tasavvufun amacı da benzer bir nedene dayanır. Tasavvuf, aslında, bir 
duygu eğitimidir. Kötü duyguları körleştirip, güzel duyguları belirgin kılma mücadelesidir. 
Şahsi bir mücadele.

***

Yazarın okuma tercihleri ile okuma biçiminin duygu dünyasına bir şekil vereceğini, 
duygularını etkileyeceğini ileri sürebiliriz. Duygunun, kendine dokunan her şeyden az ya da 
çok bir renk alacağını düşündüğümüzde okumanın hiç de gelişi güzel yapılamayacağını, bir 
plan, program, daha da önemlisi, bilinçli bir dikkat gerektirdiğini söyleyebiliriz. Okumakta 
olduğumuz her kitapla kuracağımız ilişki karşılıklı olarak değişime uğrama ilişkisidir. Kitap 
sona erdiğinde artık ne okuyan kişi ne de okunan kitap önceki kişi ya da kitap değildir. Okuyan 
da değişmiştir, okunan da değişmiştir. Ama bu değişimin mahiyetinin nasıl olacağı okurun 
donanımıyla ilgidir. Eksik donanımla ya da donanımsız okuma tıpkı çıplak bir insanın soğuk 
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karşısındaki durumuna benzeyecektir. Çıplak vücudun, soğuğun emrine ve kurallarına tabi 
olmaktan, onun etkilerine boyun eğmekten başka şansı kalmayacaktır. 

***

Gençliğinin omuzları Batılı edebiyatın tadıyla eğilmiş, edebi zevkleri bu tatla inşa edilmiş, 
ölçülerini bu tatlar belirlemiş olan yazarın edebiyata ilişkin ölçülerinin, düşüncelerinin ve 
yargılarının büyük oranda bu edebiyatın mahsulü olacağını ileri sürebiliriz. İslam ve Türk 
klasiklerine ilişkin belki de hiçbir kanaati olmayacaktır. Velev ki bu klasikleri okumaya 
teşebbüs edecek olsa, dimağındaki Batı edebiyatının tadı onları kekre hissettirecek ve 
bu klasiklerin zevkinden mahrum bırakacaktır. Zihnindeki kahramanlar, Batı edebiyatının 
büyük yazarları olacak, eserinin zeminine sirayet edecek duygular Batı’nın eserlerinden 
ödünç alınmış duygular olacaktır. 

Batılı yazarların hayatlarını ve edebiyat uğruna verdikleri mücadeleleri en basit ayrıntısına 
bilirken Türk ve İslam edebiyatçıları ya da klasikleri hakkındaki bilgisi birkaç cümleden öteye 
geçemeyecektir.

Batılı yazarların doldurduğu kütüphanesinde Türk ve İslam edebiyatına ilişkin eserleri 
görmek için epey çaba sarf etmemiz gerekecektir.

Değerli bir şair arkadaşımızla yapmış olduğumuz uzun sohbeti hatırlıyorum. Zihni o kadar 
Batı şiiri ve şairleriyle doluydu ki vermiş olduğu onlarca örnek arasında bir tane bile Türk 
ya da İslam şairi yer almamıştı. Bunu da bizde bahse mevzu olacak kimse olmamasına 
bağlamıştı. Zihinlerdeki Batı tadının, edebi dimağı büsbütün sarmış olması böyle bir şeydir.

***

Elbette, Batı’nın edebiyatını okumakla Batı’nın istilasına uğramak farklı şeylerdir. İstilaya 
uğramak, duyguyu teslim etmektir. Okumak ise yararlanmak ve zenginleşmektir. Ama bugün 
Batı edebiyatının üzerimizdeki etkisi istila şeklindedir ve bu istila devam etmektedir. Eğer 
edebiyatımızda sağlam ve yeni bir atılım yapılacaksa ancak bu istilayı kırmakla mümkün 
olabileceğini düşünüyorum. Batı soğuğuyla mücadeleyi çıplak olarak yapmak tehlikeli ve 
öldürücüdür. Büyük İslam ve Türk medeniyetinin klasikleri bir elbise olarak korunmamıza 
ve mücadelemize önemli katkılar sağlayabilir. İnsan kendine en yakın olandan hız alır. 
Kendi tarihimize ve kültürümüze ait eserleri yeniden ve yeniden keşfetmek ve bu keşiflerle 
ilerlemek bizi Batı’yla temasta soğuğa maruz bırakmayacak sağlam bir elbise olacaktır. 
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Mustafa ÖZÇELİK
(Usta Yazar)

Yazarın Sosyal Medya ile İmtihanı

Sevgili gençler,
İsmet Özel’in “Mataramda Tuzlu Su” şiirindeki bir mısra ile başlayalım söze. Şair, bu şiirinde 
“uzun yola çıkmaya hüküm giydim.” Diyor.  Şiir, çok farklı bağlamlarda okunmaya müsait 
olsa da biz bu mısrayı yazarın/şairin yazma hikayesini anlatan bir mısra olarak okuyabiliriz. 
Yazmak, gerçekten de uzun bir yola çıkmaktır. Şiirin başlığı ise tek azığın mataradaki tuzlu su 
olduğunu söyler. Bunu yazarın yazma sürecindeki sıkıntılar, üzüntüler, acılar, anlaşılmazlıklar, 
yalnızlık…. olarak düşünebiliriz. İşte bütün bunlar yazarın imtihanının ne manaya geldiğini 
gösteren kelimelerdir.
Şimdi burada karşınızda sizden yaşça büyük, edebiyat yolunda epeyce yol almış yazarlarla 
karşı karşıyasınız. Bizler kendimizi idrak ettiğimiz dönemde önce kalemle, kitapla, dergiyle 
karşılaştık. Sizler ise yine ortada kitaplar, dergiler, kalemler olsa bile asıl olarak bilgisayarla, 
tabletle, akıllı cep telefonlarıyla, internetle, bloglarla, e postalarla ve asıl konu olarak sosyal 
medya ile karşılaştınız. Bu sebeple aramızda önemli farklılıklar var. Ama biz de yazarlık 
hayatımızın bir aşamasında bu yeni döneme tanık olduk. Tamamen dışında kalmadık. Dün 
el yazılarımızla, ardından daktilo ile yazdığımız yazıları, şiirleri biz de bilgisayarla yazmaya 
başladık. Hepimizin sosyal medya hesapları var. Dolayısıyla bizler de sosyal medyanın çetin 
imtihanıyla karşı karşıyayız. Sorunlarına, getirip götürdüklerine tanığız. Bu yüzden sizi 
anlayabileceğimizi düşünüyoruz.  

Sizlerle aramızdaki temel bir fark ise söylediğim bu sebeplerden dolayı dünkü yazarlık 
meselesiyle bugünkünü bu dijital medya, edebiyat çağında size göre daha iyi karşılaştırma 
imkanına sahip olmamızdır. Bu sebeple sözü önce sosyal medya öncesi edebiyatla 
sosyal medya dönemi edebiyatını karşılaştırarak sürdürmek istiyoruz. Gördüğümüz, 
gözlemlediğimiz şudur: Meseleye önce genel insanlık açısından bakalım. Dijitalleşme 
dönemiyle birlikte teknoloji bizi, sizi, hepimizi adeta bir uyuşturucu etkisiyle hayattan 
ve hakikatten kopararak sanal bir dünyaya hapsetti. İnsanların ilgilerini, davranışlarını, 
söylemlerini, kişiliklerini, zevklerini tek tipleştirdi. Hakikatten uzaklaştırıp dedikoduya, 
yalana, iftiraya yönlendirdi. Mahremiyet ortadan kalktı. Teşhircilik ve röntgencilik had safhaya 
ulaştı. Bilgi kirliliği arttı. Zaman ve mekan kavramı belirsizleşti. Aile, arkadaş, cemiyet içinde 
gerçekleşmesi gereken yüz yüze iletişim unutuldu. Bilgi kaynağı kitaptan çok google oldu. 
Bir kitabı okuyarak kazanacağımız bilgiler, sosyal medya paylaşımlarıyla edinilen bilgilere 
dönüştü.

Bu durumu yazarlar ve kitaplar açısından ele alacak olursak da şunlar söylenebilir: Kitap 
okunan değil satılıp alınan bir meta haline geldi. Yazar üretici, okur tüketici, kitap araba, 
televizyon gibi bir ürüne dönüştü. Buna göre yazar üretici, okur tüketici, yayıncı pazarlamacı 
haline geldi. Yazar, kapitalizmin emrine girdi. Okuyucu okuyan, eleştiren, düşünen değil 
takip edici oldu.  (Bir yazarın binlerce takipçisi var ama okuru yok.) Kitaplar taşıdıkları edebi 
değerle ve muhtevasıyla değil kapağı, tanıtım gücü ile “değerli!” hale getirildi. Yazarın özgür 
yazma gücü elinden alındı. Piyasa ve okur beklentilerine göre yazmak öne çıktı. Yazının 
değeri kayboldu. Sözün değeri düştü. Uluorta yazmak esas oldu. Niceliksel çokluk niteliksel 
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azlığı doğurdu. Yazar profesyonelleşti. Böylece yazma iş haline geldi. Usul esası unutturdu. 
Popülerlik öne çıkınca amatör ruh kayboldu. Çok para kazanmak esas oldu. Usta çırak ilişkisi 
yok oldu. Genç yazarların usta yazarlardan yararlanmalarının önü kesildi. Dil, dil olmaktan 
çıktı. Daraldı. Kelimelerin yerini emojiler aldı. Üslup kayboldu. Tasvir ve tahlil ortadan kalktı. 
Yanlış bilgiler yaygınlaştırıldı. Yazarı kendi kültürel ikliminden kopardı. Evrenselleşme adına 
küreselleştirdi. Yerlilik ortadan kalktı. Önceden eser önde idi. Şimdi yazar. Pop yıldızı haline 
geldi. Hayranların, karşıtları, skandalları konuşulur oldu. Konu, imla, yaş, eğitim düzeyi, içerik 
gibi herhangi bir gereklilik ortadan kalktı. Sosyal medyadan uzak kalan yazarlar nisyana terk 
edildi. Edebiyat fastfood tüketir gibi hızlıca okunan ama doyurmayan, zevk vermeyen, zihin 
yormadan edebiyat ihtiyacının karşılandığı bir hale geldi.

Aslında bu durumun işaretleri internet çıkmadan çok önce verilmişti. Bu sebeple konunun 
genelde insanlar özelde ise yazarlar ve okurlar için ne manaya geldiğini anlamak için önce 
iki kitaptan söz etmek gerekiyor. Bunlardan ilki George Orwel’in  1949 yılında yazdığı 1984 
romanı. Diğeri ise Aldous Huxley’in 1932 de yayımlanan Cesur Yeni Dünya romanıdır. Bunlar 
internet devriminden hayli öncesine ait ama muhtevaları internet ve sosyal medya ile 
nasıl bir dünya düzeni, nasıl bir insanlık hayatı öngörüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 
Haklarında uzun uzun konuşulması gereken bu eserlerin muhtevası kısaca şöyledir. Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört, bireyselliğin (şahsiyetin demek daha doğru olacak) yok edildiği, 
zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter 
bir dünya düzeni anlatan bir eserdir. Kitapta “Büyük birader” diye biri var. O herkesi 
gözetleyebilme imkana sahip. Her yere, herkese bir kamera yerleştiriliyor. Kim ne yapıyor, ne 
konuşuyor, hepsini biliyor. (Bu noktada sosyal medyada yazıp paylaştıklarımızla bizim bütün 
her şeyimizin bilinmesini, bu bilgilerin istihbarat örgütlerince toplanıp değerlendirilmesi 
ve ona göre politikalar geliştirilmesini burada hatırlayabiliriz.) Kitapta dikkat çeken bir 
konu da yeni bir düzen kurmak ya da kurulu düzeni sürdürmek için yeni bir dil sözlüğü 
hazırlanmasıdır. Bu yapay dil önce soyut kelimeleri unutturuyor, sonra da kelime sayısını 
azaltarak insan beynini düşünemez, tepki veremez hale getiriyor. Kitap dergi diye bir şey 
kalmıyor. Bir düşman yaratılıyor. Bunun için filmler izletiliyor ve izleyenlerin bu düşmana 
nefreti körükleniyor. Bunu yapamayan çıkarsa düşünce polisleri gereğini yapıyor. Tutuklayıp 
buharlaştırıyor. (Bugünkü islamafobia meselesini düşünelim), Televizyon aracılığı ve 
diğer uygulamalarla herkes aynı şeyi söylemeye, yapmaya yönlendiriliyor. (Çorapsız 
ayakkabı, erkeklere kırmız pantolon giydiren bugünkü sistemle mukayese edelim), Geçmiş 
unutturularak hafıza resetleniyor tek gerçeğin an olduğu benimsetiliyor. (çağdaş olmak, anı 
yaşamak, haz ve hız toplumu olma meselesi)

Cesur Yeni Dünya romanı da benzer bir kurguya sahip. O da bir geleceğe dair kabus projesini 
ele alıyor. Mesele yine aynı. İnsanların köleleştirilmesi. İnsanlar, değiştirilip dönüştürülerek 
sorun çıkan bireyler olmaktan uzaklaştırılıyor, evlilik kurumu kaldırılıp İnsanlar şişe içinde 
vücut dışı döllenmeyle seri bantta üretiliyor. Anne, baba, aile gibi kavramlar müstehcen 
kabul edilir. Âşık olmak, elde edememek gibi şeyler de komiktir. Herkes, herkese aittir. 
Böylece ortaya çıkabilecek yoğun hisler ve duygular ortadan kaldırılmış olur. Bunu dünya 
denetçilerinden Mustafa Mond şu sözleriyle açıklar. “Kişilerin duyguları gereksiz ve toplum 
için tehlikelidir. Bu yüzden onları duygu yükünden arındırdık.”  Bu bireylerin istendiği gibi 
olması için üretim bandı üzerinde ilaç, ısı, basınç gibi etkiler uygulanıyor. Kişilerin psikolojik 
şartlandırmaları ise Hipnopedya adını verdikleri uykuda eğitim ile yapılıyor.  Örneğin 12 
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yıl boyunca her gece 150 kez kulaklarına bu amaca uygun sesler yollanarak bu sesler ile 
istenilen türde gelişimler sağlanmakta bireyler bu üretim bantlarında ve sonrasında amaca 
uygun olarak üretilmektedir. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes 
eğlenir. “Herkes herkes içindir.” Edebiyat ve sanat, teknoloji ve sürekli mutluluk gayesi ile 
unutturuluyor. Shakespeare, Dante gibi yazarlar yasaklanıyor. Nedeni insanların eskilerden 
hoşlanmasını engellemek, böylece yeniye ve tüketime dayalı bir toplum oluşturmak. Bu 
sistemin mantığı sistemin canlı kalması ve gerekli olan tüketimi sürekli kılmak için atıp 
kurtulmak, onarmaktan iyidir. Yama artarsa refah düşer tarzı şeklindedir. Cesur Yeni Dünya’da 
birey yok, toplum vardır. Kişilerin yalnız kalması sakıncalı görülmektedir çünkü yalnız kalan 
bireyler düşünmeye başlayacaktır. Bu ise en son istenen şeydir. Kişilerin yalnız kalmalarını 
engellemek için insanlar duygusal film, engelli golf gibi aktivitelere yönlendirilmektedirler.
Şimdi aklımıza bu iki yazarın teknolojik gidişatın gelecekte bizi nereye götüreceklerini 
öngörüp bu kitapları insanlığı ikaz için mi yazdıkları, yoksa insanları zihnen böyle bir geleceğe 
mi hazırladıkları soruları geliyor. Bunlar ayrıca konuşulabilir ama bizim konumuz açısından 
mesele şudur: İnternetin bulunuşu ya da sosyal medya olayı insanoğlunun ilmi ve teknik 
gelişmesinin tabii bir sonucu olarak görülebilir mi? Eğer öyleyse masum ve gerekli bir buluş/
icat gözüyle bakabiliriz. Ama sonuçlarına baktığımızda ortada bir masumiyetin olmadığını, 
dünyayı köleleştirmek/köyleştirmek isteyen güçlerin uzunca bir süre tasarlayarak ortaya 
çıkardıkları bir buluş olduğunu anlıyoruz. Bu sebeple bugün bu iki kitapta anlatılanlar gerçek 
oldu. Bunun neticesinde hayat, ölüm, aşk, insanlık, geçmiş, gelecek anlayışlarımız değiştiği 
gibi bu değişimden en büyük payı edebiyat aldı. Dolayısıyla bütün bu özetlenen konular, 
dijital çağın karşımıza çıkardığı sorunlar. Edebiyat ve yazarlık da bu sorunlardan bağımsız 
değildir elbette.

Şimdiki soru ise şudur: En etkili vasıta sözdür/kelimedir. Dolayısıyla yazarlık toplumsal 
değişmelerde önemli bir role sahiptir.  Mademki bugün insanlık-edebiyat ilişkileri 
bağlamında zor bir süreçten geçmektedir, bir edebiyatçı sözün hakkını korumak adına ne 
yapacaktır? Ne yapmalıdır? Her şeyden önce şunu söyleyelim. Sonuçta internette sosyal 
medya da bir vasıtadır. Değiştirilemez, dönüştürülemez değildir. Mesele bunları bu şekilde 
kullanan zihniyetle mücadele etmekten geçmektedir. Yapılabilecekleri dijitalleşme öncesi 
dönemi bilen insanlar olarak şöyle özetleyebiliriz. Şimdi bana karşı mücadele edemezsin 
diyen bir sosyal medya varsa ki vardır, öncelikle bu sanrıya teslim olmamak gerekir. Yazmaya, 
okumaya, kitaba kadim gelenekten de yararlanarak asıl anlamını yeniden kazandırmak 
lazımdır. Yazar ve okur sorumluluğu geri çağrılmalıdır. Kalemle yazmanın Kur’an’ın insanı 
tanımladığı ifadelerden biri olduğu yeniden hatırlanmalıdır. Düşünceyi ve estetiği geri 
çağırmak gerekmektedir. Amatör ruhu kaybetmemek, kendimiz olmak, özne olmak icap 
etmektedir. Konu uzatılabilir ama kısaca söylenmesi gereken son cümle belki de şudur: Bütün 
bunlar için sosyal medya ile ilgili iletişimin bir eğitim ve terbiye işi olduğunu hatırlamak ve 
gereğini yapmak gerekir.

Peki, bunu başarabilir miyiz? Ben başarılabileceğini düşünüyorum. Zira Firavun dönemindeki 
insanları etkileyen, hipnotize eden sihirbazlar geliyor aklıma. Sonra ne oldu hatırlayalım. 
Bir Musa çıktı ve o büyüyü yine onların vasıtalarını kullanarak bozdu. Tıpkı bunun gibi 
metafizik olanı geri çağırabilir, zihnimizi etkileyen pozitivist etkileri atabilirsek sağlam bir 
irade, temiz bir niyet, kararlı bir mücadele ile bunu başarabiliriz. Zira internette ve sosyal 
medyada da asıl olarak üretilen geleneksel medyada olduğu gibi yine sözdür. Söz, insana 
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mahsustur. Şayet söz kavramı üzerinde sadece Yunus Emre’nin Söz redifli şiirinde söylediği 
ilkeleri yazarlık anlayışımızda baş tacı edebilirsek yol alınabileceğini düşünüyorum. Burada 
şunu da ekleyelim. Tüketime dayalı olan şeyler uzun süre etkili olamamaktadırlar. Bu yüzden 
internet, sosyal medya anlayışı da her an için değişmek zorundadır. İşte bu süreçte olaya 
hem zihniyet hem de teknik ve bilimsel manada müdahil olunabilmesi halinde teknoloji de 
insana hükmeden değil insanın emrinde olan bir vasıtaya dönüşecektir. Son sözler olarak 
şunları söylemek istiyorum. İnsan kaybeden olduğu gibi başarabilen de bir varlıktır. Mesele 
kendimiz, zihniyetimiz, fiillerimiz hangisine göre hazırladığımızdadır. Yolunuz açık osun. 



II.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: M. Sait ULUÇAY
(Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı)

Gerek usta yazarlarımızın konuşmalarından, düşüncelerinden hareketle gerekse sabah 
ilk oturumda üçüncü genç yazarlar kurultayında seçilen temanın dijitalleşme, gençlik ve 
edebiyat konusunun ne kadar önemli olduğunu ve yerinde seçildiğini müşahede ettik. 
Çok güzel fikirler ortaya çıktı. Olumlu ve olumsuz fikirler bir arada yürütülüyor. Basılacak 
kitaba da yansıtılması bakımından çok önemlidir. Tabi bu yazıya dönüşünce anlam ve 
değer kazanıyor. Yoksa konuştuklarımız söylediklerimiz uçuşup gider. Etki bırakamıyor. 
Hayata dair, yaşama dair hatta güne ve çağa dair söyleyeceği olan insanların mutlaka ve 
mutlaka yazma yükümlülüğü içinde kendilerini hissediyorlar sizler gibi. Bu konuda bir 
açıklama gereği duyuyorum. Genel merkezin bünyesinde gençlik birimi oluşturulmuştur 
biliyorsunuz. Ankara’da ikamet eden arkadaşlarımızın burayı boş bırakmamaları yazdıklarını, 
çizdiklerini gidip orada arkadaşları ile paylaşmaları, bunun kritiğinin yapmaları kendilerini 
zenginleştirecektir. Zaten toplumu aydınlatma, geliştirme iddiasında bulunan yazarların 
mutlaka kendi hüzünlerini başkaları ile paylaştıkları bu yeni başlangıç yolculuğunda ilk 
noktada bu yazdıkları metinleri arkadaşlarla paylaşarak kritiğini yaparak usta yazarlarla bir 
araya gelerek, eksik ve yanlış yanları tespit ederek kendilerini daha iyi zenginleştireceğine 
inanıyorum.  Ankara şubemizde de her hafta sonu etkinliklerimiz oluyor. Ankara’da ikamet 
eden arkadaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyorum. Katılmalarını tavsiye ediyorum. Çok 
yararlanacağını, bizim de kendilerinden yararlanacağımızı düşünüyorum. Bu açıklamayı 
yaptıktan sonra Furkan Türkmen kardeşimizi mikrofona davet ediyorum. Yine bu etkinliğimiz 
konusundaki duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Yazar yolculuğuna yazarlık serüvenine 
nasıl başladığı konusunda düşüncelerini bizimle paylaşacak.

Furkan TÜRKMEN

(Genç Yazar)

Saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Kendimden kısaca 
bahsedeceğim. 23 yaşımda okuyup-düşündükten sonra yazmaya karar verdim. Ben hiç vakit 
kaybetmeden konuya girmek istiyorum. Mecelle’nin yazarı Ahmet Cevdet Paşa’nın “zaman 
değiştikçe hükümler de değişir” dediği gibi zamanın ve hükümlerin sürekli değiştiği bir 
çağda yaşıyoruz. Fakat bu değişimi biz biraz yanlış anladık sanırım. Dijitalleşme ile beraber 
günümüz insanı farklı sorunlarla iç içe. Örneğin; dijitalleşme hepimizin yazısını aynı formata 
bürüdü. Kimimizin yazısı güzel kimimizin ki çirkinken dijitalleşme sayesinde bu ortadan 
kalktı. Başka bir konuya değineceğim. Frank Furedi philistin’i “açık bir kültürden mahrum, 
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ilgileri maddi ve sıradan olan kişi” olarak tarif eder. Bizde de bilgi değerini kaybetti. Biz şuan 
bilgisizlik ile değil bilgi ile savaşıyoruz. Herkesin âlim geçindiği bir çağda cahilin de pek 
bir mânâsı kalmıyor böylece. Mehmet Doğan hocamız, yazarlık kuşaklar arası bağlantıdır 
dedi. Ben de yazmanın âlemler arası bağlantı olduğunu söylüyorum. Ancak dijitalleşme ile 
gelen bu karanlık süreç hakikati ortadan kaldırmaya çalışıyor. İradesi olan düşünür, yazar. 
Oysa dijitalleşme ile beraber irademiz ipotek altına alınmaya başlandı. Gelecekten biraz 
karamsarım. Bunu tren-tünel örneğiyle izah edeceğim. Hepimiz şuan bir tünelin içindeyiz. 
İleride bir ışık var. Ama bunun karşıdan gelen trenin ışığı mı yoksa gün ışığı mı olduğunu 
bilmiyoruz. Edebiyatın dijitalleşmesi de bunun gibi. Gelecekte var olabilecek mi acaba? 
Başka bir konu daha söyleyeyim. Dijitalleşme beraberinde küreselleşmeyi daha doğrusu 
küreselleşme beraberinde dijitalleşmeyi ve piyasayı getiriyor. Kitap fuarları gibi şeylere hep 
piyasa-edebiyat-küreselleşme açısından bakılması gerekir. Son olarak biz bu topraklarda 
yaşıyorsak bu toprakların bir manası olduğunu unutmamalıyız. Kimimiz toprağı basılacak 
arz olarak görebilir kimimiz ise topraktan kazanç sağlayabilir ancak hepimizin toprağa 
borcu vardır. O borç kalu bela’dan beri gelen sözdür. İsmet Özel (Allah ona şifa versin) şöyle 
demiştir. “Allah insanı iddiasından vurur.” Allah hepimizin iddiasını kuvvetlendirsin, teşekkür 
ediyorum.        

Merve KARATEPE

(Genç Yazar)

Merhabalar.

Müsaadenizle öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Merve KARATEPE. Bu değerli 
ortama Erzurum’dan katılıyorum. 3. Sınıf felsefe öğrencisiyim. Aslında söylenecek çok şey 
var ancak süremiz kısıtlı olduğu için ufak bir değinmede bulunacağım. 

Kendimi iki kelimeyle anlatmam gerekirse “anlam” ve “neden”in ruhunu kavramaya çalışan 
biri diyebilirim. Bu arayış beni, sanat, edebiyat ve bilime yönlendirdi. Yazma serüvenim ben 
13 yaşındayken başladı; okuma serüvenim bu yaşın çok daha öncesine dayanıyor. Çocukken 
bir taşa bakınca onun yalnızca bir taş olmaması gerektiğini düşünürdüm. Taş, yalnızca 
mekan kaplayan bir nesne olamazdı ve koca kozmos içinde onun önemsiz olması benim 
için kabul edilebilir değildi. Çünkü var olan her şeyin mutlaka bir anlam ve önemi olmalıydı 
benim için. Tıpkı insanın anlam dünyası gibi. 

“Anlam” ve “neden” deyince aklıma hep oku emri gelir. Oku emrinin, içinde çok büyük 
manalar taşıdığını düşünüyorum: İnsanın kendini ve kainatı okuması emridir bu. Aynı 
zamanda insanın ve evrenin kemale yolculuğunu vurgular. Bilim sanat ve edebiyat da bu 
oku emrine hizmet eder. Buraya edebiyatı konuşmaya geldik. Öncelikle edebiyat nedir’den 
ziyade, edebiyat “niçin”dir

sorusunu öne almak gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum ki insanın en büyük arzusu 
anlaşılmak istemesidir. Edebiyat, estetik bir üslupla meramı ifade etme çabasıdır. Bu da 
insanın gönül dünyasına nüfuz eder. İnsanın içinde, ifade edilmeyi bekleyen birçok anlam 
vardır ve anlamlarımız anlaşıldıkça zamanı ve mekanı aşarak birbirimizi tanırız. Çünkü 
sevmek, anlamaktır. Birbirimizi anladıkça aynı türün üyeleri olduğumuzu anımsar ve 
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birbirimizin arka odalarını keşfettikçe de birbirimizi sevebiliriz.

Günümüzde birçok sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum bu da 
yeterince okumadığımızı, edebiyata yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Günümüz 
gençlerinde yalnızca sisteme yetişme çabası var. Üniversite kütüphanelerinde ve diğer 
kütüphanelerde yalnızca kitap okumak için gelen bir gence çok nadir rastlarsınız. Kütüphaneler 
yalnızca sınavlar için kullanılıyor. Bunun yanında sanal kültür, tüm melekelerimizi işlevsiz 
bir hale getirmiş durumda. Öte yandan öğrenci olmayan kişilerde da okuma anlayışını 
görmek pek mümkün değil. Okuyor olmamak bize küçük bir problem gibi görünüyor, oysa 
anlayamadığımız şey ise tüm sorunlarımızın bilinçsizliğimizden kaynaklandığıdır. Bir diğer 
mevzu ise dijitallaşme. Arkadaşlarım dijitalleşmenin olası sorunlarından söz ettiler zaten. 
Ben dijitalleşmenin çağın bir gereği olduğunu düşünüyorum. Doğru bir kullanımla yani olası 
tehlikeler önlendiği sürece bizlere yeni ufuklar açacağı kanaatindeyim. Öyle ki zihinlerimizi 
şekillendireceğini ve yeni ışıklar taşıyacağını düşünüyorum. Aslında bir diğer görevimiz de 
çağa ayak uydurup bu alanda uzmanlaşmak ve teknolojinin tehlikelerini önleyip ondan 
faydalanmaktır.

Son olarak şunu söyleyeyim, işte bu kavramlar yani bilim, sanat ve edebiyat benim anlam 
anlayışımın araçları oldular. Biz genç nesiller de bu kavramları ileriye taşıma mesuliyeti 
altındayız. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey, insanın temel erdemlerini elden 
bırakmamak. Evet, her birimiz kendi anlamımızı inşâ etmekle yükümlüyüz; ancak yaptığımız 
ve yapacağımız her şey bu dört kavram çemberinde belirleşmelidir. Bu dört temel erdem: 
hikmet, iffet, cesaret ve adalettir. 

Burada çok değerli zihinlerle karşılaştım. Bizleri burada birleştiren ve zihnimizi aktarma 
fırsatı veren değerli TYB ailesine şükran ve hürmetlerimi sunuyorum.

Zeynep Özgür CAN

(Genç Yazar)

Değerli Hocalarım ve Saygıdeğer Arkadaşlar,

Ben Zeynep Özgür Can. Ankara’da yaşıyorum, lise son sınıf öğrencisiyim.

Okuma ve yazma serüvenimi anlatmaya, üstad Cemil Meriç’in “Lisem üniversitemdir.” 
cümlesiyle başlamak istiyorum. Çünkü benim okuma, yazma ve özellikle anlatma çabamda 
ivme yakaladığım dönem lise dönemimdir. 

Yedi yıl kadar önce Van’da yaşıyorduk. Bir vesile ile yerel bir gazetede köşe yazarı olarak 
yazmaya başladım. Sn. Cumhurbaşkanımız ve o dönem Milli Eğitim Bakanımız olan Nabi 
Avcı, bir açılış töreni için Van’a geldiler. Onları karşılayacak birkaç öğrenci içerisinde ben de 
bulunuyordum. Sn. Nabi Avcı’nın bizlerle olan sohbeti sırasında yazılarımdan bahsetme 
fırsatım oldu. Okuyacağını söyleyerek beni onurlandırdığını hatırlıyorum. Cebinde taşıdığı 
not defterine bana ulaşabileceği bir e-mail adresini yazmamı istedi. Birkaç hafta sonrasında 
Paris’te UNESCO tarafından düzenlenen bir toplantıda olduğu vakitlerde vermiş olduğum o 
e-mail adresinden bir mektup aldım. Yazmaya devam etmemi, bolca okumamı öğütleyen ve 
beni çok mutlu eden bir mektuptu. Bu olaydan sonra yazmak benim için daha ciddi, daha 
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fazla emek vermem gereken bir uğraştı. Sonrasındaki süreçte gazetedeki yazılarıma bir süre 
daha devam ettim.

Ankara’ya taşındık, -lise giriş sınavından dolayı- benim açımdan zor olan bir yıl geçiriyordum. 

Her sene düzenlenen kitap fuarına gitmeyi planlamıştık. Gideceğimiz gün Nuri Pakdil’in imza 
günü olduğunu gördüm. Şiirlerini bildiğim, duruşundan dolayı hayranlık duyduğum bir 
yazardı. Nasıl karar verdiğim kısmını pek hatırlamamakla beraber, imza gününden bir gece 
önce ona da bir mektup yazdım. Saman renkli bir zarfın içerisinde okunmayı bekliyordu. Ve o 
gün bende herkes gibi pek uzunca olan imza kuyruğunda sıranın bana gelmesini bekledim. 

Mektubumu uzattım, adıma imzaladığı iki kitapla beraber mutlu mutlu ayrılırken, zarfı birkaç 
kere evirdi çevirdi ayağa kalktı ve tatlı sert bir edayla, “Adressiz mektup mu olur! Hemen bir 
adres yazın lütfen yoksa nasıl cevap vereceğim?” dedi. Cevap alacağımı akılımın ucundan 
geçirmediğim küçük mektubumun üzerine alelacele evimizin adresini yazdım. Yaklaşık 
bir ay kadar sonra yazdığım adrese, Nuri Pakdil’den adıma bir mektup gelmişti. Mektubu 
ilk açtığım anı çok net hatırlıyorum hala. Kalemimi kaptığım gibi ikinci bir mektup daha 
yazdım. Sonra üçüncü, dördüncü beşinci…

Hayatımdaki en kıymetli olaylardan biriydi Nuri Pakdil ile konuşuyor olmak, mektuplaşıyor 
olmak…

Niyetimiz ne üzerine olursa o yönde Allah önümüze farklı kapılar açıyor. Mektuplardan birinde 
onunla tanışmak istediğimi söylemiştim. O da öncesinde Ankara’da Fatih kitapevinden 
bahsetmişti. Orada birçok yazar ile tanışma imkanım oldu. O mecliste bulunmak oranın 
tozunu yutmuş olmak bile benim için çok değerliydi. 

Annemin de üzerimdeki emeğini es geçemem. Baş başa İstanbul’a sırf Sezai Karakoç’u 
dinlemeye gittiğimizi, Konya’ya İsmet Özel’in himayesinde İstiklal Marşı Derneğinin 
katıldığımız panelini, nasıl unutayım?

Ankara’da Türkiye Yazarlar Birliğindeki kıymetli büyüklerimle siz değerli arkadaşlarımla 
yazmaya ve okumaya devam edeceğim inşallah. Mehmet Doğan Hocama da 23. Dönem 
Yazarlık okulu programından dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Şimdi de bu güzel 
ortamda sizlerle bulunduğum için çok mutluyum.

Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek istiyorum. Mehmet Hocam sabahki konuşmasında 
“Yazmak, ben de varım! Demektir.” dedi. Ben de, ‘Ben de varım’ demek istiyorum…Allaha 
emanet olun hoşçakalın…

Beyzanur UYAR

(Genç Yazar)

Saygı değer hocalarım ve sevgili arkadaşlar, öncelikle size kısaca kendimi tanıtayım. Ben 
Beyzanur Uyar, Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezunum. Şu an 
Uşak Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisiyim. 
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Bugün sizlere dijital dünyada metalaşan edebiyat üzerine konuşma yapacağım.  
Öncelikle var olan edebiyatta görsellik nerededir ona bir bakalım. 1950’lerden sonra 
edebiyatta görsel ve somut şiir kavramları ortaya çıkmıştır. Fakat resimle yazı ilişkisi alfabelere 
kadar dayandırılır. Hatta alfabelerin bu resimlerin dönüşümünden oluştuğu söylenir. Hurufî 
eğilimlerin de bu resim yazı ilişkisinden ortaya çıktığı gerçektir. Canlı ve cansız birçok objenin 
yazıyla resmedildiği bilinir. Klasik şiirimizde de geleneksel dize algısının kırılarak görselliği ön 
plana çıkaran eğilimler olmuştur.  En çok da Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde görselliğin ön 
plana çıktığını görüyoruz. Biçimci akımlara yönelme, somut şiirin tekniklerinden, birbirinden 
farklı amaçlarca yararlanma Nazım Hikmet Ran, Behçet Necatigil, Can Yücel gibi pek çok 
şairimizde görülmüştür.

Dijital Devrimle birlikte ekran yaşamımızın bir parçası oldu. İnsan kendisiyle, çevresiyle ve 
eşyayla ilişkisini ekran üzerinden gözün kavrayışına indirgedi. Akıl ve kalple kavrayış gözün 
algıladığının gerisinde kaldı.  Bu görsele indirgenmişlik bizim edebiyatımızda sadece biraz 
önce anlattığım kadar olsa da Batı’da dijital / elektronik edebiyat kavramı ortaya çıkmaya 
başladı.  Elektronik / dijital edebiyat yazılmış olan metnin pdf ya da ip-up olarak okunması ya 
da tablet, telefon bilgisayar ekranından okunması değil, eserlerin dijital araçlar kullanılarak 
üretilmesi, yalnızca dijital araçlarla okunuyor olabilmesidir. Artırılmış gerçeklik tekniği 
kullanarak olay örgüsü canlandırılan, okuyanın ya da izleyenin aktif şekilde katılabildiği, 
bununla sanal oyun oynayabildiği metnin görsel olduğu kitaplar oluşturulmuştur. Bu 
kitaplar sadece o kitaplar için üretilen uygulamalarla izlenip, okunabiliyor. Bu şimdilik tasarım 
kitaplarda görülse de gelecekte, var olan edebiyat eserlerinin karakterlerini telefonlarımızda 
gezdiriyor olacağız ya da var olan somut şiirlerimizi üç boyutlu olarak görüyor olacağız. Yani 
“bir sabah devcileyin böcek” olarak uyanan Gregor Samsa dijital edebiyatla telefonlarımıza 
tabletlerimize uygulama olarak girecektir. Peki, Gregor Samsa neden böceğe dönüşmüştü? 
Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir sorudur. Sistemin içinde var olamayarak böcekleşen 
bir karakterin dijital çağın içinde metalaşması ironik olacaktır. Belki bizim için sadece 
konuşulacak bir şey olsa da yetişen nesil içinde gayet yaygınlaşmış olarak var olacaktır.  Bu 
edebiyat için bir tehlike olmasa da (çünkü yapılan bir edebiyat ürünü değil adı dijital edebiyat 
olan meta ürünüdür.) yetişen nesil için gerçek olan edebiyattan kopuş, gösteri üzerinden 
hayal dünyasının zayıflaması ve gerçekle bağının kopması anlamına gelebilecektir. 

Guy Debort Gösteri Toplumu kitabında “İzleyici ne kadar seyrederse o kadar az yaşar; 
kendisini egemen ihtiyaç imajlarında bulmayı ne kadar kabul ederse kendi varoluşunu ve 
kendi arzularını o kadar az anlar.” der.  Görünür kılınan bu “hem var hem yok” olan dünya 
kişinin gerçekle, hakikatle ve insanlarla arasına set koyar. 

Son olarak diyeceğim şudur: Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sına ya da Black Mirrorvarî bir hayata 
doğru hızla yol alırken dijitalleşmenin faydalarına da göz yummayarak aklımızı, kalbimizi 
görsel idrake teslim etmeden anlam arayışımızı gerçeklik ve hakikatle bağımızı koparmadan 
sürdürmeliyiz.  
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Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
(Usta Yazar – Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı)

Dijital Kültür ve Eleştirel Düşünce

3. Genç Yazarlar Kurultayı’nı bir tema etrafında şekillendirelim diye düşünürken, dijital 
mecranın artık hayatımızın bir vazgeçilmezi olduğunu da hesaba katarak, onu “gençlik 
ve edebiyat” temasıyla bir arada ele alacak şekilde istişare ettik. Benim de genç kahvede, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin gençlik biriminin bulunduğu mekanda, hem geçen yıl hem de 
bu yıl sürdürdüğüm seminerler var: Eleştirel Düşünce Seminerleri. Tabi dijitalleşme, dijital 
mecra artık kaçınılmaz bir süreç olarak karşımızda duruyor. İster istemez bu konu üzerinde 
durmamız gerekiyor. Bugün konuşan arkadaşlarımız da çok önemli noktalara değindiler. 
Ben de naçizane şöyle düşünüyorum: İnsanlığın yaşadığı en önemli evrelerden bir tanesi de 
bu dijital mecranın olduğu içinde yaşadığımız bu çağdır.

Şu an içinde bulunduğumuz için çok farkında olmadığımız, ama aslında çok büyük bir 
dönüşümün içinde olduğumuzu biliyoruz. Bu sürece çok farklı adlandırmalar yapılıyor. 
İşte “üçüncü büyük dönüşüm” vs. deniliyor. Şu an ki dijital mecra, şimdiye kadar insanlığın 
yaşadığı dönüşümlerin yani belki de mukayese yapılamayacak, örnekleri belki olmayan 
bambaşka bir dünyadır. Tabi “dijital” genel bir tanımdır. Yani sosyal medya içinde, internet 
içinde, elektronik olan, sanal olan, tüm alanları dijital mecra olarak tanımlıyoruz. Elbette ben 
bir iletişimci değilim. Yani buralardan okuduklarımızdan, yüz yüze kaldığımız süreçlerden 
edindiğimiz fikirlerle, artık bu elektronik, sanal dediğimiz ortamların sunduğu tüm 
birikimlere ya da onlarla etkileşim içinde olan tüm süreçlere “dijital kültür” adı veriyoruz. 
Çünkü oradan bilgi alıyoruz, oraya bilgi veriyoruz. Bir bilgi alışverişimiz söz konsuudur. 
Bir arkadaşımız medeniyet ifadesini kullandı. Medeniyet aslında çok kalıcı bir şey. Bu 
dijitalleşmeye bir medeniyet denilebilir mi? Çok erken. Çünkü medeniyetin bir temel dokusu, 
aidiyeti ve uzun yıllar taşıması gereken bir birikimi vardır. Bu anlamda aslında biz işin daha 
başındayız. Çünkü siz bunu daha önceden taşıyan, hisseden kuşaklarsınız, nesillersiniz. Biz 
biraz sonradan dahi olduk bu sürece. Siz gözünüzü internet ortamları, sanal ortamlar ile 
açtınız. Hele ki sizden sonraki kuşaklar bu sürecin doğrudan içinde doğmuş oluyorlar ki artık 
tüm dünyaları burası oluyor.

Şimdi, bizi ciddi anlamda etkileyen böyle bir süreci birçok açıdan değerlendirmek lazım. Zira 
bu kaçınılmaz bir şey olarak önümüzdedir.  Dijital mecraya, dijital ortama ilgisiz kalmak, yok 
saymak, görmezden gelmek bir çözüm değildir.  Bu mümkün olan bir şey de değildir. Şöyle 
bir istatistik dile getiriliyor, ne kadar doğru bilmiyorum: Dünyanın hala yüzde ellisi, iletişim 
aracı ile temasta bulunmamıştır. Böyle bir rakam var. Dünyanın yarısı temasta bulunmamış 
olabilir ama biz en azından diğer yarısında böyle bir kültürün içerisindeyiz. Tabi biraz da bu 
dijital mecra ile ilişkimiz de önem arzediyor. Şu anlamda; bu aslında bizim ürettiğimiz, bizim 
hazırladığımız bir süreç değildir. Takip ettiğimiz, ilişkide olduğumuz kültürlerin ürettiği ve 
bizim de tükettiğimiz bir süreçtir. Tabi bu sürecin kendisiyle çok yakın bir ilişkimiz var. Bu 
sürecin bu dünyada sürüp giden bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilişkisi var. Bizim de bu 
anlamda bir kopukluğumuz söz konusudur. Şu an iki yüz yıllık bir fark var. Biz dijital mecraya 
dair konuşmalar yapıyoruz. Burayı tanımlamaya dair çıkarımlarda bulunuyoruz; ancak bugün 
bu mecranın üreticileri ya da bu mecra ile alakalı olarak oluşan teknolojiler bizim ürettiğimiz 
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teknolojiler değildir. Biz de hala yazılımlar, bunların alt yapısını oluşturan sistemler vs. yeterli 
durumda değildir. Biz sadece şu an tüketici konumundayız. Biz bu anlamda dijital kültür 
karşısında sadece bir fotoğraf çekiyoruz; -dijital kültür diyoruz bunun adına genel olarak-, 
tabi bununla ilgili bazı eserler var. Mesela Hece Dergisi’nin “Dijital Kültür” isimli bir dosya 
konusu vardı, 2016 yılında çıkan güzel bir sayıydı. Görmeyen arkadaşlar varsa çok kapsamlı, 
çok güzel bir sayı. Benim de doktora derslerim arasında, Güncel Felsefi Sorunlar dersi 
var. Özellikle araştırma konusu olarak arkadaşlara bu konu üzerinde durmalarını tavsiye 
ediyorum. Zira felsefi bir problem olarak ele alınması gereken problemlerin başında gelen 
dijitalleşme, -elbette dijitalleşmenin az önce söylediğim gibi birçok boyutu var-, üzerinde 
ayrı bir önemle durmamız gerekiyor.

Şöyle bakıyorum ki, bugün Aristoteles olsaydı, yani bu çağda yaşasaydı -tabi bu bir varsayım-, 
nelerin üzerinde dururdu, neleri konu edinirdi, yani neyi problem edinirdi? Aslında biz 
biraz sosyal bilimlerin birçok alanında güncel olanı kaçırdık. Yani tarih, edebiyat alanları, 
diğer yandan sosyolog ve psikologlar biraz daha bizden iyi bir durumdadırlar. Hele ki biz 
felsefeciler tamamen güncel olandan koptuk. Güncel olarak konuştuğumuz şeyler, Kant’ın 
problemleri, Descartes’in, Spinoza’nın, Farabi’nin üzerine birkaç kelam etmekten ibaret 
belki… Bugün bu çağın insanı olarak yüz yüze olduğumuz çağın sorunlarıyla bizim ciddi 
olarak hesaplaşmamız gerekiyor. Hatta her anlamda felsefeci ya da filozof kendi çağının 
problemlerini tartışan, bunlara çözüm bulma çabasında olan insandır, diye düşünüyorum. 
Filozof olmak için illa ki felsefe bitirmiş olmak gerekmiyor. Derdi olan, kaygıları olan, çağının 
yüz yüze olduğu problemleri kendine sorun edinen, bunları tartışan, konuşan ve bunlara 
bir çıkış yolu, bir çözüm yolu bulmaya çalışan her insan aslında bir filozoftur. O nedenle 
içinde bulunduğumuz çağ devrim niteliğinde bir çağdır; o da dijitalleşmedir. Bunun 
getirileri üzerine ciddi anlamda kafa yormamız gerekmektedir. Tabi bunun imkanlarını 
konuşmak da bir başka meseledir. Diğer yandan bizim şuan üretiyor olamamamız, alt 
yapısını kuramadığımız bu internet ortamları vs. de bir ayrı problem alanıdır... Ama işte 
bununla -dijitalleşmeyle- olan ilişkimiz ne ölçüde olacaktır? 

Burada iç içe olan, biri diğerine bağlı olan iki konu var: “Dijital kültür” ve “eleştirel düşünce” ya 
da “eleştirel düşünme biçimi”. Yani “ve” ile ayırdığımızda iki ayrı kategoriden bahsediyoruz. 
Michio Kaku diye Japon asıllı, Amerikalı bir fizik profesörü var. Çağdaş Einstein falan kabul 
edilir. Türkçe’ye birçok eseri çevrildi. Okumanızı öneririm. Tabi şöyle, yazarlık için, çağını 
yazmak için mutlaka o çağa dair ön görüleri olan ve geleceği gören, -yani işte Mustafa 
hocam bahsetti konuşmasında, yazarın sosyal medya ile imtihanı demişti- bir perspektife 
sahip olmamız gerekiyor. Mustafa hocam birçok şeyi söyledi, yani yazar bazen öngörüde 
bulunur geleceğe dair, fantastik olabilir bazen, o yazar onlarla bizi hazırlar… Ben de böyle 
düşünüyorum yani bazılarında bu tür yetenekler var.  Ama böyle olmayanlar da var, mesela 
bu topraklarda yanlış bilmiyorsam M.S. 150’lerde Samsatlı Lukianos diye bir isim var. 
Enteresan bir adam ve onun bazı pasajlarını/fragmantlarını, Maraş Elbistan’lı Nurullah Ataç 
çevirdi. Ta o dönemden yıldız savaşlarından bahsettiği ifadeleri var.  Kendisi aynı zamanda 
önemli bir hicivcidir. Onu bir muhayyilesi var geleceğe dair, insanlığın gidişatına dair ciddi 
ifadeleri var, yani buna fantastik bir yaklaşım mı diyeceğiz bilemiyorum ama birtakım 
öngörüleri var. Mesela aya gitmekten bahsediyor. İnsanın aya gidişinden o serüvenlerden 
vs. bahsediyor… İlginç bir isim. 
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Şimdi Michio Kaku’ya geliyorum. Michio Kaku, internete yazın, hemen çıkıyor. Türkçe’ye de 
Odtü yayıncılıktan beş takım olarak çıktı.  Bilincin geleceği, Geleceğin Fiziği gibi konular 
var. İki bin yüz yılına kadar nelerin değişeceğine dair, özellikle bu dijitalleşme ile internet ve 
elektronik ortam ile ilgili öngörüden öte bir tespiti var; diyor ki “bunların çoğu laboratuvarda 
test edildi, hazırlandı”, “sadece” diyor, “vitrinlere taşınması kaldı”. Sözgelimi bundan yirmi yıl, 
otuz yıl önce bir cep telefonu ile görüntülü konuşacağımızı söyleseydik, bu yaş kuşağı olarak 
deli saçması derdik. Bu on, on beş yılda gelişen bir şey değil aslında.  Muhtemeldir ki onun 
yirmi yıldan daha fazla bir serüvende hikayesi vardır. Laboratuvar ortamında denendi, test 
edildi ve çıktı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Michio Kaku’yu, bunun gibi isimleri 
takip etmek gerekir. Yani bunlar bir fütürist değil. Bu telefonların da artık demode olacağını, 
sadece küçük bir çiple tüm iletişimlerin sağlanacağını, evimizdeki ekran tarzı bir aygıtla, 
karşısına geçtiğimizde tüm vücut değerlerimiz, işte kan, şeker değerlerini bize hemen haber 
verecek, işte ondan ilacımızı alacağımızı ya da işte bunları iki bin otuz, iki bin elli, iki bin 
altmış diye anlatıyor… İşte küçük araçlar olacak, havadan tüm ulaşımlar sağlanacak vs. diyor. 
Tabi bunlar şimdi bize ütopya gibi geliyor, ama değil. Çünkü bunlar test edildi, onaylandı 
ve iki bin yüze kadar planlar hemen hemen yapıldı diyor. Tabi biz bir şeyi kaçırdık. Özellikle 
teknik ve teknolojik anlamda, yakın takipteymişiz gibi özellikle tıp alanında, mühendislik 
alanında bazı ürünleri alıyoruz kullanıyoruz ama üretemiyoruz, üretici değiliz. Şimdi böyle 
bir dünya akıyor. Sadece buraya dikkat çekiyorum. Şimdi ben okuyorum Kaku’yu ve okurken 
de sorguluyorum… İşte felsefenin geleceği ya da geleceğin felsefesi ne olacak? İnsan 
varlığı neyi tartışacak neyi problem edinecek? Bizim o klasik tartışmalarımızın birçoğu artık 
otomatik olarak gündem dışı kalıyor. 

Bugün edebiyatımızda olan birçok şey ilerleyen süreçte belki gündem dışı kalacak. Burada 
iyi bir yazarın belki de bunları, teknik ve teknolojik, özellikle dijital mecra ile ilişkili olanları 
yakından takip edip bunlar üzerine deneme veya eleştirel yazılar yazması gerekiyor. Tabi 
burada tırnak içi bir ara düşüncemi belirteyim, eleştiri türümüz yok oldu. Hiciv, mizah, tenkit 
gibi türler artık tedavülden kalktı. Köşe yazarları, hemen hemen neredeyse son demlerindeler. 
Buralarda eleştirel bakan, daha farklı, görülmeyeni gören gözler olurdu, bunlar böyle idi. 
Bunu kaybediyoruz. Aslında bu yeni mecra, dijital kültür, çok iyi bir eleştirel bakmayı, hiciv 
geleneğini yeniden diriltmeyi de sunacak bir fırsatı bize sunuyor. Neden? Çünkü dijital mecra, 
tabi bununla ilgili çıkan eserleri yine paylaşabiliriz. Mesela yine Hece’den çıkan “İletişim 
Çağında Kültür” yine bu konularda, dijitalleşme ile ortaya çıkan süreçlerden bahsediyor. 
Yine Hece’den çeviri olarak çıkan Stefan Aust ve Thomas Ammann’dan “Dijital Diktatörlük”; 
dijitalleşmeye dair, işte dijital diktatörlük, açık istihbarat gibi birçok tanımlamalar yapılıyor. 
Bu görüşlere dair, olumlu, olumsuz her türlü yaklaşımlar yapılabilir. Bunları bir kenara bırakıp 
bizim bir svot analizi yaparcasına bu alanı ele almamız gerekiyor. 

Bizim eleştirel düşünceden kastımız şu: Dijital kültürün, avantajları neler, dezavantajları neler? 
Fırsatı nedir? Tehditleri nelerdir? Bunu diyalektik olarak ele almak zorundayız. Evet bunun 
fırsatları var, imkanları var. Ne gibi? Artık kimse kütüphanelere gitmiyor, arşivlerde tozlu 
rafları karıştırmıyor. Bizler, bunun faziletli bir şey olduğunu ne kadar söylersek söyleyelim, 
bizden sonraki kuşaklar gitmeyeceklerdir. Ben hala kitaplığımı açıp kitabın kokusunu 
duymaktan büyük keyif alıyorum mesela. Çocuğum ise buna gülüyor. Benim bu tarzımı çok 
absürd buluyor. “Baba ne yapıyorsun?” diyor. Belki delirdi herhalde diyor. Bu biraz dengeyi 
kaçırdı diye bakıyor belki de… Neden? Çünkü o bu kitaba bir süre sonra dijital ortamda 
erişecektir. Yani şu telefondan ya da belki farklı aygıtlar gelişecek tüm metinler elektronik 
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ortamda, ciltler dolu metinler elektronik ortamda olacak -ki oluyor zaten. Şu an var. Mesela 
Mehmet Doğan ağabeyin koca o “Büyük Türkçe Sözlük”ün herhalde bir süre sonra elektronik 
ortama atılması ve hatta madde madde erişiminin olması gerekecek. Eğer bu sağlanmadığı 
takdirde ne olacak? Bundan sonraki kuşaklar bu eserlerle buluşamayacaklardır. Eser geride 
kalacaktır. Belki de yapmamız gereken bir imkan ve fırsat olarak tüm eserlerimizi dijital ortama 
aktarmak zorunda olmamızdır. Türkçe yazdığımız bir eseri, dünyanın tüm dillerine tercüme 
edilebilecek bir formata sokma imkanımız var. Bir makale yazdınız, bir değerlendirme, bir 
deneme, bir eleştiri her neyse... Öyle bir alt yapı oluşturuyorsunuz ki elektronik ortamda, 
dünyada ne kadar dil varsa ona tercüme edebilirsiniz. İşte yapay zekadan bahsediliyor, tabi 
bunların hepsi aslında bir yapay zeka kullanımıdır. Bununla ilişkili bir süreç. Tabi bunlar şiir 
yazar mı, edebi metin yazar mı, bunlar işin başka tarafı. Ne yüklerseniz onu yapar zaten. Belli 
düzeyden sonra şiir de yazacaktır zaten. 

Pekiyi dijital olanın tehditleri nelerdir? Aslında eleştirel düşünce boyutu burada devreye 
girecektir. Şimdi sanal bir dünya, fırsatları var, imkanları var, ansiklopedilerce bilgi sunuluyor... 
İşte şu dergiyi artık elektronik ortama aktardığınızda kendisine sahip olmamız gerekmiyor. 
Her bir yazısına zaten ulaşabiliyorsunuz. İşte Çinceye de Rusçaya da, Arapçaya da, İngilizceye 
de, İspanyolcaya da çevirebiliyorsunuz. Bunlar, tamam, güzel şeyler ancak bu dijital kültürün, 
dijital mecranın dezavantajları ya da tehditleri vardır… Eleştirel düşüncenin, bizi her zaman 
insan olarak, birey olarak, bizi biz yapan asıl unsurun aslında bizim muhakeme etme, tenkit 
etme, tahlil etme, analiz etme, sorgulama özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Mehmet 
ağabey de konuşmasında dedi ya işte; Aristo’nun “insan konuşan hayvandır” ifadesini, “insan 
yazan hayvandır” şeklinde söyleyeceğim diye... Evet denebilir. Orada canlıyı kastediyoruz. 
Ama insan -bunlarla beraber yani o konuşma, yazma aslında çok ince bir şekilde, subliminal 
bir tarzdadır- konuşurken, yazarken, hicveden, sorgulayan, tahlil eden bir varlıktır. Her 
gözlemimiz, her okumamız, zihnimize, belleğimize geldiğinde mutlaka bizim süzgecimizden 
geçiyor. Aslında bizim en temel özelliğimiz budur. O sorgulayan, zihin süzgecinden geçiren 
bir varlık olmamızdır.

İnsan olarak üç temel özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Eleştirel düşünce aslında burada 
çok önemlidir. Dijital kültür içindeyiz, ancak insan olarak aslında bizim eleştirel bir varlık 
olduğumuzu, sorgulayan bir hayvan olduğumuzu, tenkit eden bir hayvan olduğumuzu 
-artık cesurca söyleyebiliriz; Mehmet ağabey kapıyı açtı- unutmamamız gerekiyor. Tenkit 
etmeyen, sorgulamayan, tahlil ve analiz etmeyen hiçbir insan yoktur. İnsanın beğenisi 
bile, -beğeni dediğimiz, beğeniyorum “bu su gerçekten güzel”- bir değerlendirme yapmak 
demektir aslında. Bizim eleştiri dediğimiz şey ya da münekkit dediğimiz kişi ille de özel ya 
da spesifik bir meseleyi analiz eden kişi anlamında değildir. “Bu su güzeldir” demek, bilgisel 
olarak yani epistemik anlamda iyi ya da kötü değerlendirmemiz bir değerlendirmedir aslında. 
Ya da estetik boyutta güzel ya da çirkin dediğimizde -bakıyoruz işte karşıdaki manzara 
çok güzel diyoruz- bir değerlendirme yapıyoruzdur. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık, 
değerlendirme yapan, sorgulayan bir varlıktır. O yüzden bunu en fazla yapmamız gereken 
bir çağda bulunuyoruz. Çünkü dijital mecra, dijital kültür aslında bir sürü -özür diliyorum- 
çer çöpün atıldığı bir yerdir. İşte şuradan giriyoruz arama motorları var, -misal Google, 
Yandeks- nereye girerseniz girebilirsiniz. Naçizane “agnotolog toplum” diyorum ben buna. 
Ne demek bu? Eskiden işte bir ilim erbabı bilmediği bir konuda bilmiyorum diyebiliyordu. 
Şimdi öyle bir nesil öyle bir kuşak var ki ister istemez, -lütfen; bu bir eleştiri ya da olumlama 
değil, bu bir fotoğraf sadece- bir konu geçiyor, çaktırmadan hemen bir bakıyor google’den 
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söyleyiveriyor. Nereden biliyorsun, okudun mu diyorsun? “Hocam google’ye yazdım hemen 
verdi” diyor. “Agno” biliyorsunuz, “agnos”tan gelen “agnoztisizm” “bilinemezcilik” olarak 
bilinen, özellikle biraz Tanrı tasavvuru ile ilgili olarak “Tanrı’yı biz bilemeyiz” diyenlerden 
hareketle oluşturulmuş bir fikir akımıdır. “Agnos”a “tolog” ekleyerek oluşturulabilen ”Agno(s)
tolog deyişini de oradan çıkarıyorum. Tabi Mehmet abi kızabilir biraz, Türkçe kelimeler 
kullanmıyoruz diye, ama ne yapalım, belki bir başka abimiz olsaydı bizi daha fazla eleştirirdi; 
Yazarlar birliğindeki insanlar Türkçe kelimeler kullanmıyor diye...

İşte bize dışarıdan gelen yüz yüze kaldığımız bu dijital mecra ve dijitalleşme kavramları bile 
bize ait değil, üretmediğimiz ve transfer ettiğimiz bu sürecin kavramlarını da kullanmak 
zorunda kalıyoruz. Bu kelimelerin Türkçe karşılığını bulursak eyvallah. Şimdi agnotolog 
bir duruma evriliyoruz; yani her şeyi bilen ama hiçbir şeyi bilmeyen kişi. Bilmez bilir gibi... 
Gerçekte kendine ait bir bilgi yok. Aslında Aristoteles, metafiziğinde -metatafizika diye 
kalın bir kitabı var- orada bilgi ve bilgeyi birbirinden ayırıyordu. Bilgi sadece obje ile suje 
arasındaki ilişki. Nedir işte? Nesne ile özne arasındaki ilişkiyi kuruyorsunuz. Yani bir karşılıklı 
ilişki ağını tanımlama biçimi söz konusudur. Pekiyi bilgelik ne? Bilgelik sizin kendinize 
ait değerlendirme ve tahlil yaptıktan sonra kendi yargılarınızla, bir mesele üzerinde fikir 
beyan edebilmenizdir. Ve bu o nesneden, eşyadan, ayrı olarak, bağımsız olarak, aşkın olan, 
yüce olan bir değerlendirmedir. Bilgelik böyle yüce bir şeydir aslında. İşte Yunus’tan çokça 
bahsedildi; Şiirde tabi -Mustafa hocam söyledi- bilge bir konumdadır. Şimdi dijital kültür 
bilgeliği bir defa dışlıyor. Yani bilge, işin doğası gereği dışında kalıyor. Niye? Çünkü bu süreç 
size her şeyi hazır veriyor. 

Üç değerlendirme bağlamında, üç başlık altında, aslında eleştirel bakışla, bu tehdit veya 
dezavantajları görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve konuyu bununla da bitireceğim.  
Soru, katkı sizlerindir, belki bu konuda sizlerin daha güzel katkı sağlaması da mümkündür. 
Aslında bu arada sadece bir meseleyi, dikkatlere sunuyoruz, sizlerin gündemine taşıyoruz. 
Sizlerden çok daha iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ben de bu meseleyi kendime sorun 
ediniyorum. Felsefenin geleceği ya da geleceğin felsefesinin ne olması gerektiğini, işte 
edebiyatın geleceğinden ziyade, geleceğin edebiyatının ne olması gerektiğini, bu bağlamda 
ön görmeye ya da belirlemeye çalışıyoruz. Sizler bizden daha avantajlı konumdasınız. Daha 
erken yaşlarda yüzleştiniz. Fırsatları, imkanları, tehditleri daha iyi biliyorsunuz. 

Bunu baştan belirteyim sosyal medya hesapları, aslında sosyal değil de asosyal demek lazım 
belki- gerçek kimliklerin olmadığı yerlerdir. Birinci başlığım biraz da bununla alakalıdır; 
bunu ontolojik ya da ontik bir yaklaşım, yani varlık bağlamında yine felsefeden yararlanarak 
ele alacağım. Çünkü eleştiri dediğimiz yani eleştirel düşünce dediğimiz -değerli arkadaşlar-, 
mutlaka ve mutlaka konunun bir felsefe meselesi olduğunu, iyi bir felsefi zeminin, felsefi 
kavramlar dünyasının söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak bunun 
bir mantık meselesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gazali’nin bir sözü var biliyorsunuz: 
“Mantık, bilmeyenin ilmine güven olmaz”. Mantık aslında düşüncenin disipline edilmesidir. 
Konuşmayı, düşünceyi yazmayı disipline eden, sistematize eden sisteme sokan alandır. 
Nutuk, konuşma ile alakalı bir şey. Tabi, bu mantık ilmini ya da felsefenin o kavramlar 
dünyasını oluşturanlardan bir tanesi Aristoteles’tir. Malumunuz “Organon” onun en temel 
mantık eseridir. Aynı şekilde Aristoteles eleştiri geleneğinin de ilk başlatıcılarındandır. 

Bir ara parantez açıyorum: Gazali’nin en erken bir eleştiri metninin, bir düşünce sahibini 
eleştirmenin ilk örneğini teşkil ettiğini söyleyebiliriz. “Tehafütü’l Felasife” diye bir eseri var. 
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Filozofların tutarsızlığı. Tabi felsefenin demiyor, filozofların diyor ve “tehafüt” dediği şey de 
tutarsızlık demektir. Tutarsızlık dediği kavram da bir mantık kavramıdır. İşte mantıkta ne var? 
Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter sebep ilkesi var. Yani ne olacak? 
Bir düşünceyi dile getirdiğimizde bütünlüğü olacak. Dolayısıyla eleştiri, tenkit, sorgulama 
gelişigüzel yapılan, kafamıza, keyfimize göre yapılan bir iş değildir. Akli bir çıkarımdır. Yani 
sistematiği olan, bir disiplini olan bir iştir. Bu anlamda eleştirel düşünce için mutlaka iyi bir 
felsefe okuması yapmamız gerekiyor. Temel felsefe metinleri okuması yapmamız gerekiyor. 
Ya da en azından çok köklü ve temel eserler yazmış filozofları okumamız gerekiyor. Ve mutlaka 
mantık ilmini, bir mantık eserini okumamız gerekiyor. Bu toprakların ve bu coğrafyanın, 
medreselerinde, mekteplerinde okutulan en birincil eserler arasında mantık eserleri gelirdi. 
Osmanlı medreselerinde okutulan felsefe metinleri bu tehafüt geleneği idi; en başlıcaları 
arasında söylüyorum. Gazali’nin filozofların o tutarsızlığını yazmasının akabinde, kendisinden 
üç dört bin kilometre uzakta Endülüs’te İbn-i Rüşd “Tehafüt-ü Tehafüt”ü yazdı. Bakın hiçbir 
hakaret yok, hiçbir itham yok. Filozofların tutarsızlığı diyor. Tabi orada felasife kimdi? Kindi, 
Farabi ve İbn-i Sina… İbn-i Rüşt, Gazali’nin filozofları doğru anlamadığını, eleştirilerinde 
haksız olduğunu iddia eden “tutarsızlığın tutarsızlığı” diye ne kadar nazik, ne kadar kibar, 
şık bir reddiyede bulunuyor… Sonra bu tehafütler, Osmanlı’da Kemalpaşazade’nin, Tusiler’in 
yazdığı hatta Osmanlı sultanlarının meclislerde karşılıklı münazara tarzında yaptırdığı bir 
geleneğe dönüşüyor. Şimdi bir defa bu eleştiri yapma biçimini, sorgulama, değerlendirme 
ve analiz etme işini, hatta işte tutarsızlıkları ortaya koyma diyelim, güzel bir biçimde ortaya 
koymalıyız. Gazali’nin aslında Tehafüt kavramı gerçekten muhteşem bir kavram. Yani 
tutarsızlık, bir mantık kavramı, yani çok rahatlıkla tenkit diyebilirdi buna, başka bir Arapça 
kavram kullanabilirdi ama bir mantık kavramı kullanıyor; tehafüt diyor, tutarsızlık kavramını 
kullanıyor. Bir defa bunu çok iyi okumak durumundayız. Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 
bizim geleneğimizin birçok mantık eserlerini de tercüme edip Türkçeye aktardı. Bunları da 
okumanızı öneririm. Tabi bu bağlamda yakınlarda kaybettiğimiz Necati Öner hocamızın 
“Mantık” kitabı çok anlaşılabilir bir eserdir. Bir de “Felsefe Yolunda Düşünceler” diye 
makalelerinin bir araya getirildiği eserini de okumanızı tavsiye ediyorum. Yani okumayan 
arkadaşlar varsa okumalarını öneririm. Bunlar keyifle okuyacağınız eserlerdir. Bizim felsefe 
metinleri bazen çok ağırdır. Bu bazen filozofluğun gereği gibi zannedilir. Böyle ağdalı, ağır, 
uzun cümleler kurmak… Necati hoca öyle değildi. Çok anlaşılabilir bir Türkçe, çok açık 
seçik ifadelerle fikirlerini dile getirirdi. Tabi birçok eseri var. İşte “Görüşler”, “Felsefe Yolunda 
Düşünceler” kitapları var. “İnsan Hürriyeti” mesela Türkiye’de özgürlük veya hürriyet üzerine 
yazılmış en güzel eserlerden bir tanesidir. Diğer yandan Nurettin Topçu üstadımız çok çok 
önemlidir. Hem eleştirel hem tenkit geleneğini sürdüren bir filozoftur. Onun felsefe, mantık 
üzerine eserleri yine okuyabileceğiniz eserlerdir. 

Şimdi son noktaya geliyorum. Aslında bu dijital kültürü bu alandaki, bu mecradaki, bu 
sanal dünyadaki alana yine ben felsefe geleneğinden hareketle öncelikle ontik bir bakışla, 
varlık bağlamında bakacağım. Ontoloji, ontik kavramları artık gelip Türkçeye yerleşmiş 
kavramlardır. Şu; sosyal medya hesapları olsun, sanal ortamdaki bir bilgi olsun onun 
önümüze konulmuş şekli çoğu zaman problemler meydan getirebiliyor. İşte biraz önce 
söylendi; -İbrahim abi ya da Mustafa abi söyledi- Yunus’a ait diye söylenen bir şeyin aslında 
Yunus’la hiç alakası olmadığını görebiliyoruz. Belki güncel bir şarkının sözü olan bir söz 
Yunus’a aitmiş gibi paylaşılabiliyor. Ya da hiç ilgisi olmayan bir şey Mevlana’ya aitmiş gibi 
yazılabiliyor; işte bakıyorsunuz çok güzel bir ifade gibi, özlü bir söz ya da deyişin altına Hz. 
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Mevlana yazınca herkes paylaşıyor. Şimdi tabi bunun bir gerçekliği var mı? Gerçekten bu 
söz Mevlana’ya ait mi? Yani birinci olarak bilginin karşılığı olarak böyle bir sorun var. Bir de 
ontikliği birçok boyutuyla, birçok perspektiften ele almamız gerekebilir. Ontiklik, ontolojik 
bakış, burada çok zaruridir. İşte yazışıyorsunuz birisiyle ya da size bir mesaj geliyor. Bu gerçek 
bir mesaj mı, gerçek bir hesap, gerçek bir kişi mi? Kendisini kamufle etmiş, gerçek kimliğini 
saklayan birisi mi? Bunun bazen belli olmadığı böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sanallığın 
oluşturduğu bu şeye ne demek lazım bilmiyorum aslında rasyonel olanın dışında kalana 
irrasyonel diyoruz da, gerçekliğe aykırı olana “irrealizm” mi denir ne denir bilmiyorum. Böyle 
kişiler, bilgiler dünyası var. O nedenle felsefenin “kim”, “ne”, “nedir”, “nasıl”, “niçin” sorularını 
sormamız gerekiyor.  Dijital kültürde bizim her bilgiyi, her kişiyi, -yani kişi olarak gözüken- 
acaba “kim”, “nedir” sorularıyla değerlendirmemiz gerekiyor, ki aslında bu bizi ta felsefenin 
başına götürüyor. Mesela Kindi’nin risalelerinde vardır. Farabi’nin metinlerinde vardır. Bunlar 
felsefenin başlangıç sorularıdır: “Hüve”, “hel”, “mim” yani Arapça soru ifadeleriyle, “kim”, 
“nedir” gibi sorular soruluyor. Yani bunu bir elimizde fiziki olan bir metinde zaten yapıyoruz. 
Ama öyle bir büyülü dünya ki bu dijital kültür, aslında bizi çok doğal olarak fiziki bir metinde 
sorduğumuz bu soruları sormaktan alıkoyuyor. Bu şekilde büyüleniyoruz, o nedenle, buraya 
çıkan arkadaşlarımız da söyledi; aslında bu dijital mecra ile yüzleşmek, yani bunun eğitimini 
almak, bunun nasıl kullanacağımızın eğitimini vermek önemlidir. Evet belki de aileler en başta 
önemlidir, evlerimizde bilgisayarlar var; hemen cep telefonumuzu alıveriyor çocuğumuz 
bir yerlere girebiliyor mesela... Yani nasıl kullanılacağını, orada her gördüğü şeyin bir 
gerçeklik olmadığını ya da bunlara karşı nasıl davranması gerektiğini mutlaka öğretmemiz 
gerekiyor.  Hayır; bu özgürlüğünü kısıtlamak, ona müdahale etmek olur şeklinde bakarsak; 
o zaman buradaki ya da gelecekte bu dijital medyadaki her şeyi gerçekmiş gibi, yani fiziki 
dünyada reel dünyada var olan kavramlarmış gibi düşüneceklerdir. Kant bile felsefeyi iki 
ana dünyaya ayırıyordu. “Numenler” ve “fenomenler” alanı. Bir “görünenler” dünyamız var 
bir de” görünmeyenler” dünyamız var. İşte “fenomenler” dünyasına “aposteriori” olarak yani 
deneyerek, tecrübe ederek gideriz. Bir de “numenler” dünyasını, belki Türkçe “gaybî olan”, 
“metafizik olan”, “fizik olmayan” alana da “apriori” yani “çıkarımsal”, “akıl ilkeleri” olarak biliriz. 
Biliyorsunuz eleştiri geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi”, 
“Pratik Aklın Eleştirisi”, “Yargı Gücünün Eleştirisi” eserleri var. Kant, Gazali’den sonra belki de 
ne önemli eleştirel filozoflardan bir tanesidir. Aslında Kant’tan yararlanarak bu dijital kültürü, 
dijital mecrayı böyle değerlendirebiliriz. Ben aslında burayı bir numen alan gibi görüyorum. 
Fenomenel gibi, sanki fiziki bir ortam gibi ama değil… Elbette Kant’ın kastettiği numen alan 
çok ayrı bir şey, o gaybî, metafizik alan çok farlı bir şey ama; dijital mecrayı ve gerçek dünyayı 
belki Kant’ın bu kavramlarıyla da değerlendirebiliriz.  

İkinci olarak da meseleye epistemik açıdan yani bilgi boyutuyla bakmak mümkündür. Her 
şeyi doğru gibi kabul ediyoruz. Hatta bazen dijital mecranın, -tırnak içinde özür dileyerek, 
yanlış anlaşılmayacağımı umarak söylüyorum;- sosyal medyanın her dediğine iman eden 
bir durum söz konusu oluyor. Haşa, dijital mecra, işte bunun aygıtı bir peygamber gibidir 
-yani biraz Auguste Comte’cu bir şey oldu, o da böyle tanımlamalar yapıyordu biliyorsunuz- 
ve oranın sunduğu bilgileri de sanki bir vahiy, aşkın bir bilgiymiş gibi kabul ediliyor. İşte 
güvendiğimiz insanlara ait bilgiler varsa sosyal medyada, ne yapıyoruz? Hemen paylaşıyoruz. 
Teyit etmeden, bu bilgi gerçekten doğru bir bilgi mi demeden... Yine o felsefenin klasik 
epistemolojinin sorularını sormuyoruz. Felsefenin en temel alanları Epistemoloji, Ontoloji, 
Aksiyoloji’dir biliyorsunuz. Yani birçok alanı var ama bunlar temel alanlardır. O gerçekliğe 
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bir defa ontolojik yaklaşımla ve epistemolojik bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Tabi, 
agnotolog olunan bir yerde, epistemolojiden neyi kastediyoruz? Bilginin, bilgi bilim 
dediğimiz bilginin, gerçekliğini tartışıyoruz. İlişkiler, doğru bir ilişki mi? Obje ile suje 
arasındaki ilişki doğru bir ilişki mi? E biz, fiziksel olarak temas ettiğimiz bir metinde dahi 
acaba bu referans doğru bir referans mı deyip asıl kaynağa gidiyoruz; ama dijital mecra en 
başta söylediğim gibi bizi öyle bir büyülüyor ki, bilgileri “check” etmeden teyit etmeden, 
gerçekten bilgi değeri var mı yani epistemolojik bir mahiyete sahip mi demeden alıyoruz.  O 
nedenle, eleştirel yaklaşımda dikkat edilmesi gereken en önemli boyutlardan birisi de onun 
bilgi boyutudur. 

Üçüncü olarak da aksiyolojik, yani değer boyutu, yani etik, ahlak boyutu ile meseleye 
bakabiliriz. Mesela o kadar bilgi dolaşıyor ki, belki bir kısmı dedikodu, iftira, imaj suikastleri 
vs. ve biz ne yapıyoruz? Bunu alıp hemen yaygınlaştırıyoruz. Biz tabi sanal, dijital bir 
mahalledeyiz. Gerçekliğini bilmediğimiz o topluluktaki bireylerle mahalle arkadaşıyız 
ve onların her dediği doğru gibi… Yani eskiden bir mahallemiz vardı. Sokak başlarında 
oturulurdu, konuşulurdu. Sokağın bir başında konuşulan anında takla atarak giderdi, pire 
deve olurdu. Aynen benzeyen bir ortam ve dijital bir mecrada çok hızlı yayılan bir olaylar 
dizisi söz konusu artık. Yani haberler böyle, bilgi durumları böyle... Bunun aksiyolojik boyutu, 
yani değer boyutuna baktığımızda, bir şeyi paylaşırken ya da ona dair bir değerlendirmede 
bulunurken “gerçekten ahlaki bir sorun oluşturuyor muyum?” sorusunu sormuyoruz. Yani 
dijital mecra, dijital kültür, aslında insanın ahlaki bir varlık olduğunu daha fazla hissetmesi 
gereken bir dünyadır. Daha fazla aslında, çünkü -bu coğrafyanın kökeninde var olan, bir 
değerimizdir bu- “vebal” denilen bir şeydir. Hakkınızda gelişi güzel bir şey yazılabilir, başka 
birisi ile ilgili yazılabilir, bir kurumla ilgili yazılabilir. Bir şeyi hemen paylaşarak, onu bir yere 
transfer ederek, belki onu sosyal medyada doğrudan paylaşmıyoruz ama ne yapıyoruz, 
alıyoruz, hemen watsapp’tan ilgililerine gönderiyoruz, böylece paylaşım yönünden 
dedikodunun, iftiranın modern halini yapıyoruz, o iyi olmayan ahlaklar burada hemen 
tezahür ediyor. Dedikodu sadece birinin gıyabında konuşmak değil, işte gerçekliğini tespit 
etmediğimiz bu bilgileri yaymak, yaygınlaştırmak da dedikodudur. O nedenle dijital mecra 
aksiyolojik boyutuna da bakılması gereken bir alandır diye düşünüyorum. 

Benim bugün ki değerlendirmelerim biraz daha deneme mahiyetindeydi. Bu alan üzerine, 
eleştirel düşünce derslerinde, seminerlerinde daha çok yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Yani bu 
alan üzerine daha fazla konuşmamız gerektiğini, daha farklı dezavantajları, tehditleri ele 
almamız gerektiğini biliyorum. Ben şimdilik bu kadarıyla yetineyim. Kendi bakış açımdan 
bugün sadece bir perspektif çizmeye çalıştım. Belki sizlerin bu konuda daha dikkate değer 
önerileriniz olacaktır.  Ama bu konu üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini, üzerinde yazılar 
yazmamız gerektiğini, daha özenli davranmamız gerektiğini ve bu alanın da daha hassasiyet 
gösterilmesi gereken bir alan ve dünya olduğunu düşünüyorum. Beni sabır ile dinlediğiniz 
için teşekkür ediyorum.





III.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Arş. Gör. Enes DAĞ
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Arş. Gör.)

Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanım, sayın Türkiye Yazarlar Birliği şeref başkanım, 
saygı değer usta yazarlar, kıymetli genç yazarlar ve değerli hazîrun… Üçüncü Genç 
Yazarlar Kurultayı kapsamında kıymetli büyüklerim ve siz değerli genç yazarlarla bir arada 
bulunmanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. 

“Dijitalleşme, gençlik ve edebiyat” konusu bu kurultayın ana temasıdır. Yaşadığımız çağ, pek 
çok anlamda görsel olanın, sanal olanın hâkim olduğu dijital bir çağdır. Dijital çağın düşünce 
dünyamızın kadim bir disiplini ve değeri olan edebiyatı nasıl şekillendirdiği, geleceğin 
edebiyatının nasıl bir seyir izleyeceği gibi meseleler bu çağın sorunlarıdır. Usta yazarların 
tecrübelerinden yararlanan genç yazarların uğraşları neticesinde minvali belirlenecek 
olan bu seyir, sahip olduğumuz kadim değerlerin de çağın ruhuyla mücadelesini ya da 
uzlaşmasını sağlayacaktır. Dijital çağın bir imkan mı, bir sorun mu olduğu ya da imkanlarının 
ayrı, sorunlarının ayrı bir şekilde mi değerlendirilmesi gerektiği bu kurultay neticesinde 
hepimizin ulaştığı farklı cevapları doğuracaktır. 

Dijitalleşme, gençlik ve edebiyat teması üzerine konuşmayacağım; sözü daha çok genç 
yazarlara bırakacağım. Ancak ondan önce kısaca “3. Genç Yazarlar Kurultayı Projesi”nden 
bahsetmek istiyorum. Biz bu projeyi, Türkiye Yazarlar Birliği olarak Ankara Şubesi tarafından 
yapılmak üzere 2017 yılında yazıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müracaat ettik. Projeye 
başvurduktan sonra projenin değerlendirme süreci biraz uzun sürdü. O sırada biz İkinci 
Genç Yazarlar Kurultayı’nı gerçekleştirdik. Bu İkinci Genç Yazarlar Kurultayı tamamen 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkı ve destekleri ile yine burada (Yalova’da) gerçekleşti. Sonraki 
süreçte Üçüncü Genç Yazarlar kurultayı projemiz kabul edilerek sonuçlandı. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın 2018 yılı 2. dönem destek programı kapsamında projemiz desteklendi. 
O süreçten hemen sonra biz işe hızlıca koyularak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün 
burada Üçüncü Genç Yazarlar Kurultayı’nı aslında yaklaşık iki yıllık bir çalışma ve emeğin 
neticesinde icra ediyoruz. Bu anlamda bu kurultayın hepimize güzel deneyimler ve farklı 
ufuklar kazandırmasını temenni ediyorum. İlk arkadaşımız Mirza Muhammet Atan’ı kürsüye 
davet ediyorum; buyurun.

Mirza Muhammed ATAN

(Genç Yazar)

Bir teşekkürle oturumun besmelesini çekmek isterim. 2.Genç Yazarlar Kurultayı’nda 
konuşmacılara verilen süre 5 dakikaydı. Bu kurultayda süre 10 dakikaya çıkartıldı. Süre 
sıkıntısını dile getiren katılımcılara ve sıkıntıyı çözen kurultayı hazırlayanlara teşekkür eder; 
buradaki bütün kıymetli insanlara selâmlarımı iletirim. 

Genelde zihnimiz buraya çıkan konuşmacının ilk 3-5 dakikasına dikkat kesilir. Sonrasında 
konuşmacıya alıştığı için dikkatimiz dağılır. Bu yüzden konuşmamı kurultayın konusu 
hakkında yapıp, geri kalan vakitte kendi hikâyemi aktaracağım.
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Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat

İçinde yaşadığımız çağa: Teknoloji, Dijitalleşme ve Hız çağı deniliyor. Bu çağa bir isim verme 
telaşı daha da devam edeceğe benziyor. Bu çağa ayak uydurmaya çalıştığımız zaman 
ruhumuz geride kalıyor. Çağa sırt çevirdiğimiz vakitte de değişen ve gelişen dünyada 
kendimizi gereksiz yere yoruyoruz.              

Bu çağda teknolojiyle, dijitalleşmeyle kucaklaşmak yerine onunla tokalaşmamız gerektiğini 
düşünüyorum.  Bunu biraz daha açmamız gerekirse; ne bu çağın düşmanı olup, çağın bütün 
tekliflerini reddetmek ne de onunla sıkı dost olup her türlü teklifini yerine getirmek, onun 
hızına ayak uydurmaya çalışmak.

Hayatımızı kolaylaştıran, bedeni ve fikri yorgunluktan uzak tutan, işlerimizi en kısa sürede 
ve az bir masrafla hallettiren teklifleri kabul edip; bize bir katkıda bulunmayan, ruhumuzu 
geride bıraktıran teklifleri reddetmek bahsetmeye çalıştığım yaşadığımız çağ ile tokalaşma 
halini temsil eder.  

Bu çağı tarif ettikten sonra, çağın edebiyatı ilgilendiren teklifleri üzerinde konuşmama 
devam etmek isterim. Bu teklifler: E-dergi, Youtube kanalları ve Sosyal medya. 

Elektronik dergi, matbuu’nun alternatifi iddiasıyla karşımıza çıktı. İddia diyorum çünkü 
kabul edilmedi. E-Dergi olarak çıkan edebi dergilerin istisnası olmakla beraber; edebiyat 
dünyası e-Dergi ve e-Kitap’a ilgi göstermedi. Örneğin: Arka Kapak dergisi matbuu olarak 
çıkmakta zorlanmasına rağmen e-Dergi olarak devam etmedi. 

Edebiyat dünyasının bu ilgisizliği bir önyargı mı yoksa edebi hassasiyet gereği mi olduğu 
tartışmaya açıktır. Benim fikrim bu ilgisizlik edebi hassasiyet gereğidir. Kim bilir belki 
matbuu tarih olup, bütün dergiler e-Dergi olarak yayımlanacak. Bunu zaman gösterecek. 

Youtube kanalları ilk başta kalitesiz içerik üreten “youtuber”ların elindeydi. Zamanla kaliteli 
içerik üreten; kültür, sanat, bilim alanında kanallar açıldı. Edebiyatçılar burayı geç keşfettiler. 
Üzerine konuşabileceğimiz, kendi takip ettiğim, kendilerine vakit ayırmayı hak ettiklerini 
düşündüğüm edebiyat kanalları var. Bunlar: Sabit Kafa, Edebiyat Burada, Hepsi Hikâye.

Dijital çağın bu teklifi edebiyat dünyasında kabul bulup bir gelenek haline gelebilir. Bütün 
edebiyat dergileri kendi kanallarını açabilir veya açılan kanallar da kapanabilir. Bunu 
ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Youtube’da açılan kanallar farklı yollar izlediler. Kimi kanallar Youtube’nin karakterine 
bürünüp; hızla içerik üretip ardından takipçi peşine düştü. Kimi kanallar ise edebi hassasiyete 
uygun kaliteli içerik üretip, bir derginin çıktıktan sonra okurunu beklediği gibi takipçilerini 
bekledi.

Bir edebiyatçının hangi platformda olursa olsun edebi hassasiyetten uzaklaşmaması ve hıza 
ayak uydurup, kendinden ödün vermemesi gerekir. Hıza ayak uydurup uydurmamak bir 
tercih meselesidir. Bu çağın imtihanı da budur.
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Benim Hikâyem

Vaktin geri kalanında hikâyemi aktaracağım demiştim. İnşallah sabrınız kalmıştır. Ben, Mirza 
Muhammed 1995 yılında Batman’da doğdum. İstanbul’da liseyi, Çanakkale’de üniversiteyi 
okudum. Erzurum’a imam hatip olarak atandım. Muhabbetimin olduğu şehirler bunlar, 
yaşam mücadelesi devam ediyor.

Kurultaya keşke orda doğsaydım dediğim Çanakkale’den katılıyorum. Edebiyatta kat ettiğim 
yol açısından, hayatımın geri kalanında eşlik edecek hanımefendiyle burada tanışmış olmam 
açısından bu şehre olan borcum çoktur.

ÇOMÜ, İlahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yerde Arap dili ve belağâtı alanında 
yüksek lisans yapmaya başladım. Araştırma konusu olarak modern Arap Edebiyatını seçtim.

Türk edebiyatında üzerime aldığım vazife; şiir yazmak. Liseyi bitirdiğim zaman şiir dosyam 
hazır diyordum. İlerleyen süreçlerde yaptığım okumalar, takip ettiğim dergiler, şair 
hocalarımızdan gelen eleştiriler; bana şiirin büyük bir sorumluluk olduğunu öğretti. Şimdi 
sorumluluğunu alabileceğim 10’a yakın şiirlerim var diyebiliyorum. 

İlk şiirim üniversitede çıkan dergide yayımlandı. Daha sonra Barbar, Telmih, Karatahta, 
Cinas, Concensus, dergilerinde şiirlerim yayımlandı. Hece, Aşkar, Alandayız’da şiirlerimin 
yayımlanmasıyla şiirin büyük bir sorumluluk olduğunu iyice kavradım. Benim hikâyem 
budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Sinem ÇAĞLANCI

(Genç Yazar)

Merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. 
Edebiyatla olan maceramı lise yıllarında edebiyat hocamızın ‘dergi çıkartalım’ sözüyle 
ateşleyip ‘yazmayı bırakma!’ sözleriyle alevlendirmeye çalışıyorum. Kurultayımızın konusu 
olan ‘Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat’ konusuna gelirsek… Aslında konuyu neresinden 
tutarsam tutayım elimde kalacağı kanaatindeyim. Çünkü sosyal medya gerçeği öldürse de 
yeri gelirken sadık bir dost olup yeri gelirken de “oksijen maskesi nerede?” de dedirtebiliyordu. 
Bunun yanında sosyal medyanın tüm güzelliklerini kullanırken bir yanda sanal bir pencereden 
günün akışını izleyip nefes almayı prize takılı olarak yapıyordum. Ve sanal nefeslerim prizi 
çektiğimde bitiyordu. Bu yüzden dijitalleşmenin olumlu olumsuz yanları konusunda tam bir 
fikriyata sahip değilim: Zararında ruhum eskiyor yararında ömrüm. 

Ama öyle bir dönemdeyiz ki bizlerden artık bilgi değil bilgiden de bilgi üretmemizi istiyorlar. 
Ki bu da edebiyat alanı için yeni bir ufuk ve yeni bir dil olabileceği görüşündeyim. Edebiyatın 
djitalleşmedeki payı eminim ki kalemden daktiloya, daktilodan bilgisayardan daha 
fazlasıdır. Bu da kendi içinde olumlu ve olumsuz yanları olabileceği gibi olumlu yanlarını 
daha fazla buluyorum. Mesela film ve dizilerden sonra yeni bir öykü doğabiliyor. Tek filmler 
ve diziler de değil, kolay bir şekilde ve aratmak istediğimiz tüm bilgilere kısa sürede erişim 
sağlayabiliyoruz. Tabii sağlamak buradan sonra yeterli olmuyor. İşte bu noktada yazarın 
“bende varım” sesini daha net duymaya çalışıyoruz. Duyamazsak zaten malum edebiyat 
dünyası acımasız bir şekilde insanın tüm ömrünü çöpe atıyor. 
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Yukarıda belirttiğim güzellikler kadar hoş olmayan durumları da ret etmeyeceğim. Bilgi 
kirliliği, çalıntı metinler, işe yaramayacak kitapların artışı ve saçmalığı gibi gibi bir sürü şeyi 
de yan yana sıralayabiliriz. Dijitalleşme sanırım ince bir çizgidir. Bir adım gidince yanıyoruz 
bir adım geri kalınca da buz gibi oluyoruz. Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifi ile son 
bulalım: “Her işte ifrat ve tefritten uzak dur, vasatını tercih et. Çünkü işlerin en hayırlısı orta 
olanıdır.”

Rumeysa KATAR

(Genç Yazar)

Dijital Yörünge 

Dünya artık kendi etrafında dönmüyor! Evet evet, yanlış duymadınız; dünya artık başka 
nesnelerin etrafında dönüyor. Dijital nesneler!

İnsanoğlu Hz. Adem’den bu yana üreten bir varlık olmuştur. Bu üretim kelimeler, fikirler, 
insan hayatını kolaylaştıran araç gereçler ve birçok alanda gerçekleşmiştir. Bu üretimlerde 
ise hep bir adım ilerisi, hep daha iyisi amaçlanmıştır. Bir zamanlar savaşlarda kullanılan 
oktan farklı olarak ıslıklı ok bulunduğunda, insanlar neye uğradığını şaşırmıştır. Şimdi 
ise insanların pilotluğunu yaptığı savaş uçakları ehemmiyetini kaybetmiş, hali hazırdaki 
insansız hava araçlarını geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bir zamanlar ateşle iletişim sağlayan insanlar güvercinleri ehlileştirip, yazdıkları mektuplara 
aracı görevi biçmişlerdi. Bu yeni haberleşme sistemleri, onlara göre gelmiş geçmiş en 
muazzam icattı belki. Fakat o insanlar şu an kullanılan akıllı telefonları görseler ve işlevlerine 
şahitlik etseler; gördüklerine inanamaz, kendilerini gelmiş geçmiş en deli insan ilan 
ederlerdi. 

Evet, her icat çağının muhteşemi, gelecekteki daha iyinin habercisidir. Bunlardan 
bazıları, zaman zaman insanların hayatlarında vazgeçilmez hale gelmiştir. Günümüzün 
vazgeçilmezleri ise dijital nesnelerdir. Televizyon, bilgisayar, akıllı telefon... Bunların en 
rağbet göreni ise hiç şüphesiz akıllı telefonlardır. Öyle ki insanlar otobüslerde, marketlerde, 
sohbet ortamlarında, düğünlerde, cenazelerde ve hatta yoldan karşıya geçerken dahi 
hayatlarını hiçe sayma pahasına ellerindeki akıllı telefonlardan gözlerini kaldıramaz hale 
gelmiştir. O akıllı telefonların içinde var olan sanal dünya ise, insanları gerçek yaşamdan 
koparma yolunda hızla ilerlemekte ve insanlar da koşar adım üzerine gitmektedir. İnsanların 
zihinlerini kirleten yanlış bilgileri, şöhret elde etme uğruna hiçe sayılan edebiyatı ve bunun 
gibi unsurları -her ne kadar kabul etmeyenler olsa da içten içe doğruluğunu ikrar etmiş 
durumdadırlar- bir kenara bırakacak olursak, akıllı telefon ya da diğer dijital nesneler 
canavar değildir en nihayetinde -elbette insanlar canavarlaştırmadığı sürece-. Bu sanal 
dünyada edebiyatın hiçe sayıldığı ve olumsuz etkilediği gerçeği kadar, yararlı katkıları da 
bulunmaktadır. Öyleyse bu nesneleri yararlı ya da zararlı konuma, insan kendi elleriyle 
getiriyor denilebilir. Dijital nesnelerden bağımızı tamamen koparmamızın pek mümkün 
olmadığı bir çağda yaşıyoruz. “Ben bu nesneleri katiyen kullanmayacağım!” diye yola çıkan 
bir insanı, yoldan dönüşte, akıllı telefonunun şarjının çabuk bitmesi yüzünden öfkelenmiş 
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görebilirsiniz. Hayat, içinde bulunduğumuz zamanı ve gerekliliklerini redddetme hakkını 
bize vermiyor. Bu yüzden reddedemeyeceğimize göre, dijital nesnelerden en doğru şekilde 
faydalanmalıyız. İmha etme değil, ihya etme yollarını aramalıyız.

Çünkü artık dünya, kendi etrafında dönmüyor! Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi; dijital 
nesnelerin etrafında dönüyor! 

Dünyanın yörüngesini değiştirmek bizim elimizde olmadığına göre, kelimelerimize, 
edebiyatımıza ve bilhassa kendi yörüngemize sahip çıkalım. Aman ha! Dünyanın hatasına 
düşüp, biz de dijital nesnelerin etrafında dönmeyelim.

Abdullah ULUYURT

(Genç Yazar)

Dijital Edebiyat Öcü Mü?

Kanadalı İletişim Bilimci Marshall Mc Luhan, 1950 yılından sonra dünyada yaygınlaşan kitle 
iletişim araçlarına istinaden şu sözü kullanır: Dünya küresel (dijital) bir köydür. Luhan’ın bu 
sözü, her ne kadar o dönem ciddi tepki çekmiş olsa da bugün gelinen noktada sarf ettiği 
sözün haklılığı ortaya çıkmıştır. Günümüzde global kavramı öyle bir hal almıştır ki, Afrika’daki 
bir insan ile Güney Amerika’daki bir insan aynı anda, benzer hadiseye gülebiliyor veyahut 
hüzünlenebiliyor. Bu durum, şüphesiz teknolojinin bir diğer ifadeyle dijitalleşmenin bütün 
dünyada yayılmasının sonucudur. 

Dijitalleşme, insanların kılık-kıyafetinden dış görünüşüne, konuşmasından yazmasına kadar 
birçok noktada hayatımızı etkilemiştir. Önümüzdeki yıllarda yaşamımıza etkisinin devam 
edeceği ise tartışma götürmez bir gerçektir.

Dijitalleşmenin son yıllarda etki alanlarından biri de kuşkusuz edebiyattır. E-kitaplar ve 
dergiler, internet siteleri üzerinden satılan kitaplar, yazarların okuyucu ile sürekli iletişim 
hali gibi çoğu noktada kolaylık sağlamıştır. Bütün bunlar yaşanırken, dijitalleşme yepyeni 
tartışma konusunu beraberinde getirmiştir. Edebiyatımızın geçmişinden örnek vererek 
açıklamak gerekirse, 21. Yy. ‘yenilikçi ve gelenekçi kapışması’, dijitalleşme üzerinden olacağı 
aşikâr. Kaba tabiriyle anlatmak gerekirse, kitabı elinde tutanlar, tabletlerinden roman 
okuyanları gözüne kestirmişlerdir. Bu meydan muharebesinin galibi kim olur, bunu zaman 
gösterir. 

İletişimci bir genç olarak, edebiyatta dijitalleşmenin yarar sağlayacağını düşünenlerdenim. 
Bu düşüncemi, başımdan geçen bir hatırayı anlatarak ifade etmek isterim. Bundan yaklaşık 
8 yıl önce üniversite ikinci sınıftaydım. Şu an ekmek ve su gibi ihtiyaç haline gelen sosyal 
medyada sörf yapıyorum. Arkadaşlarımın sosyal duvarına yazdığı kısa metinleri incelerken, 
gözüme bir cümle çarpıyor. Şu an hangi arkadaşımın yazdığını bilmiyorum fakat yazılan 
cümle halen aklımda. Şöyle diyordu kişi, “Nihat Genç’in Cenaze Öyküsü, sen nasıl bir güzel 
öyküsün. Kendi çapında öykü, deneme karalayan kişi olarak hemen dikkatimi çekti. İnternet 
arama motoruma yeni bir sekme açtım ve öyküyü aramaya başladım. Bulmak çok uzun 
sürmedi. Okumaya başladığımda, o yazan arkadaşımın ne kadar isabetli paylaşım yaptığının 
farkına vardım.
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Paylaşılan bir cümle, hemen ulaşılabilen öykü… Bu yüzyılın en trend hareketi olsa gerek. Evet, 
o öyküyü bulmak için ciddi çaba harcamadım hatta oturduğum yerden dahi kalkmadım. 
Gelenekçiler olarak sınıflandırdığım grup, sanırım tam olarak buraya karşı çıkıyor. Hep bir 
ağızdan, ‘Bilgi kolaylığı’ söylemi çınlatıyor kulaklarımızı. Elbette haksız değiller. Zira elli yıl 
öncesine döndüğümüzde, arkadaş ortamında konuşulan bir öyküyü bulmak isteseniz, 
kütüphaneye gitmeniz ve yüzlerce kitap arasından aradığınızı bulmanız gerekiyordu. Şimdi 
bunu arama motorundan bir sekmeyle halledebiliyoruz.

Gelenekçilerin birtakım söylemlerine haklı olmamak, deliliğini kabul etmektir. Kolaycılıktan 
tutun dijitalleşmedeki bilgi kirliliğine dek çoğu söylemde haklılık payları var. Bu demek 
değildir ki, dijitalleşme tamamıyla bilgi kirliliğini doğuruyor. Bu demek değildir ki, kolaycılık 
edebiyat ve insan arasındaki mesafeyi genişletiyor.

Evvela gelenekçi tarafın şunu kabul etmesi gerekir. Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Necip 
Fazıl, Nurettin Topçu gibi usta isimlerin, genç nesillerin hafızasına yerleşmesi dijitalleşmenin 
ürünüdür. Bu isimlerin kitapları, hala kitabevlerinin üst rafında yer almasında kimse 
dijitalleşmenin etkisi yok diyemez. Diğer bir konu, edebiyat dergi ve siteleri. Muhtelif 
mahallelere ait bazı dergiler, yokları oynarken, kepengi indirme haddine gelmişken çok 
eleştirilen sosyal medya adeta imdatlarına yetişmiştir. Beş kuruş para harcamadan açılan 
sosyal medya sayfası ile binlere hitap etme imkânı bulmuşlardır, bu sayede baskı sayılarını 
yükseğe çekebilmişlerdir. 

Dijitalleşme ve edebiyat bağını sadece sosyal medya olarak görmek, başlı başına hatadır. 
Tıpkı matbunun ortaya çıkmasından sonra çok farklı bir yola evirilen edebiyat, 21. yy. 
itibariyle yepyeni bir dönemece girmiştir. Kitaplar ve sahaflar bu yeni yolda kendi yollarını 
belirlemek zorundalar. Sadece kitapların internet satışı ile sınırlı kalmayarak, sesli kitap 
tanıtımları, yutup kanalları vasıtasıyla yeniçağa ayak uydurması gerekmektedir. Zira şimdilik 
oluşan düzensiz dijitalleşmenin birtakım sorunlarını bu şekilde aşabiliriz.

Teknolojiyi ‘bilgi kirliliği’ ifadesiyle tanımlayan gelenekçilerin bu sözü, kesinkes doğrudur. 
Buna en güzel örnek, copy paste olacaktır. Kendinden bihaber birisi, beğendiği sözün, 
dizenin veya şiirin altına koca puntolarla Yunus Emre yazarak sosyal medya hesabında 
paylaşması, binlerce insanın o yalanı görmesini sağlıyor. Ne acı bir durum, öyle değil mi? 
Dilimize, kültürümüze katkı sağlamış Yunus Emre, Mevlana gibi isimleri, kendi beşeri 
aşklarımıza, kıtırlarımıza ortak ediyoruz. Hem de bu yalanları, yüz binlerce insanın göreceği 
sanal âlemde hiç utanmadan yapıyoruz. Örnekleri çoğaltmaya gerek yok! Dijitalleşmede 
henüz amatör olan insanoğlun bu tür müşkülle karşılaşması, olağandışı durum değildir. 
Tarihte yaşanan her olayda olduğu gibi, zamanın dijitalleşme kültüründe de ilaç olacağını 
hepimiz yaşayıp göreceğiz. Nasıl matbaaya alışıp kolaylığını kullanmışsak, nasıl ki radyo ve 
televizyonun doğru kullanıldığında iyiyi, güzeli, faydalıyı milyonlara kolayca ulaştırdığını 
görmüşsek, dijitalleşmenin son ayağı olan internet ortamının da bundan yirmi yıl sonra yani 
dijital kültürün oturmaya başlamasıyla, olumlu taraflarının ağırlığına şahit olacağız.

Dijitalleşmeyi, hatasıyla sevabıyla kabul etmek, birinci öncülüğümüz olmalıdır. 
Edebiyattaki dijitalleşmeyi, şimdiden öcü olarak tanımak ve o şekilde tanıtmak, bizleri 
yanlışa itecektir.  Dilini bozmayan, teknolojinin kölesi olmayan doğru dijital kullanıcıları 
sayesinde, yok sayıp görmezden gelemeyeceğimiz bu badireyi, atlatacağımıza inanıyorum. 
Hassaten dijitalleşmenin doğru ilerlemesi noktasında asıl yük gençliğe değil, büyüklere 
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düşüyor. Onların dijital çağın her alanını tanıması gerekmektedir ki, gelecek kuşaklara 
yol gösterebilsinler. Acizane, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızda medya iletişim 
derslerinin müfredatına ‘dijitalleşme’ konusunun eklenmesiyle işe başlayabiliriz. Yeter ki, 
dijitalleşmeyi yok saymayalım. Teknolojik ilerlemeyi yeni gelen kuşaklara sadece ‘öcü’ olarak 
tanıtmayalım. Kafamızı yine kuma gömüp, felaketin kendiliğinden bitmesini beklemeyelim.

Habibe Hazal YAYLA

(Genç Yazar)

Dijitalleşen Gençlik Ve Edebiyat

Gençlik; bir insanın çocukluğundan çıkıp, hayatı tanımaya başladığı, tanıdıkça duygudan 
duyguya atladığı, hislerinin her an değiştiği en kıymetli dönem olarak adlandırılır. Andre 
Gide ‘e göre ise insanın ona yalnız bir kez sahip olduğu ve ömrünün geri kalanı boyunca da 
hep onu arayacağı dönemdir. Gençlik kanı farklı akar, der atalarımız. Onu yaşama coşkunluğu 
ne bir çocukta ne de bir yetişkinde mümkündür. Bir arayış ve yaşamı keşfetme dönemi olan 
gençlik çağında kişi, bir birey olmanın zorlu yolculuğuna başlar. Necip Fazıl, “Bir gençlik… Bir 
gençlik… Zaman bendedir ve mekân bana emanettir, şuurunda bir gençlik” olarak tanımlar 
onu. Sezai Karakoç’a göre ise “Diriliş Nesli” dir gençlik. Dirilişin ve dirilmenin en bariz sebebi… 
Yazdığı marşla bir ülkeyi vatan yapan Mehmet Akif’e göre “Asım’ın Nesli” dir. Böylelikle 
gençlik her daim edebiyata konu olmuş, bitmek bilmeyen heyecanıyla sanat yapmış ve 
edebiyatı en belirgin hislerle yeniden canlı kılmıştır. Edebiyat duygu ve düşüncenin estetik 
bir şekilde ruha yansımasıdır. Gençlikse ruhun en çok aç kaldığı zamandır. Ruhun açlığını 
ancak sanat doyurabilir. Ruhu ve benliği edebiyatla yoğrulmayan genç, her daim depresyon 
ve karamsarlığa tabidir. Gencin edebiyatla husumeti daha çocukken masal, anı, bilmece 
ve öykülerle başlar. Ne kadar çok okursa o kadar güzel düşlere sahip olur. Küçük Yunus’u 
büyüttü edebiyat, gönlüne sonsuz bir aşk verdi. Bektaşî’yi yetiştirdi, ruhuna nefesinden 
üfledi. Lakin hiçbiri geriye dönmedi. Onlarla birlikte bir çağ kapandı ve yeni bir devir başladı. 
Adı “Dijital Devir”. Kitaplar kapandı, kalemler sustu. Bunun yerine dokunmatik ekranlar 
gençliğin vazgeçilmezi oldu. Alâeddin Özdenören’in deyimiyle “Üniversitenin koridorlarına 
bir sigara paketi gibi buruşturup attığımız gençlik” dijital dünyada yerini aldı. Dijitalleşme ile 
beraber Türkçe’nin öge dizilimi ve ses uyumu kuralları yok olmaya başladı. Yeni bir dil türedi 
adeta. Bu yeni dil ise oluşumunu tamamıyla kısaltmalara borçlu. Yaratılan yeni dil etkisini en 
çok edebiyatta gösterdi. Kitap yazabilmek yetkin insanlara hitap ediyorken, şiir yazabilmek 
ise sanat dilinden anlayan insanlar tarafından ele alınırken, dijital neslin dili ile beraber kitap 
yayınlayabilmek insanlar için ufak bir teferruat oldu. Cahit Zarifoğlu’nun “Tüm gençlere 
tavsiyem sözlük okumalarıdır. Zira onlar binlerce kelimelik muazzam bir dünyaya sahiptir.” 
sözleri ise sadece öğüt olarak kaldı. Bütün bunlar edebiyatımızın geleceğini tehlikede 
arz etse de dünyaya hükmeden dijitalleşme arada kendini ve büyük adamların eserlerini 
kurtarmaya çalışan gençleri himayesi altına alamayacaktır. Onlar edebiyatın geleceği için bir 
yatırım niteliğindedir. Sovyet şairi Andrey Voznesenski bunu şöyle ifade eder: “Nazari olarak 
müstakbel bilgisayarlar insanın yaptığı her şeyi yapabilecektir. Sadece iki istisna vardır: 
dindar olmayacak ve şiir yazmayacaktır.” En az büyükleri kadar bulundukları çağın bilincinde 
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olan gençler, daima bulundukları konumda farkındalık yaratacaklardır. Zira edebiyat ölmez, 
edebiyatçı ölmez ve hep yâd edilirler. İnsanoğlu doğar, bebek olur, o biter çocuk olur. Sıra 
gençliğe geldiğinde ise ruhunu dinler ve edebiyatı bulur. Gençlik ve edebiyat bitmeyen bir 
çağ, sönmeyen bir ateş ve ilacı olmayan bir hastalıktır aslında. Edebiyatın ömrü gençliğe 
bağlı iken gençliğin ruhu edebiyat ile yükselir ve olgunlaşır.

Serkan KORKMAZ

(Genç Yazar)

Geleceğin Edebiyatı ve Dijitalleşen Hayat   

Biz kitaplar için yaşıyoruz. Kargaşa ve yozlaşmanın egemen olduğu bir dünyada hoş bir 
görevdir bu.

                Umberto Eco 

Herkesin yazmak için bir nedeni vardır. Yazarlar bazen bu nedenleri tanımlamakta güçlük 
çekerler.  Kimi görünür olma isteği kimi çaresizlik kimi sırf yazmak kimi de kendisine bazı 
şeyleri dert edindiği için yazmayı tercih eder.  Beni yazmaya iten iki sebep vardı. Biri toplumsal 
sorunları kendi meselemmiş gibi görmem ve bunlara bir kapı aralayarak insanlara bir 
şeyleri fark ettirme istediğimdi. Diğer sebep ise; emperyalizm, Rönesans’la birlikte insanları 
ilkel insan ve üstün insan diyerek ikiye ayırmıştı. Ve sömürgeciler ilkel dedikleri insanların 
kültürlerini küçümseyerek kendi kültürlerini benimsetmeye ve sıvamaya çalışmışlardır. 
Böylelikle insanlığın birçok kültürü yozlaşarak yok olmaya maruz kalmıştır. Kendi köklerine 
tarihlerine karşı yabancılaşmışlardır. Bizler medeniyetlerin beşiği olarak isimlendirdiğimiz 
ve kültürlerin adeta bir şölen gibi sergilendiği Anadolu’da yaşıyoruz. Bizim kültürümüz 
yüzlerce çiçeklerin olduğu bir bahçedir.  Bu bahçede yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi, 
insanlarımızın dramını, mutsuzluklarını edebiyata taşıyarak kurgularımı oluşturma isteğim 
beni yazıyla uğraşmaya itmişti. Tüm bunları düşünürken sürekli değişen, giderek daha çok 
dijitalleşen bir çağın içerisinde bir kültür avcısı gibi değerleri bulup yazabilmek pek de kolay 
bir iş değildir. Ayrıca edebiyatın buna karşı tutunabilmesi de ayrı bir tartışma konusudur. 

                   ***  

Geleceğin edebiyatını anlayabilmemiz için düne ve bugüne bakmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Geçmişteki edebiyatımız toplumsal gerçeklere ayna tutan, kültürün 
taşıyıcılığını yapan, çağa dokunabilen ve tüm bunları geleceğe taşıyabilecek bir özelliğe 
sahipti.  Günümüzde ise işler biraz daha değişti. Televizyon, cep telefonu, internet ve web 
teknolojileri gündelik yaşamımızın büyük bir bölümünü işgal etmeye başladı. Dijital çağın 
önemli bir faktörü olan mobil cihazlar sosyal medya platformunu oluşturdu. Bir sınırlama 
olmaksızın herkes söz sahibi olmaya başladı. Bu da beraberinde hızlı bilgi paylaşımı ve 
kitleleri istediği yöne doğru yönlendirme gücüne erişti. Bahsini ettiğimiz tüm bu araçlar 
görselliğe hitap ediyor. Görüntü her şeyin önüne geçti. Yazı çok sonradan geliyor artık. Hız 
ve görsellik korkutucu bir değişimi de beraberinde getirdi. Bu da yeni bir hayatı, tabiri caizse 
yeni bir insan modelini ortaya çıkardı. 
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Hızlı akan hayat, yoğun yaşam temposu, büyüyen şehirlerin insan üzerinde bıraktığı 
yorgunluk ve streste insanların kitaba ayıracakları zamanı da iyice daralttı. Bunun dışında 
kalan vakitlerinde insanlar dijital ortamlarda karşılaştıkları görsellere bakıyorlar, algılıyorlar 
sonra da geçiyorlar. Ve çoğu görsellik de birkaç dakika içerisinde unutulup gidiyor. 

Gelişen teknoloji ve dijital yaşam her ne kadar hayatı birçok açıdan kolaylaştırmış olsa da 
toplumun giderek yozlaşmasına ve değerlerini yitirmesine neden oluyor. Kaybolan bir 
değerin yerine de o çapta yeni bir değer gelmiyor. Tarihe, köklerine, topluma ve kendine 
karşı bir yabancılaşmayı doğuruyor. İnsan zihni sığlaşıyor, estetik zevkini kaybediyor bu da 
özellikle nitelikli olmayan bir okur kitlesinin oluşmasına neden oluyor. Tüm bunlar edebi 
yoksullaşmayı da beraberinde getiriyor. Yayınevlerinin sosyal medya ve internet üzerinde 
pazarlamacı yaklaşımları ile belli yazarları ön plana çıkararak okurların belli bir yönde 
birikmesine de neden oluyor. Bu durumda pazarlamacı sektörün dışında kalan yazarların 
da bilinmesini zorlaştırıyor. Dışarda kalan yazarda kendi çabası ile sosyal medya üzerinde 
görünür olmaya çalışıyor. Bu da dijitalin önemini daha da artıyor. 

Yaşamın bu kıskacında iyi bir yazar nerede durmalı ve ne yapmalı sorusunu akla getiriyor. 
Edebiyat nereye doğru evriliyor ve bu değişime nasıl tepki verecek? Yazın dünyası gelecekte 
nasıl bir hal alacak? Bu gibi sorulara cevap verebilmek pek de kolay görünmüyor. 

Şunu söyleyebiliriz ki edebiyat tabiatı gereği sosyal medya ve dijitalleşme ile zıt bir 
kulvardadır. Edebiyat zengin bir hayal gücünün ürünü olup, hayatı renklendiren, insanın 
estetik boyutunu ön plana çıkaran, insanlığın sorunları ile yakından ilgilenen, kültürü taşıyan, 
kalıcı olmak isteyen ve evrenselliği esas alır. Aynı zamanda dili biçimlendirmeye katkıda 
bulunarak kimlik ve topluluk yaratır. Diğeri ise görselliğe, anlık paylaşıma, unutulmaya ve 
hıza dayalıdır.  Hız ve görselliğin hâkim olduğu hayatın olağan akışı içerisinde bir nebze 
de olsa durmak ve nefes almak isteyenler için edebiyat bir manifestodur. Bir kaçış değil bir 
çıkıştır. Yavaşlığın güzelliğine, durağanlığın zarafetine, imgelerin gücüne, hislerin derinliğine, 
anlamın sırlarına, var olmanın hafifliğine gidiştir.    

Değişen çağımız, kabuk değiştiren dünyamız, alt üst olan değerler, insanı insan yapan 
kopuşların yaşandığı günümüzde, bir yazar tüm bu olanlara sırtını dönerek yaşadığı çağdan 
kaçmamalıdır.  Çağın gerçeklerini iyi bir şekilde kavrayan, insanlığın değişen macerasını 
bilen, bunları sanatına yansıtan ve popüler olanın etkisinde kalmayan bir yazar geleceğin 
edebiyatını kurabilir. Asla unutulmamalıdır ki iyi bir edebiyat hiçbir zaman yok olmaz. Ve 
yazılmış nitelikli bir eser mutlaka okurunu bulur. 
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Yılmaz DAŞÇIOĞLU
(Usta Yazar) 

Sanallık ve Gerçeklik Bakımından Edebiyat

Bilgisayarımda bulunan, gelirken aldığım notları açtıktan sonra konuşmaya başlayacağım, 
bu arada belki cep telefonumla konuşmamı kaydetmek de isteyebilirim; fakat öncelikle 
Yazarlar Birliğini tebrik etmek istiyorum. Teknoloji ile yazarlık arasındaki ilişkiyi, üstelik genç 
yazarlara hitap edecek şekilde düzenlemiş olmaları çok kıymetli ve cesurca bir faaliyet. 
Tabii burada bulunmak da kendi adıma bir cesaret gösterisi. Neden? Muhtemelen bu dijital 
araçları falan benden daha iyi bilen, kullanabilen genç bir topluluğa konuşmak zorundayım. 
Bizim yaşlarımızdaki insanların tahta tekerlekle başlayıp gelen bir hayatı var. Yaşayıp 
göregeldiğimiz teknolojik gelişmeler bir insan ömrü için şaşkına çevirici kalabalık ve hız 
taşıyor. Bir yandan da bu hızlı dönüşümün hep bir yerinde yer aldık. Açıkçası özellikle bu son 
dönem daha yaygın görünen internet ağlarıyla, sosyal platformda yapılan tartışmalarla ilgili 
çok bilen biri olarak konuşma yetkisini kendimde görmüyorum. Yine de sizlerden alacağım 
ilhamla bunları da kapsayacak bir sohbeti birlikte yürütebiliriz diye düşünüyorum. 

Şimdi edebiyat kendisi açısından baktığımızda en eski çağlardan itibaren, gerçeği iyi bir 
biçimde dönüştürme, bir şekilde yeniden ifade etme işidir ve temel amacı bir tür temsildir. 
Fiziki olarak var olan realitenin dil üzerinde temsil edilmesidir. Bunun da masallara kadar 
indiğimizde bile biraz büyülü bir tarafı var. Yani gerçekliğin dil üzerinde kurulmasının, 
yeniden üretilmesinin bizi şaşırtan fiziksel alanın daraltmalarına karşı, kısıtlamalarına karşı 
bir yönüyle manevi bir açılım ya da hayali bir açılım kazanmasını sağlayan bir potansiyeli var. 
Bu, dilin imkânlarından da kaynaklanıyor. Masallardaki olmayacak bir kapının “açıl susam 
açıl” deyince açılması düşünülebilecek, imkân dahilinde bir şeydir. Tıpkı cep telefonundan 
bir banka şifresiyle girip birine para gönderilebilmesi gibi… Dolayısıyla bir takım sesli ya 
da görsel işaretlerle fiziksel bir gerçeği etkileyebiliyor, dönüştürebiliyoruz. Benim bugün 
konuşmak istediğim şey işte bu; masallardaki uydurma sözlerle, günümüz dünyasındaki dil 
temsillerinin arasında salınıp duran edebiyatın gerçeklik karşısındaki vaziyeti…

Edebiyat tarihine baktığımızda aslında birkaç ana devre görülüyor. Modern öncesi, klasik 
dediğimiz bir dönemden bahsedebiliriz. Burada ana hatlarıyla daha çok bir “hakikat” kavramı 
belirleyici oluyor. Hakikat kavramı, doğal fiziksel olanla ilgili değil, sınırlı değil. Aslında 
hakikat biziz. Hakikat bizim, her zaman her yerde olabileceğine inandığımız şey. Çok genel 
ve soyut bir kavram. Dolayısıyla edebiyatın paradigmasını da bu oluşturuyor. Dolayısıyla da 
işte klasik anlatılarda, efsanelerde, mitlerde, masallarda biz biraz da her zaman her yerde 
olabilecek olanın aktarılmasına çalışıldığını görüyoruz. Yani soyutlamalara ve genellemelere, 
geniş tipleştirmelere bağlı bir anlatımı biçimi... Bu süreç modernite ile birlikte aşağı yukarı 
on yedinci yüzyıldan itibaren oluşan bir kopuş ve sürekli bir dönüşüm anlamına geliyor. Ve 
ilk büyük zirvesine On dokuzuncu yüzyılda pozitivizmle ulaşıyor. Burada hakikat kavramının 
yerine, yani her zaman ve her yerde geçerli olabilen kavramın yerine, belirli bir zamanda ve 
belirli bir yerde geçerli olan buna aktüel gerçeklik diyebiliriz aslında, “şimdi ve burada”, “o 
an” algısı geçiyor. Bu da kuvvetli bir biçimde yansıtma fikrine dayanıyor. Realizm dediğimiz 
akımın pozitivizmle ilgisi de aslında burada. Yani ne diyorlar buna; caddeye tutulan ayna… 
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Dilde dışarıdaki ile benzer bir biçimde yenilenme. Dilde dışarıdaki ile benzer bir biçimde 
yenilenme ama dışarıdakiyle de ilişkisini kopararak, nedensellik ilişkisi kurmayarak bir özel 
alanda gerçeği yeniden kurmak. Bu son cümlenin şöyle bir anlamı var: Post-modernlerin 
bugün yaptıkları şeyin benzerini Ahmet Mithat yaptığında kötü romancı olmuştu. Yani 
yazarın; dış dünyada var olan, yaşayan, aktüel bir figür olan yazarın, kendisini metne katması 
romanın özerkliğine bir müdahale olarak görülmüş, Tanpınar, başta olmak üzere birçok 
edebiyat eleştirmeni bilhassa bu açıdan Ahmet Mithat’ı çok başarısız görmüştür. Çünkü 
realizmin roman anlayışı, dilin içerisinde hayattakine benzer bir gerçeklik üretmek anlayışına 
dayanıyor. Ama bu iki gerçekliğin arasında bir geçişliliğin de olmaması gerekiyor…. Bu 
yüzden yukarıda atıf yaptığım ayna metaforu gerçekçi roman için uygun bir benzetmeyi 
aktarır: Aynanın yansıttığı nesne ile görüntüsü birbirinin yerine geçemez, bu bir temsil 
ilişkisidir ancak aynanın dışındaki nesne ile içindeki yansıması özerk olarak vardır. Koşulların 
(ışığın, gölgenin, açının vs.) değişmesine bağlı olarak varlıklarını sürdürebilirler. Tabii bunun 
şöyle bir tarafı da var, duyulur âlemde gördüğümüz fiziksel gerçeklik aslında hakikatin 
tamamı değildir. Burada olan, burada ve şimdi olan, bu sınırlar içerisinde hakikatin sınırlı ve 
koşullu temsilidir söz konusu olan. Oysa her zaman ve her yerde geçerli olanla çelişen bir şey 
söylüyoruz şu anda. Dolayısıyla on dokuzuncu yüzyılda pozitivist dünya tasavvuru, realizmi 
hazırladı o da yeni bir edebi tür olan romanın yükselişine götürdü. Roman türünün yükselişi 
ile bu mantığın doğrudan doğruya ilişkisi vardır. Sadece roman türü değil elbette; edebiyat 
tarihine uzun uzun girmeye gerek yok ama yeni yazı türlerinin doğuşu yahut yükselişi ile 
birlikte hatırlayacaksınız aslında kadim bir tür olan şiir türünün de bundan etkilendiğini 
yazıyor.

Gerçeği anlatmak, gerçeği ilerlemeci bir mantıkla anlatmak özellikle roman ile şiir arasındaki 
esaslı farklardan birisini teşkil eder. Bu bakımdan edebiyat tarihindeki dönüm noktalarından 
birisi de kıyasladığımızda bu zaman konusundaki algı farklılığıdır. Yani biz zamanı iki türlü 
algılıyoruz aslında. Bir, bir ilerleme mantığı ile belli bir yerden başlayıp belli bir finale giden 
zaman algısı, doğrusal çizgi falan dedikleri algı. Bir de döngüsel, biraz sonsuzluk imâsını, 
değişmezliği ifade eden bir tasavvur. Birincisinde değişme, determinist bir şekilde belirli bir 
yere götürüyor bizi. Ötekindeki değişme, aslında hep olagalen; yani mevsimler döner, sabah 
olur, akşam olur, gece olur, gene gündüz olur… Yaz, kış… insan doğar, büyür, ölür… Tekrar 
doğar, büyür, ölür. Tekrar doğar, büyür, ölür. Tekrar dediğim reenkarnasyon anlamında değil… 
Yani hayat böyle bir şeydir. İki tür algılıyoruz. Hem şiirle roman arasındaki hem de klasik 
anlatılarla, modern anlatılar arasındaki ciddi fark buradadır. Biz romanla birlikte ilerleme 
mantığına da sahip olduk. Bu tam da modernizmin getirdiği bir şeydi. İlerleme mantığı 
kendiliğinden biraz geleceğin iyimser olduğu mantığını falan da getiriyor. On dokuzuncu 
yüzyıl yazarlarında, henüz birinci dünya savaşı ortaya çıkmadan önce gelecek iyidir, şimdi de 
geçmişten iyidir. Yani üç zamanımız var. Dolayısıyla geçmiş kötü, geri ve olumsuz görülmüş 
oldu. İlerleme büyülü bir kavram haline geldi. Bunun da edebiyatla bilhassa romanla ilişkisi 
var.  Roman da ilerlemeci bir anlatım formudur. Burada romandan kastım genellikle Balzac 
romanı, öyle söyleyeyim… Model o çünkü. Dolayısıyla belirli bir hedefe götürecek bizi. Ne 
yapıyor isek. O hedefe gitmemiz lazım. O sonuca ulaşmamız lazım. Bu da gerçeklik algısını 
belirleyen, sınırlandıran, etkileyen, sadece edebiyatın içinde değil, dışında da böyle olan bir 
durum. Yeni durum. Tabii yirminci yüzyıl başında, on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci 
yüzyılın başında gerçeklik ile ilgili, zaman ile ilgili algılar da değişti. Einstein’ın izafiyet teorisi 
ile falan... Bergson’un, sezgi, mistisizm kavramları ile… Gerçekliğin hiç de öyle pozitivistlerin 



75

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                    III. Genç Yazarlar Kurultayı  

iddia ettiği gibi herkes için geçerli, tekil, değişmez bir şey olmadığını düşünmeye başladık.  
Edebiyatı ve romanı etkileyen bir düşünce değişimi. Nitekim Virginia Woolf, bilinç akışı 
tekniğini biz izafiyet teorisinden çıkardık diyor. Neden? Çünkü belirli bir zamanda belirli 
bir yerde ama herkes için geçerli bir gerçeklikten bahsedemeyiz. Aynı gerçeklik, farklı bakış 
açılarına ve farklı insanlara göre değişir. İzafidir. Bunu örnekleyebiliriz de. Şimdi biz şu anda 
belirli bir zamanda ve belirli bir mekânda bir araya gelmiş bir topluluğuz. Bir gerçekliğin 
de içindeyiz. Fiziksel anlamda, duyulur imkânlar açısından aynı ortamı paylaşıyoruz.  
Muhtemelen bu ortamı algılamamız bile birbirinden farklı. Şimdi ben burada konuşurken 
cümleler kurmaya çaba harcarken belki aranızda oturan bazılarının zihninde benim bir 
sözcüğümden çağrışımla teyzesinin hayali geçiyor olabilir. O çağrışım orada da kalmayıp 
başka bir yere de sıçrıyor olabilir. Bilinç akışı böyle bir şey, böyle yansıyor edebiyata 
görecelilik teorisi. Yirminci yüzyılın ilk yarısındaki temel mesele bu. Gerçeğin, göreceli oluşu. 
Gerçeğin, kişiden kişiye değişiyor oluşu. O, “expression” meselesinde gördüğümüz şey 
bu aslında. Bir gerçeklik reddi yoktur. Ama en baştaki klasik dönemlerin hakikat kavramı 
çoktan kaybedildi. On dokuzuncu yüzyıl gerçekliği sorgulanıyor. Göreceli olduğuna göre, 
nesne benim zihnimde dönüşüyor, dışarıda yeşil olan ağacın yaprakları benim tarafımdan 
-bu insanın ruh durumunun, içinde bulunduğu fiziksel, duygusal koşulların falan değişmesi 
ile de ilgilidir- kırmızı algılanabiliyor. O zaman resme de böyle yansıtıyorum. Dönüştürerek. 
Bu süreç bir geçiş sürecidir aslında. Edebiyatın da geçiş sürecidir. Dört başı mamur, belli 
değerler sistemi olan, belli bir paradigması olan, şu veya bu şekilde bir gerçeklik tasavvuru 
olan bir anlayıştan postmodernizme geçişin bir ara dönemi gibidir. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısı çok hareketli, değerlerin yıkıldığı bir dönem. Parantez içinde 
söyleyeyim, bunun bize de bir yansıması olmuştur. İki dünya savaşı arasında batı sanatçılarının 
tamamıyla dünyaya, insana güveninin sarsıldığı ve değerler sistemini kaybettikleri bir dönem 
olarak görülür. Mehmet Kaplan’a göre, bizdeki yazar çizer tayfasının (mesela Garipçilerin, 
Sait Faik’in, Cahit Sıtkı’nın falan da, bu dönem yazarlarının da) benzer bir şekilde belki 
biraz batıdan okuduklarından etkilenerek ama biraz da  buradaki eğitim sistemi ile rejim 
değişikliği ile ilgili düşünülebilir; değerler sisteminin kaybedildiği bir dönemdir. Değerler 
sisteminin kaybedilmesi ile gerçeklik anlayışının da yeniden sarsıntıya uğradığını ve şüphe 
ile yaklaşıldığını görüyoruz. Postmoderne aralanan kapıdır bu bir bakıma. Yani gerçeklik 
benim size anlattığımdır. Yani dışarıda var olan gerçekliği biz duyularla algılıyoruz ama ifade 
ederken inşa ediyoruz. Biraz bu şöyle bir anlama geliyor şimdi; (postmodern bir anlayışa 
geliyoruz) yani metnin içindeki alan ile metnin dışındaki alan arasında kurmaca ile gerçeklik 
olması bakımından fark olmadığı gibi bir anlayışa doğru gidiyoruz.  Dolayısıyla adam 
anlatıyor, yüz elli sayfalık hikâyeyi kurguluyor. Hasan Ali Toptaş’tan bahsediyorum: Yaklaşık 
olarak “Bu anlattığım hikayenin böyle olduğunu zannediyorsun değil mi ey okur, aslında 
hiç öyle olmadı bak şimdi sana tekrar anlatıyorum, olaylar şöyle oldu” deyip, hikâyeyi farklı 
bir bakış açısından yeniden inşa ediyor ve bize şunu söylemiş oluyor: Aslında kurgu gerçeği 
değiştirir. Tıpkı Lawrence Durell’in İskenderiye Dörtlüsü’nde yaptığı şey... Aynı gerçekliği biz 
farklı farklı görüyoruz ama anlattığımızda yeni bir gerçeklik üretiyoruz ama aslında gerçeklik 
yok. Geldiğimiz nokta bu. 

Şimdi buraya kadar gerçekliğin edebiyat tarihini dönüşümler bakımından etkilemesi 
üzerinde durmaya çalıştık. Belki inşallah sorular falan oluşmuşsa daha iyi. Onlara cevap 
verebileceğimin garantisi yok da. Ama bir soru oluşmuşsa söylediklerimden daha değerli 
bir şey ortaya çıkmış demektir. 
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Şimdi bu anlattıklarımızın bir de edebiyatın imkânları açısından, yani edebiyatın dağıtımı, 
yayılımı açısından mesela düşünülebilir tarafı var. Aynı dönemlendirmeyi bu iletişim, 
ulaşım imkânları açısından düşündüğümüzde işte klasik dediğimiz dönem matbaa öncesi 
dönem oluyor ve bilgi daha zor üretilip zor ulaştırılıyor. Yoğunlaşma zorlaşıyor. Matbaanın 
getirdiği biraz da böyle bir şey yani seri üretime geçmek, çok üretme, ulaştırma. Ben tuhaf 
bir şekilde on dokuzuncu yüzyıl romanı ile demokrasi fikrinin de matbaanın çıkışına ilişkin 
bir şey olduğunu aynı dönemin birbirini etkileyen faktörleri olduğunu düşünüyorum. Yani 
matbaa yoluyla biz bilgiyi, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma imkânına kavuştuğumuzda, 
o kitlelerin aynı zamanda yönetimi belirlemesi fikrini belirttiğini de oluşturuyoruz. Fakat bir 
başka şey daha oluyor. Bu süreç aynı zamanda edebiyatın, ortalamaya doğru hitap etmesine 
yol açıyor. Yani roman sanatının ortalama insana hitap ettiğini şiire göre, şiirin biraz daha 
aristokrat olduğunu söylemek istiyorum. Matbaa ve kitlelere ulaşım biraz da onlara göre 
hitap etme, edebiyatın niteliğini değiştirme sürecini başlatıyor. Romanın yaygınlaşması ve 
on dokuzuncu yüzyılda yükselmesinin bir de böyle bir zemini olduğunu düşünüyorum. 
Bunun demokrasi fikrini besleyen bir faktör olduğunu düşünüyorum. 

Fakat bu yaygınlaşma ve hız, bugünün insanının tanık olduğunun yanında komik derecede 
yavaş ve kısıtlı aslında. Bu tabii en başta söylediğim benim neslimin tam olarak uyum 
sağlayabildiğini zannetmediğim yeni bir süreç; bilginin daha da hızlı üretildiği, sunulduğu 
ve tüketildiği… Birden bire sabitesini kaybettiğimiz karmaşık ve dinamik bir ortamda 
bulunmanın güvensizliğini hissediyor, tanık olduğunuz gözü pekliklerin ve hatta arsızlıkların 
anonimleştiğini görüyorsunuz. Kaygan ve çok hızlı bir zeminde yürüme tedirginliği; 
Yazdığınız cümlenin sansasyonel olması ile etkisinin görkemi ve kaybolması arasındaki 
süre yeni bir “fena” duygusunu besliyor. Her şey geçici, evet. Fakat bağlanabileceğiniz bir 
şeyler olmalı değil mi? Bir de mesela şöyle şeyler görüyorum: Bu mesaj silindi falan diyen 
ifadeler.  Daha mesaj gelir gelmez, mesajı atan arkadaşımız ya hata yaptığını düşünüyor ya 
da lüzumsuz görüyor yani onun bize ulaşmasını istemiyor. Ya da bizi gıcık etmek istiyor. Ya 
ne yazdı, ne sildi? Şimdi orada bir kriz yaşıyoruz. Çok hızlı bir üretim, çok hızlı bir dolaşıma 
sokma hatta daha tüketir tüketmez yeni bir söz üretme ihtiyacı duyuyoruz. Ha şöyle bir şey de 
görülüyor burada artık on dokuzuncu yüzyıldaki demokrasi fikrinden daha kötü bir noktaya 
geldik.  Biraz negatif bakacağım, siz pozitif bakmayı öğretirseniz bana da memnun olurum. 
Şöyle bir şey oluyor: Twitter’da falan görüyorum; bazen bizim yaşlılarımız arasında da cevval 
ve çalışkanlar oluyor. Ben mesul değilim, ama muhatabının kim olduğunu bilmiyorsun 
anlatabiliyor muyum ama oradan laf yetiştiriyor… Ona cevap veriyorsun falan… Birdenbire 
aslında, eğer sanat bir seçkinlik meselesi ise seçkinliği falan kaybediyoruz.

Biraz önce söylediğimiz o. Değerler hiyerarşisinden falan bahsettiğimiz, burası ya yeni 
değerler sistemi üretecek ya da biz bu kaosun içerisinde epey bir zaman o klasikteki çok 
statik, statik olduğu için çok yavaş hareket eden, yavaş hareket ettiği için bize sıkıcı gelen 
dünya tasavvurunu bile özleyeceğiz. Çünkü baş döndürücü hızın içinde tutunmak ihtiyacı 
hissetmekten kurtulamayız. Sadullah Paşa’nın okumuşsunuzdur, “On Dokuzuncu Asır” diye 
bir şiiri var... Büyülenmiş gibi anlatıyor her şeyi.  Her şey müthiş bir değişim içinde, mecaz 
oldu hakikat, hakikat oldu mecaz. Yani buharlı geminin yapılması insanları büyülüyor, 
teyyarenin yapılması insanları büyülüyor. Çünkü önceki dönem çok yavaş akıyordu. 
Çünkü biz 600 sene aynı mazmunlarla, aynı hayal araçlarıyla falan… Olduğumuz yerde 
derinleşmeye çalışıyorduk. Dairesel. Bir ilerleme fikrinden ziyade aynı değerin etrafında 
dönüp durmak... Nazire geleneğinin bir anlamı da bu. Senin yazdığın şiiri senin yazdığın 
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malzemeyle ben de yazarım. Ben daha iyi yazarım.  Bir çıraklık tarafı da var tabi. Usta 
çırak ilişkisi de varsa... İşte zaman algısının farklılığı aslında bu. Ama şimdi modern insan 
için zamanın akması lazım. İlerlememiz lazım. O yüzden de o eski, geleneksel değerler 
sistemi sıkıcı gelmeye başladı. Statik. Hadi buna razı olalım derken şimdi de artık şeyi de 
kaybettik. O platform, on dokuzuncu yüzyıl yazılı matbaa ile kültür üreten daha sakin ve 
belirli bir çerçeve içine giren bir gerçeklik algısı; değerler sistemi, varlık tasavvuru da yok 
gibi. Burada sanal dediğimiz âlemin fiziki, duyulur olan âleme egemenliğini kaotik bir 
biçimde sağladığını ve baskı altına aldığını görüyoruz. Buradan nasıl bir edebiyat çıkacak? 
Yani şimdi söyleyeceğim cümle bu işi bilen adamın cümlesi olmayacak, şöyle çok amatör 
bir cümle söyleyeyim: Kötü edebiyat her zaman vardı ama şimdi kişisel web sayfalarında, 
bloglarda isteyen istediği yazıyı yayınlayabiliyor, bazı sitelerde interaktif romanlar yazılıyor. 
Buna benzer birtakım platformlar. Bir defa ulaşım kolay. Ama eleştiri mekanizması ne kadar 
etkili emin değilim; fiziki ortamın sağlayacağı katkıdan mahrum, bir varla yok arası âlemde 
bir de bakmışsın yok.

Biz şimdi burada hangi kıymetler sistemine göre çalışacağız. Yani sen iki paragrafını 
yazdığın romana devam ederken benim için ölçüt ne olacak. Doğrusu, en azından benim 
bakış açımdan burada bir muamma var. Şüphesiz ki insanların en kadim değerler sistemini 
dönüştürerek de olsa devam ettirdiğini kabul ediyorum. Ama biraz da o hız dediğimiz 
kavramın bizim algılamamızı etkilediğini düşünüyorum. Bu algılama etkisi, gerçeklik 
kaybına da yol açıyor. Baş dönmesinden bahsediyorum bu arada. Duyular sisteminin aslında 
sabote edildiği… aslında basitçe bir şeyi kaybediyoruz. Bir, içinde yaşadığımız fiziksel 
ortamı, bu beş duyu dediğimiz düzen kuran imkânı. Duyularımızla aslında fiziksel ortamı 
algılıyoruz hatta düzenliyoruz, bildiğiniz gibi.  Dışarıdan bir ses duyarsak bu sesi kategorize 
ediyoruz. Şimdi bu sanal ortamda bizim bu duyularımızın egemenliği de kayboluyor. Yani 
bu görme, işitme, dokunma, koklama duyularımızla içinde yaşadığımız dünyayı bir düzen 
içinde algılıyoruz. Aslında ben ya da biz düzen veriyoruz. Çünkü o duyular bize ait olduğuna 
göre, o duyuların etkinliği, faaliyeti bizim görerek düzenlememize imkân verdiğine göre, 
bu duyularla fiziksel ortamı düzenliyoruz. İşte on dokuzuncu yüzyıldaki roman yazarı, bu 
düzeni bilmediğimiz işaretler sistemine aktarmak için çaba harcıyordu. Çünkü bu düzen 
statik bir gerçeklik değerinin kendisi olarak görülüyordu. Şimdi bu duyularla ilişkili alanda 
değiliz. Şüphesiz görüyoruz bu ekranı falan ama oradaki egemenliğimiz daha sınırlı ya da 
bana öyle geliyor. 

O âlem sayılarla oluşturuluyor. Dijital dedikleri hikâye bu. Sayılarla oluşturuluyor. Yani 
görüntü de sayılarla oluşturuluyor falan. Birisi başka bir yazılım ürettiğinde görüntü 
kavramı değişiyor. Dolayısıyla burası artık yeni bir değerler sistemi üretilmesi gereken, yeni 
bir gerçeklik anlayışı oluşturulması gereken bir platform. Bana öyle gelir ki bunun teorik 
tartışması en kadim zamanlardan beri, insanlığın koruması gereken değerler sisteminin 
yeniden tartışılıp üretilmesi ve sabitlerle değişkenlerin yeniden belirlenmesi süreci olmadan 
bizim gibi iki yüz yıllık modelle muhatap olup hatta maruz kalıp edilgin bir şekilde peşinde 
koşan toplumlar için bir kriz kapıdadır, hatta kapıdan da girmiş olabilir. O yüzden siz yetenekli 
genç arkadaşların önce bir değerler sistemi konusunda karara varması gerekir. Sizler zaten 
bunları bulursunuz. Bunların hepsi aslında insan algısı ve zihni ile belirleniyor. Biz bu süreç 
içerisinde bunları nereye koyacağız. Postmodern dönemin, değerler sistemin yıkıldığı, 
gerçekliğin tamamıyla, sabote edilmek istendiği bir dönem olduğu söyleniyor. Fakat başka 
şeyler de söyleniyor. Bu dönemin de geçici olması gerekiyor. Çünkü on yedinci yüzyıldan beri 
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beş yüz yıldır sürekli birbirini tekzip eden dönemler ardı sıra geliyor falan. Burada kalabilmek 
için, burada ayakta kalabilmek için bu kaotik ortamın içerisinde söylenecek söze önceden 
sahip olmak lâzım gibi geliyor bana. Sözü söylerken anlam üretmek değil, biraz modern 
dönemlerin edebiyatında bu vardır. Serbest çağrışımlarla, sonra ben onu kastetmedim 
aslında şöyledir de denilir. Bunun da aslında tamamen değersiz ve insanın yaratıcı kabiliyeti 
açısından dışta bırakılması gereken bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama her halükârda 
arkada, bizim bu sanat faaliyetlerimizin arkasında bir sağlam yazılım; ki işte ona değerler 
sistemi, değerler hiyerarşisi… diyelim… değerler hiyerarşisini daha çok seviyorum. Çünkü 
en başa neyi koyacağına karar vermen lâzım. En başa koyacak bir kavramın yoksa ondan 
sonra gelenlerin de aslında anlamı yoktur. Kaos öyle oluşur. 

Bu söyleyeceklerimin belki sanalla ilgisi yok ama bir son cümle de bana müsaade ederseniz 
söyleyeyim. Bu modern dönemlerin aslında hümanizma kavramı ile oluşup dönüştüğünü 
hepimiz biliyoruz. E hümanizmanın da bize insanları sevmek gibi öğretildiğini biliyoruz. 
Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hümanizma tam anlamıyla Tanrı’nın yerine insanın 
oturtulmasıdır. Dolayısıyla aslında değer sistemini değiştiriyor adamlar... Sizin kabul edip 
etmeyeceğinizi bilmiyorum. Ben kendi düşüncemi söyledim. Benim açımdan insan ya 
eşrefi mahlukattır ya Tanrı’dır. Ortası yok, üçüncü bir yol yoktur; ya kendisini Tanrı gibi 
görecek ya da Tanrı’dan aldığı ruhsatla yeryüzünde tasarrufta bulunan olarak diğer tüm 
canlıların, varlıkların üzerinde Allah adına tasarrufta bulunan bir güç olarak görecek 
kendisini. Dolayısıyla işte bu, değerler hiyerarşisini de böyle böyle oluşturmaktadır. Siz 
başka bir sistem, hiyerarşi düşünebilirsiniz. Eğer böyle bir bakış açısı, bir görüş oluşturmaya 
çalışırsak yazar, sanatçı bireyler olarak da kendimize ait bir düzen kurmuş ve sanal ortamda 
da tavrımızı, tıpkı fiziksel ortamda olduğu gibi istikrarlı karakterimizi gösterecek şekilde 
sergileyebilmiş oluruz. Yoksa ailemizle konuşurken farklı, okulda hocamızla konuşurken 
farklı, arkadaşlarımızla konuşurken farklı ama burada konuşurken farklı olmaz. Bu karakter 
zafiyetidir. 

Bu arada süremiz, geçiyor mu bilmiyorum ama sanırım birkaç bir şey daha söyleyebilirim. 
Yine modernitenin anahtar kavramlarından birisi de bireydi. Birey kendi başına insiyatif 
kullanabilen, ayakta durabilen, kendisi karar verebilen toplumun atomik parçasıdır. 
Parçalanamaz birimidir. Burada eksiklik nedir? Eksiklik şudur, hiçbir birey kendi başına, 
dağda birey olamıyor. Bir birey başkasıyla karşılaştığında birey olur. Dolayısıyla, bireyleşmek 
ile sosyalleşmek arasında da kaçınılmaz bir bağ vardır. Siz kendi bireyliğinizi ancak başkasıyla 
konuşmaya başladığınızda fark ediyor ve kurmaya başlıyorsunuz. Karakteriniz de aslında 
orada oluşmaya başlıyor. İşte aile dediğimiz şey de orada belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu 
biraz uzun bir mesele. Modernleşme süreci ile birlikte değişen değer yargılarımız, dünyaya 
bakış tarzlarımız falan benim gibi bir adam için 2019’da tamamen kaotik bir hal almaya 
başladı. Bu fiziksel ortamın dışında, yazılı da olmayan yani bu yazılı da değil, önümüzde 
kitap olarak tuttuğumuz bir şey de değil. Var ile yok arası, öyle zannettiğimiz bir yeni âlemde 
ancak insanı daha değerli hale getirebilecek eserleri, insanı daha yüceltecek eserleri belli bir 
değerler zemini üzerinden yükseltebiliriz. O imkândır, yani başkasına ulaşma imkânıdır. Bir 
sosyalleşme platformudur aslında. Ama yani başı boş. “Bugün canım istedi bu paragrafın 
devamında ben böyle yazayım bakalım nereye gidecek” falan diye bir anlayışa gidersek 
nereye gideceğini bilmeyenin söyleyeceği bir şeyi yoktur. Bir istikameti yoktur. Teşekkür 
ederim beni dinlediğiniz için. 





IV.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: H. Mahmut Erdemir
(Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Sayın şeref başkanım, genel başkanım, genç yazar arkadaşlar, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Kurultayın ilk günü yoğun ama bir o kadar da verimli geçti. Kurultayın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum öncelikle, aslında konuşma metni hazırlamıştım ama şimdi konuşma yapacak 
arkadaşlar da oldukça fazla yani zamanı iyi kullanma adına bu konuşma yerine sadece birkaç 
tane konu başlığı ile düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. İnsanların taşlara kayalara çizdiği 
resimlerde başlattığı iletişim bugün günümüzde farklı bir noktaya geldi. Özellikle mektup, 
telgraf, telefon artık hayatımızdan çıktı. Bugün inanılmaz bir internet çağını yaşıyoruz. Peki bu 
internet dijital ortam her şeyi etkiliyor, hayatımızı etkiliyor, peki edebiyatımızı nasıl etkiliyor? 
Edebiyatımıza yaptığı etkiler nelerdir? Şimdi sizler de yazıyorsunuz eserleriniz var. Normalde 
eserinizi yazıyorsunuz, bir arkadaşınıza gönderiyorsunuz ya da bir yazara gönderiyorsunuz. 
Onlardan gelecek cevaba göre bir dergiye ya da gazeteye gönderiyorsunuz eserinizi. Orada 
bir yayın kurulu var. Yayın kurulu bunu değerlendiriyor. Bir kişi ya da iki kişi. Yayın kurulu 
bunu kendi aralarında tartışıyorlar. Yani bu eserin yayın ortamında yer alıp almayacağı 
konusunda düşüncelerini ifade ediyorlar. Ama sosyal medyada öyle bir şey yok. Yazıyı yazdı 
tuşa bastı gitti. Dikkatimi çekiyor son günlerde bazı insanlar, hiçbir kitabını okumadığı 
yazarın kitabından bir alıntı yapmış. Sosyal medyada paylaşıyor. Merak ediyorum bakıyorum. 
Yüz elli tane beğeni almış. Yani kendisine ait olmayan, kitabını okumadığı kişilerin duygu ve 
düşüncelerini paylaşmak, bilmiyorum edebiyata ne kadar zarar veriyor. Dolayısıyla bugün, 
dün ve yarın da yapacağımız konuşmalarda ve değerlendirmelerde dijital ortamın edebiyata 
ne tür olumsuz etkiler yaptığını birlikte göreceğiz. Ama benim tespit ettiğim özellikle Türkçe 
katlediliyor. Dolayısı ile bu yeniden, tabi biz bu süreci tersine çeviremeyiz ama önemli olan 
eksiklerin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda görüşlerini almak üzere 
Rümeysa Hazel Pekacar’ı davet ediyorum.

Rümeysa Hazel PEKACAR

(Genç Yazar)

Merhabalar,

Ben Rumeysa Hazel Pekacar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Yüksek Lisans 
öğrencisiyim. Öncelikle hoş geldiniz diyerek, burada sizinle birlikte olmaktan mutlu 
olduğumu belirtmek isterim.

Şunu söylemek isterim ki ben bir yazar değilim. Bu kadar usta olan ve kalemi kuvvetli 
yazarlarımız varken yalnızca bir yazar adayı ya da yazmayı seven biri olabilirim. 

Ben yazı yazmaya kendi halimde denemeler kaleme alarak başladım. Daha sonra bu ilgi 
toplumsal problemlere olan duyarlılıkla da birleşince bir gazetede köşe yazarlığı şeklinde 
devam etti. Ancak akademik hayata geçiş yapmamla birlikte köşe yazarlığını bıraktım. 
Çünkü akademik yazılar yazmak deneme ve köşe yazarlığından oldukça farklı ve güç bir 
iştir. Akademik yazı eleştirel ve akademik kurallara uygun bir şekilde sistemli yazı yazmayı 
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öğrenmek demektir. Bu nedenle, kendimi alanımda geliştirebilmek adına akademik 
çalışmalarıma ağırlık verdim. 

Şu anda aynı zamanda, kuram ve düşünce dergisi olan notlar dergisinde yazmaya devam 
ediyorum. Yazı yazmak ve daha da önemlisi yazdıklarını paylaşabilmek sorumluluk gerektiren 
bir davranış. Çünkü insan, hayat boyu tekamül üzerinedir. Devamlı bir gelişme ve dönüşüm 
içerisindedir. Bu yüzden okudukça, öğrendikçe ve yazdıkça aynı kalmamız mümkün değildir. 
Öyle ki kişinin dünkü fikirleri bugün aynı olmayabilir. Bu yenilenebilmenin ve gelişmenin en 
önemli göstergesidir. Yazıya dökmek ise o bilgileri ve yazıyı ölümsüzleştirmek demektir. O 
yüzden çoğu kişi bunu göze alamaz.  Sorumluluk gerektiren diğer bir yönü de bu sanıyorum. 
Bu yolda ilerleyebilmek adına geliştirici eleştiri ile yıkıcı eleştiriyi birbirinden ayırt etmek de 
gerekiyor. İnsanın yapması gereken, eğer sevdiğiniz bir şeyi yapıyorsanız o alanda usta ve 
kıdemli olan insanların ve hocaların rehberliğinde devam etmektir.  

Elbette başlamadan yola çıkılmıyor. Ben de Notlar dergisinde editörlerimin destekleri ile 
yola devam ediyorum. Onlara sonsuz teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunuyorum. 

Umarım buradaki tüm genç arkadaşlarım, yazarlık ve yayın alanında arzuladıkları ve hak 
ettikleri yerlere gelirler. Yolunuz açık olsun...  Esen kalın. 

Zeynep ŞAHİN

(Genç Yazar)

Edebiyat Bir Tık Önde

E-kitap matbu kitapların tahtını sallar mı? Edebiyatın değerlerle yol aldığı farzedilirse 
dijitalleşme sürecinde bu değerleri nasıl korumalıyız? Z kuşağı adını verdiğimiz genç kuşak 
dijitalleşme sürecinde sürecin neresinde durmalı? Edebiyat ve dijitalleşme üzerine pek çok 
benzer soru sorulabilir. 

İnsan; dünya üzerinde geçmişe dair hafızasını koruyan ve bunu nesiller boyu aktaran tek 
varlık. Bu sebeple geçmişten günümüze kültür, edebiyat, sanat, tarih insanlığa dair ne varsa 
hepsi dil vasıtasıyla aktarılmaktadır. Bu demek oluyor ki hem insan hem de dil zamanın 
postacısı konumundadır. Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendi 
kanunları içinde yaşayan, gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan sosyal bir kurum; 
seslerden örülü bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemidir 
(Prof. Dr. Muharrem Ergin). Temelde problemimiz edebiyatın ve dijitalin diline sahip 
çıkmak. Tanımı yapılan dil, ancak bu özelliklerini korumayı başarırsa o dilin devamından söz 
edilebilir. Dijital mecraların kullanımının hızla yaygınlaşması ile yaşantımıza yeni ifadeler, 
anlatım kalıpları, semboller ve kullanım pratikleri girmektedir. Bugün popüler kültürün 
etkisiyle Türkçemizin yabancılaşması kontrol edilemez hale gelmiştir. Genç kuşak birkaç yüz 
sözcükten örtülü kısır döngü sözcük dünyası, sırf popülarite uğruna yaşamlarını cendereye 
almalarına sebep olmaktadır. Yetişmekte olan genç nesil ana diline karşı önyargılıdır.

Gençlerimizin çokça kullandığı sosyal iletişim ağları ile artık dünya bir tık ötemizde; YouTube, 
Twitter, Instagram vb. kişisel bilgi, resim, video paylaşımı, öğrenme, eğlenme gibi amaçlarla 
ortaya çıkmış; gençlerin yaşadığı duygular, toplumda fark edilmeme endişesi, sanal bir 
dilin doğmasına sebep olmuştur. Peki, zamanla bu sanal dilin karakterize hale gelmesi nasıl 
sonuçlar verecektir dersiniz? Sosyal medya tek yönlü bir bilgi paylaşımından, çift taraflı ve 
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eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşımı sağlayan medya sistemidir. Zaman ve mekan sınırlaması 
olmadan paylaşımın esas olduğu insani bir iletişim şekli, informal eğitim yöntemidir. Gazete 
ve dergi okuma özürlü milletimiz, şaşılacak bir hızla sosyal medya kullanıcısı oluyor. Yani 
internette yayımlananları çok hızlı bir şekilde takip ediyor. Sosyal medyada öyle güzel, 
kaliteli, olumlu yayımlar yer bulmalı ki; insanımız sosyal medya yoluyla bilinçlenmeli. Belki de 
yıllardır yakalayamadığımız okuma kültürünü bu yolla elde edebiliriz. Sosyal medya, bugün 
herkese açık bir meydan ve her geçen gün daha da kalabalıklaşan bir ortam görünümünde. 

Dil yıkımı nasıl önlenmeli? Eskiden dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan korumaya 
çalışırken bugün dijital dünyanın dil yanlışlarından korumaya uğraşır olduk! İnsanlar, 
günümüzde sığ bir dille kendine benzeyen sanal dünyalar kuruyor ve beslendiği olumsuz 
kaynaklar çığ hızında büyümekte. 

Toplumca üretilenler, zamanla toplumun diline yansıyor. Toplumun dil gelişiminin takibi 
bu noktada belki de en önemli başlıktır! Biz; dijital dünyanın kullanıcıları olarak işin içinde 
zincirin bir halkası olarak yer almamız gerekmektedir. Açıkçası biz kullanımda dünyayla eş 
teknolojiye sahipsek, kullanım kontrolünde de aynı teknolojiyi takip edebilmeliyiz. Zehrin 
panzehiri içindedir misali; sosyal medyanın dilde ve edebiyatta yaşattığı tahribatı sosyal 
medyayı kullanarak önlemeye çalışmalıyız. Tarihe adımızı yazma yöntemlerimizden biri de 
edebiyattır.  Aksi takdirde silinip gideriz. Dilimize ve edebiyatımıza sahip çıkmazsak dijital 
dünyada varlığımızın ne anlamı kalır? Tarih, her zaman geçmişi yazmaz. Tarihin yazmadığı 
yerde geçmişi edebiyat yazar. 

Edebiyatın öznesi olan birey yazarak ben de varım der. Dijitalleşmenin bu kadar yoğun 
olduğu bir dünyada anlık pozlarla var olamayız. Yazma eylemi medeniyete bırakılan bir izdir. 
Edebiyat medeniyete ruh üfürür.

Dijitalleşme sürecinde mikro pozlarla sanal bir dünya oluşurken. Edebiyat makro düzeyde 
pozlara ev sahipliği yaparken döneminin sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel anlamda her 
alanından beslendiğinden mütevellit her pozu ayrı bir renklidir. Edebiyatın pozları kalıcı 
bir değer taşır. Sosyal medya gibi sadece anlık beğenilerin, genel geçer zevklerin ürünü 
olmadığından klasikler hala dimdik ayakta. Hem ortaya çıktıkları toplumun edebiyatına hem 
de dünya edebiyatına yön vermeye devam etmektedirler. 

Dünya yazarlarının devlerinden olan Dostoyevski, dünya edebiyatının şaheserlerinden biri 
olan Suç ve Cezası’nda anlattığı Raskolnikov‘un buhranını hiçbir dijital mecra yardımıyla 
aktarmak mümkün değil. Çünkü dijitalleşme süreçte mekanik olan bir dili de beraberinde 
sürükler. 

Dijitalleşme bir salgın gibi yayılırken kullandığı dili ve dilin beslediği edebiyatı seçen bir kitle 
vardır. Türkçe kendini korur. Türkçeyi kullananlar kendini koruyabilir mi (Mustafa Özçelik)? 
Türkçeyi bir dil olarak kullananların, edebiyatını bu dil ile aktaranların dijital dünyaya 
karşı muhalif bir tavır sergilemesi gerekmektedir. Tepkisizlik edebiyatın kitabında yazmaz. 
Edebiyat tepkisiz kaldığı gün sosyal medyanın da içinde bulunduğu dijital dünya galiptir 
demektir.

Tarihe gömülen ölü dillerin makus talihini edebiyatın diline yaşatmamak için biz edebiyatın 
yazar adaylarına ve okurlarına büyük görev düşmektedir. Dünyaya yön vermek istiyorsak 
edebiyat gibi dijital dünyayı da biz beslemeli ve üretmeliyiz. Dünya tarihinde sadece 
ürettiklerimizin kontrolü bizdedir. 
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Yanlış yerde aradığımız bir temsil arayışımız var. Edebiyatı temsil edecek olan biz amatörleriz. 
Temsil arayışımız ne bu dünyanın dili ile ne de dijital mecranın dili ile mümkün. Temsil 
gücüne sahip dil; sadece kelimelerin dilidir. Amatör bir ruhla yaptığımız edebiyatı dijital 
dünyaya karşı profesyonel bir şekilde temsil edeceğiz.

Hilal Bayram

(Genç Yazar)

Sosyal Medyada Edebiyatın Yolculuğu

Düşünmenin en iyi yolu yazmaktır diyor Pascal Quignard. Evet düşünmenin en iyi 
yolu yazmaktır ama içinde bulunduğumuz bu çağda zihnimizde belirenler düşünceye 
dönüşmeden yazıya dönüşüyor ne garip değil mi? Düşünüyorum, Türk diline bu kadar 
katkısı olan Ali Şir Nevai günümüz teknolojisi içinde yetişmiş olsaydı bu kadar özgün, 
kaliteli yazabilir bu kadar eseri verebilir miydi; merak ediyorum açıkçası. Üstat Necip Fazıl 
Kısakürek poetikasında “şair ne yaptığının yanı sıra, niçin ve nasıl yaptığının ilmine muhtaç 
ve üstün marifetinin sırrına müştak bir tılsım ustasıdır” demiş. Üstat günümüz sorununu bir 
cümle ile açıklamış. Mustafa Özçelik hocamın, günümüz yazarları Yunus Emre okumadan 
şiir yazabilmekte, Dede Korkut okumadan hikâye yazabilmekte demesiyle aynı kapıya 
çıkmaktadır. İlme muhtaç hissetmeme hadisesi, bir ekol sahibi olmadan, kendine bir yol 
belirlemeden yazılıyor olması derinliğin yitirilmesine sebep olurken bireyselciliği de ön 
plana çıkarıyor. Bireyselciliğin ve sınırlandırılmamanın sonucu olarak herkes her an her 
şeyi yazabileceğini düşünüyor. İşte bu yüzden o kadar çok yazılıyor ki bu metnin ağırlığını 
düşürmesine neden olmakla beraber sıradanlaştırıyor. Elbette buna zemin hazırlayan da 
sosyal medya oluyor. 

İnternette kolayca var olma insanların hiçbir sınır olmadan dilediklerinde yorum yapabilme 
gücünü vermektedir. Bilgiye dâhil hiçbir uğraş sarf etmeden ulaşabildiğimiz bu dönemde, 
klavyenin vermiş olduğu bir güç vardır. Bunun sonucunda edebiyat kahvelerin yanında 
paylaşılan kitaplarla tüketim malzemesi haline gelmiştir. Tüketim haline getirilmeye çalışılan 
Sabahattin Ali gibi yazarların kitaplarında en can alıcı yeri paylaşılmasının sonucunda insanlar 
alacağını aldığını düşünerek kitabı baştan sona okuma ihtiyacı hissetmiyor. Bu durum bizi 
bağlamdan, kökten koparmış oluyor. Bunun sonucunda da kısa ve küçük parçalar halinde 
az ve öz zihniyetle oluşturulan bir edebiyat anlayışını da yavaş yavaş temellendirmiş oluyor.

Her dönemin kendine özgü şartları vardır. Bu şartlar doğrultusunda edebiyat şekillenir. Bu 
dönemin getirisi de hiç şüphesiz sosyal medya olmuştur. Sorunlar yarattığını düşünsek de 
elbette imkânlar da sağlamaktadır. Edebiyat paylaşımlarının önemli yer tuttuğu bu mecrada 
insanlar birbirlerine çok kolay ulaşabilmektedir. Bu sayede yazarın okuruna ulaşamama 
sorununu, genç yazarların kendini tanıtamaması sorununu ve bunun gibi birçok sorunu 
ortadan kaldırmıştır. Bu mecranın olumlu katkısına dinamik kuşağın ilgisini edebiyata 
çekiyor olmasını da ekleyebiliriz. 

Sınırlandırmayı bilmeyen asla yazı yazamaz diye bir söz vardır. Peki, buradaki sınırlandırma 
zihin süzgecimiz mi yoksa Twitter’ın vermiş olduğu karakter sınırlaması mı buna karar 
vermek gerek. Buna karar veremediğimiz anda elektronik ortamda bir yığın yanlış bilgi, her 
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yazdığının doğru olduğunu savunan bir kitle, her düşüncesinin edebiyata dâhil olduğunu 
zanneden bir gençlik meydana getiriyor. Bu nedenle sosyal medya gibi bir gücün var 
olduğunu kabul etmeli, yazdıklarımız üzerinde daha fazla düşünerek işçilik yapmalı ve sosyal 
medyayı lehimize çevirmeliyiz. Bu hiçbir sıfat ve vasıf taşımadan herkesin görevi olmalıdır.

Melis UĞURLU

(Genç Yazar)

Dijitalleşmenin Edebiyata Etkisi

Her şeyde olduğu gibi dijitalleşmenin edebiyata etkisi hakkında da insanlar iki ayrı kutba 
ayrılıyorlar; ancak ben dünyada var olan her şeyin bir karanlık bir de aydınlık tarafı olduğu 
kanaatindeyim. İnsan ve insan ürünü olan tüm nesneler özünde iyiyi ve kötüyü birlikte 
barındırır. Bizler gibi sanat da elbette dikenli yollardan geçer.

Özellikle sosyal medya, yazarların seslerini duyurabilmesi açısından bir rüzgar yaratmıştır. 
Bu rüzgara kapılıp savrulmak, oradan oraya sürüklenmek ihtimaller arasında olduğu gibi 
o rüzgarı arkamıza alıp yeniliklere önderlik etmek, kendimizi geliştirmek de mümkündür. 
Dijital dünyayı iki ayrı yönden ele almak istiyorum.

Öncelikle önümüze serilen bu teknoloji biz genç yazarlar için belki de hiç duyulmayacak 
seslerimizi en hızlı şekilde insanlara ulaştıran ve ben de buradayım deme fırsatı veren 
yegane bir hediye. İyi de yazsak kötü de yazsak hemen geri dönüşler alma ve kendimizi 
yenileme fırsatı tanıyan bir araç. En önemli özelliği ise tek bir tuşla yazımızı okuyabilecek en 
fazla insan sayısına kapımızı açmış bulunmamız. Aslında bu hem korkunç bir durum hem de 
muazzam, ancak şimdilik iyi yönlerini ele almaya devam edelim. Bu sosyal medya rüzgarı 
,tüm güncel edebiyat akımlarından anında haberdar olmamızı sağlıyor. Diğer yazarların 
eserleriyle kendi eserlerimiz arasındaki üslup farklarını en hızlı şekilde gözlemlememize 
yardımcı oluyor. Aynı zamanda özgünlüğünü kanıtlayan yazarların keşfedilmesi de eskiye 
göre daha kolay bir hâle geliyor. Ayrıca dijitalleşme sayesinde edebiyat yozlaşmış fikirlere 
saplanıp kalmak yerine canlı bir varlığa dönüşüyor ve sürekli kendini yenilemek durumunda 
kalıyor. Bu sayede farklı kalemlerin kendi okuyucu kitlesini bulması da oldukça kolaylaşıyor.

Peki, bu dijitalleşmenin edebiyata hiç mi olumsuz etkisi yok?

Hemen bu soruya cevap verelim, elbette bu hızlı etkileşim denizinde oldukça haşin dalgalar 
var ve var olmaya da devam edecek. Bunlardan en önemlisi edebi değeri olmayan yazıların 
oldukça popülerleşip güzel olan eserleri gölgede bırakması durumu. Okuyana hiçbir şey 
katmayan bir bataklık gibi içine çektikçe çeken ve estetik değeri olan eserlere okurun 
ulaşmasını zorlaştıran fazlaca tuzaklar içeriyor sosyal medya. Yani önümüze türlü türlü sözcük 
yığınları akşama kadar her gün gelip gidiyor, işte bu aşamada doğru okuma yapabilmeyi 
öğrenmek gerekmektedir. Özellikle genç okurları bu konuda derinlenmesine bilinçlendirme 
ihtiyacı vardır. Dijital dünyanın edebiyata yaptığı kötü etkilerden biri de yazarların belli bir 
emekle ortaya koyduğu eserlerinin isimsiz paylaşılması hatta çalınması durumudur. Kendi 
kalemimizi insanlara açarken bu tehlikeyi de göze alıyoruz çoğu zaman. Bir de edebiyat 
ile ve okuma yapmakla ilgisi olmayan insanların objektif olmayan yorumlarının altından 
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da kalkmaya çalışırken yazar aslında sosyal medyada farklı farklı cephelerde savaşmak 
zorunda kalıyor. Yazının başında belirttiğim gibi her şeyde olduğu gibi sosyal medyada da 
hayat bizi birçok sınava tabi tutuyor. Dijitalleşmenin artısı mı fazla eksisi mi fazla net bir şey 
söyleyemem, ancak artık yaşadığımız yüzyılda yolu internetin dünyasına düşmeyen yazar 
pek kalmamıştır, istese de kalamaz, yeniliği takip etmek zorundayız hepsini benimsemesek 
bile buna mecburuz.

Bu sebepten dijital dünyanın bizim kalemlerimize ışık tutacak faydalarından yararlanmaya 
bakmalıyız ancak her an dikkat edelim zira yol fazlaca taşlı.

Mehmet BOZDAĞ

(Genç Yazar)

Üçüncüsü düzenlenen Türkiye genç yazarlar kurultayının en genç katılımcılarından biri 
olarak burada olmaktan mutluluk duyuyorum ve herkesi saygıyla selamlıyorum.

Doğma büyüme Maraşlıyım, 2 yıldır şiir yazıyorum. Tabi Maraşlı olmak „şair“ yaftasını 
takıveriyor boynumuza, hatta Maraş için her beş kişiden altısının şair olduğu bir memlekettir 
derler. Bunu ben veya Maraşlı bir hemşehrim demiyor, bu olguyu memleketimiz kendi kurdu. 
Fakat Maraş’ın şairliği bildiğim kadarıyla Cumhuriyetten sonra geliyor. Cumhuriyetten önce 
doğan Karacaoğlan, Necip Fazıl ve adı Han duvarları şiirinde de geçen Maraşlı Şeyhoğlu 
Satılmış gibi isimler istisna. Maraş‘ın şairliği hakkında fantastik bir kurgum var.

Osmanlı zamanında edebiyatın vücut bulmuş şehri elbette İstanbul’dur fakat 1. dünya 
savaşının ardından gelen bir işgal dönemi vardır. Edebiyatımız bu işgalden kendini 
koruyabilmek için kendini gerisin geriye atarak Maraş’ta yeni bir damar oluşturmuştur ve 
Maraş sütçü imamın bir şair edasıyla attığı kurşun ile kurtulmuştur. Bu olaydan çıkarımımız 
„Bir kurtuluş yolu olaraktan edebiyat“ diyebiliriz. Benim gözümde sütçü imam şiirini 
namluya süren adamdır ve şairliği de buradan gelmektedir. Sütçü imamın kurşunu atma 
niyeti ile şiir yazan bir şair gösterin bizde ona „imam şair“ diyelim.

Kısaca edebiyatımız İstanbul’da işgale uğramamak için Maraş‘ta bir şair damarı oluşturdu ve 
bu damar bizi Fransızlardan kurtardı. Buraya kadar dolaylı yoldan edebiyatımızın bir asker 
gibi kuvayı milliyedeki rolünden ve ülkeyi kurtarma çabalarından bahsettik. Hem konumuz 
olan hem de belli bir kanıya varılmadığı için büyük bir sorunumuz olan „dijitalleşme“… 
Dijitalizm ülkemize daha çok pazarlama yani reklam adı altında girdi. Bir işi ne kadar iyi 
yaptığının önemi kalmadı yaptığın işi iyi ya da kötü ne kadar duyurduğun önem kazandı. Bu 
yönden bakınca ilgi göremeyen edebiyatımız daha da ilgisizleşebiliyor ve edebiyat dergileri 
tıpkı birer süs eşyalarına dönüşüveriyor.

Peki dijitali nasıl sevebiliriz bunun bir yolu var mıdır? Tabiki ilk akla gelen bize sağladığı 
olanaklar dijitali sevdirebilir ama yine de dijitali bir türlü benimseyemedim çünkü çok fazla 
olanak sağlıyor.

Bilgiye bu kadar ucuz ve kolay ulaşmak ve insanların yazarın yazılarından çok yazarın kişiliği 
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üzerinde durması, fakat bu şu demek değil yazarı ayrı yazıyı ayrı değerlendirmek lazım. 
Bunu savunmuyorum. Bilgiye ucuz ve kolay ulaşmak, yazarların dedikodusunu yapmak. 
Edebiyatımızı fazlasıyla magazinleştiriyor.

Bu magazin olayından ben şunu anlıyorum yazarın ömrü „şuan“ kadardır. Her ne kadar 
dijital araçlar yazarın eserlerini korusa da yazarın ömrünü yiyip bitirmektedir. Dijitalizmi 
savunan arkadaşları da dinledim, bazı yönlerinden kaçamayacağımızı söyleyen hocalarımızı 
da dinledim ama yine de beni dijitale karşı temkinli yaklaşmaktan alıkoymuyor. Bu konu 3. 
Kurultayın aklımıza mıhladığı önemli bir soru ve sorun olarak kalacaktır. Umarım bir sonuca 
varabiliriz. Teşekkür ediyorum.

Emre ÖZTÜRK

(Genç Yazar)

Edebiyatın Dijital ile İmtihanı

Hayatımızın her alanının, dijitalleşme ile çepeçevre kuşatıldığını ve bu kuşatılmanın 
üzerimizdeki tahakkümünü giderek artırdığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Gelişen teknolojik 
olanakların hayatımızın her alanında bize inanılmaz kolaylıklar sağladığını inkâr etmek 
mümkün olmasa da bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, geleneksel bilgi edinme pratiklerini de 
değiştirmiştir. Olanı olduğu gibi kabullenme ve teslim olma kolaycılığına bizleri mahkûm 
etmiş başta edebiyat olmak üzere birçok alanda evrenselleşmeyi ve küresel modayı hâkim 
kılmıştır. Bilginin parmak uçlarımızla ulaşabileceğimiz yakınlıkta olması bizleri araştırmaktan, 
öğrenmekten ve ezberlemekten alıkoymuştur.

Teknolojik olanakların sağladığı veriye ulaşmadaki kolaylık, zaman içerisinde edebiyat 
dâhil hayatın birçok alanına nüfuz ederken, sosyo-kültürel dönüşümlere de öncülük 
etmiştir. Örnek vermek gerekirse geçmiş dönemlerde günler süren işlemlerin günümüzde 
bilgisayarlar ya da akıllı telefonlar aracılığıyla kısa süreler içerisinde gerçekleştirilebilmesi, 
insanların beklemeye ya da gecikmeye olan tahammüllerinin azalmasına neden olmuştur. 
Sosyo-kültürel anlamda yaşanan bu değişim, edebiyatın da bu duruma paralel bir şekilde 
gelişerek yeniden şekillenmesine yol açmıştır.

İnternetle birlikte, yetkinlik aramaksızın herkesin yazar olabileceği bir dönem başlamıştır. 
Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırıcı yönü sayesinde, dijital ortamda yayınlanan 
eserlerin nicelik yönünden artışında büyük bir gelişme kaydedilmiş olsa da, bu durum 
nitelikli eserlere ulaşmayı bir o kadar zorlaştırmıştır. Çünkü kabul görmeyen, basılmaya 
değer görülmeyen birçok eser, kişilerin kendi web sayfalarında, bloglarında veya sosyal 
medya hesaplarında yer alarak nitelikli esere ulaşma yolunda okuyucunun işini bir hayli 
zorlaştırmıştır. Ancak, niteliksiz eserlerin bu kadar yaygın olması, nitelikli eserlerin kıymetini 
artırmış, bir yönüyle nitelikli/niteliksiz eser arasında kalan bilinçli okuyucunun kıyas yapma 
kabiliyetini güçlendirmiştir. 

Bununla birlikte internette yayınlanan herhangi bir eserde metne sadık kalmak da bir hayli 
zordur. Sosyal medya aracılığıyla elden ele dolaşan içerik değişken ve evrilebilir bir hale 
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gelmektedir. Örnek vermek gerekirse Turgut Uyar’a ait bir mısra Cemal Süreya’ya aitmiş 
gibi paylaşılmakta, bu yanlış bilgi kısa sürede yayılmakta ve düzeltmek imkânsız hale 
gelmektedir.

Bütün bunların yanı sıra, internet, nitelikli bir eser oluşturmuş ancak bazı sebepler nedeniyle 
eserini yayınlatmayı başaramamış birçok kişiye de kapılarını aralamaktadır. İnternette 
yayınlanan eserlerin, matbu eserlere kıyasla yerellikten kurtularak, kapılarını tüm dünyaya 
aralaması sayesinde, yazarlar yapıtlarını daha geniş bir kitle ve kültürle tanıştırabilme 
olanağına kavuşmaktadır. 

Ayrıca internette yayınlanan herhangi bir eser veya içeriğe anında geri bildirim almak 
mümkündür. İnternet okuyucuları eser/içerik hakkında, yorum ve görüşlerini paylaşarak 
katılım sağlayabilir ve yazarlarla hızlı bir etkileşime girebilirler. Bu etkileşim sonucunda okur, 
yazara yön verebilir, onların görüşleri doğrultusunda eserlere ekleme, çıkarma ve değiştirme 
yapılabilir. Bu durum matbu eserlerde mümkün olmamakta, yazar ile okuyucunun etkileşime 
girmesi zorlaşmaktadır. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, internetin zaman-mekân kavramlarını 
ortadan kaldırmasıyla birlikte, basım ve dağıtımı internet yayıncılığına nispeten daha yavaş 
ilerleyen, maliyeti yüksek matbu yayınlara olan talebin gün geçtikçe azalacağını ve maliyeti 
daha az, ulaşması daha kolay olan ve birkaç duyuya birden hitap edebilen e-kitap, e-dergi 
ve dijital yayınlara talebin ise artacağını varsayarsak bilinçli üretici ve tüketiciye olan ihtiyaç 
artarak önem kazanacaktır. Bence üzerinde durulması gereken esas konu da budur.

Popüler kültürün ve teknolojinin hayatımıza hâkim olmasıyla birlikte toplum hızlı bir 
tüketime alıştırılmıştır. Hız çağı olarak da adlandırılan bu modern çağ, mutlu olmak için hızlı 
olunması gerektiğine inandırmıştır herkesi. Herkes ve her şey hızlı olmak zorundadır. Yavaş 
olanın yaşamaya, mutlu olmaya hakkı yoktur. Bugün kıymetli bulunan bir içerik ertesi gün 
önemini yitirmekte yerine bir başkası yer almaktadır. Bu durumda yazarın kim olduğu dahi 
önemini yitirmektedir. Bu bağlamda, kalıcı eserler bırakabilmek bir toplumun edebiyatının 
geleceğinin zarar görmemesi açısından önem kazanmaktadır. 

Edebiyatın dijital ile olan bu imtihanı ancak bilinçli üretici ve tüketici sayısının artmasıyla 
anlamını bulacak bir hadisedir. 

Metehan YENİGÜN

(Genç Yazar)

Dijital Çağda Edebi Nitelik Üzerine Düşünceler Ve Çözüm Önerileri

Dijital ortamda wattpad gibi uygulamalarda yazılan kitaplar bir eleştirmen tarafından 
incelenmediği, bir editör tarafından düzenlenmediği için ortaya çıkan e-kitaplar sadece çok 
okunmasına göre bastırılmasıyla edebi değerden yoksun eserler piyasaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle elektronik ortamdaki eserlerin en büyük eksilikliği olarak eleştirmen yoksunluğu ve 
edebi niteliksizliktir. Elbette nitelikli eserler de az da olmakla birlikte olabilmektedir. 
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Sosyal medya ve dijitalleşme çağında edebiyat için en büyük sorunlardan bir tanesi de satın 
alınan kitapların hep reklamla ilgili olmasıdır. Edebi olarak incelendiğinde dil ve anlatım 
bozuklukları, kurgu zayıflığı, betimleme yoksunluğu bulunan eserlerde aşk, ideoloji, 
cinsellik gibi popüler temalar kullanılarak edebilikten mahrum eserler büyük reklamlarla 
500.000 adet gibi devasa tirajlarla baskı yapılmakta ve satılmaktadır. Bu tarz eserler sosyal 
medyada çok takipçisi olan hesaplarda reklamı yaptırılarak insanların görmesi sağlanmakta 
ve yüksek gelir elde edilmektedir. Edebi niteliği olan eserler ise bu reklamları yapamadığı için 
gerekli ilgi ve desteği görememektedir. Siz ne kadar kıymetli bir kitap yazsanız da büyük bir 
yayınevinde bastıramadığınız sürece eseriniz okurlara ulaşması pek de mümkün olmuyor. 
Burda kasıtlı olarak iyi bir yayınevi değil de özellikle büyük bir yayınevi tabirini kullandım. 
Ülkemizde gerçekten çok kaliteli yayınevleri bulunmaktadır. Bu yayınevleri edebi nitelikteki 
eserleri iyi seçmekte ve okuyucularına iyi hizmet vermektedir. Lakin her iyi yayınevi büyük 
yayınevi olamamaktadır çünkü bu biraz da reklam işidir. Kitaplar edebi niteliğine göre değil 
de en çok okunana, en popüler yazara göre satın alınmaktadır. Kitap fuarlarında, çeşitli imza 
günlerinde talep hep popüler olanadır. Bir kitap fuarında televizyona oldukça çok çıkan bir 
kimse hiçbir eseri olmamasına karşılık konferans vermiş ve popülerliğinden ötürü yoğun 
ilgi görmüştür.

Edebiyatın yakınından uzağından geçemeyecek küfürlü, bel altı sözde şiirler insanlara dijital 
ortamda, sosyal medya platformlarında sunulmaktadır. Sunulan bu sözler binlerce insan 
tarafından görülmekte ve bu sözler edebiyat sanılmaktadır. Bu da beraberinde edebiyatın 
kalitesizleşmesine, nitelikli okurların daha az yetişmesine, insanların okuma eyleminden 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Okurlar sadece para olarak görülmekte, edebiyata ve 
kültüre hizmet ikinci planda tutulmaktadır.

Dijital çağda edebiyat üzerinde başka bir önemli husus, elektronik ortamda yayınlanan öykü, 
deneme, şiir, roman, masal gibi edebiyatın birçok ürünü edebiyat araştırmacıları tarafından 
incelenememektedir. Edebiyat araştırmacıları için başlıca kaynak basılı kitap ve dergilerdir. 
Bunun başlıca sebebi edebiyat araştırmacıları için bu elektronik ortamdaki binlerce 
eserin ulaşılabilme sıkıntısıdır. Edebiyat ürünleri için binlerce web sitesi, binlerce blog 
bulunmaktadır. Edebiyat araştırmacılarının bunları keşfetmesi oldukça zordur, neredeyse 
imkansız gözükmektedir. Ayrıca elektronik ortamdaki binlerce eserin incelenmesi de pek 
mümkün olmadığından basılı kitap ve dergiler edebiyat araştırmacıları için büyük önem 
taşımaktadır.

Peki dijital çağda nitelikli edebi eserlerin ortaya çıkması, edebiyatın gelişmesi ve nitelikli 
okurların artması için neler yapılabilir? Maddeler halinde açıklayacak olursak;

1. Kitapların reklama göre değil, edebi niteliğe göre satın alınıp okunulması için kamuoyu 
oluşturulmalıdır.

2. Eserleri incelemek üzere iyi eleştirmenler yetiştirilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
eserlerin incelenmesi üzere ciddi bir komisyon oluşturulmalıdır.
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3. Bu komisyonca nitelikli olarak seçilen yazarların, şairlerin, araştırmacıların Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenmesi, eserlerinin bastırılması için gerekli imkanların sağlanması 
gerekmektedir.

4. İyi bir edebi eserin ne gibi özellikler taşıması gerektiğiyle ilgili kitaplar, alanında uzman 
insanlar tarafından hazırlanmalıdır.

5. Dijital çağdan en iyi şekilde yararlanılması için dijital ortamda yayınlanan nitelikli eserlerin, 
araştırmacılar için çalışılacak bir hale gelmesi için eserler tek bir ortamda kayıt altına alınmalı 
ve kolay kullanılabilir bir hale getirilmelidir. Örneğin YÖK TEZ, Türkiye’de akademi dünyası 
için iyi bir örnektir. Edebi ürünler için de böyle bir ortam oluşturulabilir.

6. Telif haklarına belirli bir oran getirilmeli, yazarın, şairin yazarlık mesleğini yaparak geçimini 
sağlaması gerekmektedir. Bugün birçok yayınevi yazarlara %6 ila %10 arasında gülünç 
rakamlarla telif ücreti ödemektedir. Bu konuda yayınevi, yazar, dağıtım ağı, kitapçıların da 
hakkı gözetilerek bir orta yol bulunmalıdır. Bu halde yazar ve şairler yazdıkları eserden maddi 
olarak kazanç sağlayamamakta, yazmak cazib hale gelmemekle birlikte yazarlık mesleğini 
yapamamakta, başka işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır.

7. Kitap ve süreli yayınlardan vergi alınmamalıdır. Şu an kitap ve süreli yayınların satışında kdv 
kalkmasına rağmen fiyatlarda bir indirim olmamıştır. Bunun nedeni eserlerin bastırılırken 
yine 18% vergi verilmesidir. Eserlerin bastırılırken ödenen vergileri de kaldırılmalı ya da daha 
makul bir seviyeye getirilmelidir.

8. Yazarların, şairlerin hatta aşık ve ozanların tespit edilerek sanatlarını icra etmesi için gerekli 
imkanlar sağlanmalıdır.

Birçok yazar, şair, aşık ve ozan çoğunlukla tesadüf olarak keşfedilmiştir. Bu keşfedilenlerin 
yanında keşfedilmeyen de birçok insan bulunmaktadır. Söz gelimi Aşık Veysel’i Ahmet Kutsi 
Tecer tesadüf sonucunda keşfedip, tanıtmıştır. Ahmet Kutsi Tecer olmasaydı belki bugün 
bu şiirlerden, bu türkülerden edebiyatımız, sanatımız mahrum kalacaktı. Edebiyatımızdan, 
dilimizden, kültürümüzden mahrum kalmamamız, böyle değerli insanları keşfedip, 
hayattayken onlara hakettiği değeri vermemiz gerektiği inancındayım. Çünkü dilimiz, 
edebiyatımız bizim kimliğimizdir. Diline, edebiyatına, kültürüne sahip çıkmayan milletler 
benliğini dahi unuturlar. Bizim de dilimiz vardır, dilimiz Türkçe’dir. Bizim de edebiyatımız vardır, 
edebiyatımız Türk Edebiyatı’dır. Bizim de şiirimiz, bizim de mitolojimiz vardır. Bu nedenle 
bizim olan değerlere sahip çıkmalı bu yazar ve şairleri desteklemeliyiz. Gerek devletimizin 
gerekse de milletimizin bunun için elinden geleni yapması gerektiği görüşündeyim.
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Cihan AKTAŞ
(Usta Yazar)

Yükümü Hafifleten Öyküler

Öykü yazalım, çünkü, kuruntudan, ham hayalden kurtarır. Bir konuyu okurken ve yazarken 
farklı açılardan görmenin, göstermenin kurtarışı bu. Bu gelişme çabası zihni ve hayali 
sağaltan bir etkiye sahiptir, şifa oluşturur. 

Herkes bir şekilde öyküler anlatır ve kimisi için yazma zamanına hazırlıktır, bu aynı zamanda 
dinlemeyi de içeren hazırlık. Kendine ait bir oda önemlidir ama kendine özgü bir uzam 
sahibi olmak önceliklidir. Uzam olmuş bitmiş bir şey değildir. Tabii eğilimler, içine doğulan 
ortam, içine doğulan zaman, kaydetme arzusu, birikenler üzerine düşünme alışkanlığı ve 
elbet verili dünyayı yeniden tarif etme ihtiyacı. Ben buradayım, der öykücü, ve oradaydım 
ve işte şu şekilde gördüm. Okudum, evet, yazdım, yazmaya devam ediyorum, ama bilirim ki 
önce okumak gelir. Okumak ise süreklidir, maksatlı bir şekilde ara verilmedikçe sürer, çünkü 
dil değişir, hayat da öyle, insanlar değişir, fikirler de. Kitaplarını suya atarak yazmayı sürdüren 
rivayet kişisi hayatının sonraki merhalelerinde kitaplarına dönmüş olmalıdır, iyimserlik bunu 
gerektirir. Her şeyi düşünemez ve tecrübe edemeyiz. Öykü bize vitray pencereler kapılar 
açar.

Okumak kolay bir uğraşı değildir, hayat aynı tempoda ilerlemiyor çünkü. Okur, gerçek okur, 
kitap listeleriyle yol almaz. Okuduğu her kitap bir başkasını gösterir. Öykü veya roman 
türünün hor görüldüğü, çeşitli gruplara ait öğrenci evlerinde okurluk, düşünmeyi körelten 
bir ritüel gibi ortaklaşa ve tekdüze bir faaliyet olarak gerçekleşir. Birlikte okumayı sever 
kimileri, hayatım roman denildiğini duyarız, düşünmenin insanı yaşlandırdığını öne sürenler 
de olur, hayal kurmak ise safsatayla bir tutulur. Hâlâ öyküde diretmek nasıl da büyük bir 
tutku gerektirir! Güzel öykülerin benliğinizde bıraktığı izler bakışlarınızı hayatın öykülerine 
açmıştır. Yazılmamış, anlatılmamış, kulak arkası edilmiş öykülerin “vıdıdı” diye horlandığını 
duyarsınız. Yazacak ne çok şey varken bütün iyi öykülerin yazıldığı görüşüyle nasıl baş etmek 
gerekir? Elbette yazarak.

Öykünün şifa olma özelliğinden söz ettim. Kuruntu veya kurugürültü tersi bir yerde duruyor. 
Darius Shayegan Melez Kimlikler’de “içedönüklük ayaklar altına alınırken öne çıkarılan bir 
tür kuru gürültü üretimi olarak ‘yaptakçılık’tan” söz ediyor. Yaptakçılık gösteriye hızla ayak 
uydurma mahareti aynı zamanda. 

Yunus Suresi’nde geçtiği üzere, illüzyon oluşturmak yerine gerçeğin görülmesini sağlamanın 
en çekici yollarından biri, öykü. Ancak gerçeğin dürüstlükle ifadesi yolundaki çaba bizi 
hakikate yakınlaştırabilir ve böyle bir çabayla da dünya çöle dönmekten kurtulur. Kendi iç 
seslerine olduğu kadar ötekine de kulak verme, dinlemeyi öğrenme, saygıyla, yani içtenlikle 
dinleme, ardından üzerine konuşma, derken düşünme…  

Bir doğru sebeple iç tartışması yaşayan, her şeye rağmen iyi olmadıkları, daha iyi olamadıkları 
için üzülen ve tanık oldukları acılara bir hal çaresi arayan insanları anlatmayı önemsiyorum. 
Kendi hallerine bırakılmayan, tedirgin, bir tür borçluluk hissiyle tedirgin, yoksullaşmaya 
kendini bırakmayan insanlar yeteri kadar anlatıldı mı öykü diliyle? 
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Altın Dişlerim’de Özbekistanlı kaçak bakıcı Muhabbet’i anlattım. Borçlu Bırakan Şehir’in 
Fazıla’sı, Konteyner İçindeki Kırk Dördüncü Kişi’deki Afgan mülteci, çocukluk evimizin bizleri 
artık koruyamaz olmasının sebeplerini düşündürsün istedim. İster istemez yola çıkanlara 
selam vermenin bir yolunu bulmak gerek. Gerçeğin üzerine düşünülmek için kurgulanması 
gerektiğini söyler Ranciere. Bu söz ne ölçüde haklı veya haksız? “Eğer hayal gücümü 
kullanmasaydım, daha hüzünlü bir fakir olurdum, ellerim soğurdu ve parmaklarım fırçayı 
tutamazdı” der İvan Agueli’nin ressam kahramanı da Özgürlüğün Romanı’nda. 

Sait Faik’in Semaver kitabında yer alan unutulmaz öyküsü “Bir Takım Adamlar” bir solukta 
yazılmadı. Öykücü bakışı sürekli not tutarak ve izleyerek, empati kurup dahil olmaya çalışarak 
ve dinleyerek gerçekleşiyor. 

Taksim’de, baharın soğuk günlerinden birinin gecesi…

İnsanlar dakikalardır tramvay bekliyor, hala yok. On kadar kişi donma hissinin sıcaklığına 
kendini bırakmaya başlamıştır. Tramvayın gecikeceğini gören anlatıcımız gidip açık bir 
pastanede bir ıhlamur içmeye karar verdi. Bir iki adım atmamıştı ki önüne bir adam dikildi. 
Rüzgardan sadece karartısı gözüküyordu. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi bir 
duman yayıldı ve konuştu adam:  

“Ağabey” dedi. “Buradan bana benzer bir takım adamlar geçti mi?”

Nasıl adamlar yani?

Kış günü paltosuz şapkasız, sırtında mor pamukları yer yer, parça parça dökülen bir hırkası, 
belinde ipi, ayağında yazlık, tüy gibi pantolonu, ayaklarında yine iplerle bağlanmış çuvalı… 

İşte böyle bir öykü yazmak için ne çok okumak, izlemek, karışmak, tanımak gerekiyor! 

Yazmak ve yaşamak arasında bir dikotomi kurulabilir mi peki?

Benim açımdan yazmak ve yaşamak arasında bir karşıtlık yok. Yazmak ontolojiktir, her 
insan sanatlıdır ve yeteneklerle donatılmıştır. Kimisi tembellik ve üşengeçlik yüzünden 
köreltir yeteneklerini, kimisi de yanlış seçimleri yüzünden. Halam postmodern bir hikaye 
anlatıcısıydı. Ana hikayeyi anlatırken yan sokaklara dalıp bambaşka küçük hikayelere dalar 
ama her seferinde ana caddeye çıkmayı başarırdı. Herkes bir şekilde öyküler anlatır, kendine, 
başkalarına. Öykü, kendi bakışı ve duyuşunu dünyanın sahneleri ve olaylarına yedirmek ama 
aynı zamanda dünyanın sahneleri ve olaylarıyla da kendi bakışı ve duyuşunu sürekli tartmak, 
kurcalamak ve tartışmak için renkli, canlı, heyecan uyandıran çevik bir kurgu.  

Susmak, içe atmak zehirliyor benliklerimizi, konuşma ihtiyacı hissettiğimiz, konuşmakla 
sorumlu olduğumuz yerde. Edebiyat uygun bir şekilde söyleyebilmenin yolunu araştıran bir 
disiplin. Süslü kelimeler yığını değil öykü, laf cambazlığı değil. Ömer Seyfettin’in “edebiyatsız 
edebiyat yapacağım” şeklindeki ifadesi, edebiyatın yerini alan ve çok şey söylerken hiçbir 
meseleye dokunmayan metinlerin verdiği rahatsızlığı yansıtır.  Siyasetin ulaşamadığı benlik 
yaralarına ulaşma gücü var edebiyatın.

Sessizleşmeye zorlananı ve henüz adlandırılmamış olanı görüp gösterdiğinde siyasete ufuk 
açar edebiyat, siyasetin dilini geleceksizlikten kurtarır. Bu etkiyi gösteren metin edebiyat 
kapsamında olduğu halde özde politik olmanın hayatiliğini sergiler. 
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“İçselliğin ayaklar altına alındığı bir çağda edebiyat özgürlüğün ta kendisidir” diyor ya Susan 
Sontag… Yazmak, daimi bir düşünme yolu, Şebusteri’nin dediği üzere, bir okyanusta sürekli 
kulaç atmayı gerektiriyor. Bir yazarın bir sporcu gibi yaşaması gerektiğini düşünürüm. Hiçbir 
yetenek kayıtsız şartsız bir bağış değil, bize verilmiş olanı dikkatli bir çalışmayla, sürekli bir 
disiplinle geliştiriyoruz. 

Ben kendimi bir masa başı işçisi olarak eğitmeye çalıştım. Edebiyatın öğrencisiydim, hala 
da öyleyim. Okuyacak, düşünecek, öğrenecek çok şey var. Bir disipline sahip olmamda aile 
terbiyesi gibi yatılı okulun da payı var. Edebi çalışmalarımda mimarlık eğitimi disiplininin 
de her zaman faydasını gördüm. Öykü okumak ve yazmak ise uzun yıllar taşınmalarla 
süren hayatımda karşılaştığım zorlukları belli bir mesafede tutarak görmeme yardım etti.  
Duraklarda, molalarda okur ve notlar alırsınız. Geçişler ilham vericidir. Tutulmuş tek bir 
cümle size sayısız sahneyi taşır masa başına geçtiğinizde.

Otobüslerden duraklardan, terminallerden, gece karanlığında geçerken cılız ışıklarını fark 
ettiğiniz köylerden ve kasabalardan öykü yağardı. Roman ağırbaşlı tür, yorulmadan sona 
ermez, öykü ise dinlendirir. Derin bir nefes almak için oturursunuz masa başına. 

Bazen bir sandık olurdu masam bazen bir sandalye. Eğreti bir oturuşla ilk cümleyi yazmanın 
neşesini duyardım, gerisi gelirdi nasılsa: Bebek uyanır, çocuk okuldan gelir, yemek yine 
yanmıştır. Tamamlanmış bir öykünün arka planında sıklıkla yanmış bir tencere, geçiştirilen 
bir yemek ve bir pişmanlık hissi bulunurdu. Bir öykü için değer mi? Aslında değermiş. 
Çocuklarınız sizden öğreniyor okuma ve yazma sevgisini. Yazamamaktan ileri gelen 
gerginlikle yönelmiyorsunuz onlara. 

Öykü durular bilincimizi, kilim dokumak da öyle. Fakat öykü bir kalem ister bir de kağıt. 
Gündelik hayatınızın akışında okumaya, yazmaya ve dinlemeye zaman ayırdığınızda, ayda 
veya iki ayda en az bir öykü yazabilirsiniz. 

Edebi birikimim, hayatımın zor zamanlarında almam gereken kararlara yardım etti, suni 
gündemlere kapılmaktan korudu beni. Yıllarca öyküler yazdım, bir yandan yazmayı 
düşündüğüm romanlara kendimi hazırlarken. Öykü, sabretmeyi öğretir.

İşte bu sonuncu öykü kitabım, herhalde öyle olur, demişken, başka bir öykü zincirine 
açıldı zihnim. Yazmadığım takdirde öleceğimi hissetmezdim, ama yazmadığım takdirde 
yapabileceğim herhangi bir iş bana yazmak kadar önemli gelmezdi. Bir yarayı, bir şükrü, bir 
pişmanlığı, bir vazgeçme veya adanma sebebini anlatmanın başka herhangi bir yolunu da 
bilmiyordum.

Öyküler, taşınmalarda olduğu gibi yerleşmeyle gelen sıkıntılı dönemlerde de elimden tuttu, 
yazdıklarım ve yazacaklarımın, okuduklarım ve okuyacaklarımın, tanışmaların ve dinlemeye 
açıklığın heyecanıyla olduğum yere saplanıp kalmadığımı hissederdim. Yazmak taşırdı, 
unutmak anlamına gelmezdi. Daha çok öykülerle hatırlıyordum. Bir parkta yazmıştım 
bir balkonda, bir sınır beklemesinde yazmıştım, bir terminalde. Geçtiğim yollar o yıllarda 
demek öyle görünürmüş! Herhangi bir cümleme yadırgayarak baktığım olur. Niye yazmışım, 
ne olmuş da yazmışım? Öykü, bir hicap atölyesidir. 

Birkaç öykümü hangi şartlarda yazdığımdan söz edeceğim şimdi:

“Teşekkürü Hak Ettiniz Bay Yargıç”ı 1987’de Ankara’da yazdım, sanırım aynı yıl Aylık Dergi’de 
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yayımlandı. Henüz Silver Olivetti daktilomu kullanıyordum. Bir yıl sonra İstanbul’a taşınır 
taşınmaz ikinci el bir Apple kullanmaya başlayacaktım.

Döneyim öyküye: Başörtülü genç anne küçük çocuğuyla Küçükesat’tan Tunalı Hilmi’ye 
giden bir sokakta yürüyor. Fötr şapkalı, uzun paltolu, uzun boylu, sert bakışlı, hakim olduğu 
izlenimi uyandıran bir adam çıkıyor ansızın karşısına. Genç anneye hakaret ediyor: Ne işi 
vardır bu sokakta, buralara kadar gelmişler midir türbanlılar… “Kurutmadılar mı kökünüzü 
daha?” Soru gerçektir, karşılaşma da, fakat nasıl öyküye dönüşebilirdi? “Kimin Bu Sokaklar, Bu 
Alanlar, Bu Kentler?” başlığını taşıyan bir kitabı var Cengiz Bektaş’ın. 

Hakaret görüyor genç kadın ve susuyor bu beklemediği olay karşısında. Başını örterek dünya 
görüşünü yaşama konusunda bir sıçrama gerçekleştirmiştir, ama bir saldırı karşısında sarf 
etmek istediği sözleri düzene sokup da söyleyemez adama. Böyle bir saldırıya hazır değildir, 
böyle bir cevaba hazırlanmamıştır. Sessizliğinin sebeplerini, kelimelerinin yetersizliğine dair 
hissini tartışarak bir yol açmaya çalışır kendine daha sonra. 

“Teşekkürü Hak Ettiniz Bay Yargıç”ı Küçükesat’ta bir apartmanda, kitap dolu bir kutunun 
üstünde yazdım. Nasılsa İstanbul’a taşınacaktık, masa almaya gerek yoktu. Taşınma 
zorunluluğu eşya yükünü hafif tutmayı gerektirir. Kitap yükünüz artarken de başka yükleri 
hafif tutmanın yolunu ararsınız.

Uyarmak için dahi olsa kötücül, edep dışı fotoğrafların paylaşımı bakışlarda kayıtsızlaşmayı 
getirir. Çirkin ve yakışıksız, zararlı bulduğumuz gidişat ve fiiller, biz o gidişat ve fiillere ait 
fotoğrafları itiraz etmek amacıyla da olsa kullandığımız için azalmıyor, mahcup da düşmüyor, 
tersine daha çok yayılıyor. 

Tereddütlü dönemlerin kitabıydı Üç İhtilal Çocuğu. Ben bir öykü yazarken binlerce kişi 
ya gelenek ya modernlik adına denetliyordu anlamları sanki. Herhangi bir cümlede 
öngöremeyeceğim bir suç, bir kusur keşfedilebilirdi. İnsanları incitmeden bana haklı ve 
gerçek görüneni nasıl anlatacaktım? Defalarca yazarak metni olması gerekene doğru 
süzmem gerekirdi. Mükemmel metinlerden oluşmuyor ilk öykü kitabım, ancak bir ilk kitap 
olarak her yerde karşıma çıkıyor. Asım Öz bunu kitabın, gelecekteki öykülerimin ilk seslerini 
barındırmasına bağlıyor. 

Edebi anlamda beni az çok ikna eden ilk öykülerimin bulunduğu Son Büyülü Günler 1993’de 
yayımlandı. Bu kitapla ilgili güvenimde Mustafa Kutlu’nun desteğinin payı büyük. Öykülerimin 
son okumalarında Ümit Aktaş’ın eleştirilerinin de her zaman yararını görmüşümdür. 

Son Büyülü Günler’de yer alan “İlk ve Son Fotoğrafın”, öncelikle daktilodan bilgisayara 
geçememenin öyküsüdür. Ramazan Öztürk’ün o akıllardan silinmeyen Halepçe 
fotoğrafındaki, dedesinin kucağında saklayarak ölümden kurtaramadığı bebek yazılmadan 
edilmemeliydi ama acaba nasıl anlatılmalıydı… Postmodern “her şey olur” şiarının dillerde 
dolaştığı çağda meramı “yolları çatallı bahçe”lere öykündürmeden kendine has bir dille 
anlatmanın peşindeydim. Yazılmadan edilmemesi gerekeni hangi araçla yazdığımızın ne 
önemi var?  

Bir sonraki öykü kitabımda Acı Çekmiş Yüzünde, genç kadınların hayatlarında evlilik etrafında 
meydana gelen değişikliklerin sorgulanması ağırlık kazanır. Evlilik kuralları, düğünler, 
takılar, seçme ve seçilmeye götüren sebepler, aşkın kalıcılığı ya da uçuculuğu… Birini sırf 
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acıdığınız için hayat arkadaşı olarak seçer miydiniz? Bizim kuşağımızın içinde böyle seçimler 
yapanlar çok oldu. Önemli olanın iman olduğu düşünülürdü. Gelgelelim geçen yıllar içinde 
merhamete dayalı evliliklerin kolayca çatırdadığına şahit olduk. İman önemliydi, ama bir 
kişi imanlı olduğu için, sevgi veya aşk duymadan sırf acıma hissiyle evlenmenin de sağlam 
bir temel olduğu söylenebilir mi? Peyamberimizin (sav) halasının kızı Hz. Zeynep binti Cahş 
bütün iyi niyetine rağmen Peygamberimizin evlatlığı Zeyd bin Harise ile evliliğini devam 
ettiremedi. Peygamberimiz bu evliliğin, kölelerin hala aşağı görülmesi karşısında güçlü bir 
örneklik teşkil edeceğini düşünüyordu. Gelgelelim Zeynep’in kalbi bir türlü yatmıyordu 
Zeyd’le evlenme fikrine. Sonunda bu evliliği kabul etse de sonunda yine Peygamberimizin 
rızasıyla ayrıldı Zeyd’den. Kaldı ki Zeyd bin Harise de Zeynep binti Cahş kendisine karşı hor 
görülü bir tutum sergilediği için ondan uzak durmaktaydı evlilikleri sırasında.  Zeynep’in 
duyguları karmaşık olmalıydı. Acımak, ömür boyu sürecek bir bağ için yeterli bir his değil.

Öykümün kahramanı Hansa da Asr-ı Saadet örneklerine baş vurarak tanımlamaya çalışıyor 
duygularını, bir evliliğin arifesinde. 

Hansa, başörtüsü yasakları yüzünden üniversitedeki öğrenimine ara vermek zorunda kalmıştır 
ve anlaşılan, resim öğrencisidir. Etrafında örneklerini gördüğü apar topar evliliklerden birini 
yapmak için yeterli midir sebepleri? Kişiliğini, hayat mücadelesini, değerlerine sadakatini 
takdir ettiğiniz birine kalbinizde acımaktan başka bir his oluşmuyorsa, nasıl üstesinden 
gelirsiniz birdenbire veya süreç içinde fark ettiğiniz bu zor durumun? 

Vazgeçme, hafifleme, suçluluk hissi, bir de yarım bırakılmış resim. Ezilenlerin acısını 
yüreğinde hisseden ve ömrünü bu yola adayan biri, acıma duyduğu için nişandan döner 
mi?  Her şeye rağmen çevresinde hoş karşılamadığı halde resim çalışmayı sürdürebilir 
miydi kahramanımız? Bütün ezilenler, yası tutulmayanlar, payına el konulanlar, resmi tarihe 
hayatları yansımamışlar, önce toprağın yeşili ardından gökyüzünün mavisi ellerinden 
alınanlar, izbelerde yaşayıp izbelerde çalışanlar… Onlar için resim yapmak yeter miydi 
dua dışında, başka ne gelirdi elinden ve evet, bu ayrılıkla nişanlısına acı çektirdiğine göre, 
içtenlikle konuşmayı ve düşünmeyi sürdürebilir miydi…

Yarım bıraktığı resimlere dönecek gibidir Hansa, öyküyü büyük ölçüde unuttuğum 
halde öyle olması gerektiğini sanıyorum. Sanat hayatlarımıza, evlerimize, ibadetlerimize, 
davranışlarımıza yedirilmişti; şimdi öyle mi ya… Dolayısıyla hayatın sanatlaşması gibi bir 
meselemiz var. Sanat bazen kentsel dönüşüm yüzünden tanınmaz hale gelen bir caddede 
yaşlı bir kadını karşıdan karşıya geçirmek olur; güncel sanat kentsel dönüşüm geçiren 
New York’ta bu şekilde yorumlanıyordu 60’larda.  Alan Ginsberg’in şiirinde, “çimento ve 
alimunyumdan sfenks” olarak tasvir edilen Baş Plancı Robert Moses betonla kaplıyordu 
eski bulduğu yüzeyleri. Bakü’nün Sovyet mimarlık anlayışını yansıtan binalarında da fark 
edilir Yüksek Modernizm’in soğuk, kuşatıcı, sokağa düşman üslubu. Üzerimdeki ilk etkilerini 
Azize’nin Son Günü’nde yer alan “Yaralı Kür Şad” başlıklı öyküye yansıtmış olmalıyım. Tamara 
Rızayeva da bir Bakü öyküsüdür ancak başka bir kitapta yer aldı. Yetmiş yaşlarındayken 
tanıdığım Tamara daha sonra nasıl bir hayat yaşadı, hep merak ederim. Azize’nin Son 
Günü’nde yer alan bir başka öykümün, Nesimi’nin Dönüşü’nün kahramanı Telman acaba 
hâlâ Profesörler Sitesi alanında oluşturduğu bahçede sebze ekmeyi sürdürüyor mu?

Sovyetler’in çöküşü, panik, karamsarlık, yağma hali, yörüngesizlik, yoksulluk, kaçkınlar, 
açlık, çadır kentler… Kamusal ilişki ve faaliyetler Batı modeline yönelirken cinselliğin 
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kamusallaşmasını getiren yeni bir kültürün göstergelerinin panolarla, dergilerle, zincir 
mağazalarla Bakü’nün gözde semtlerini istilası… 

Hemen ardından yazdığım Suya Düşen Dantel’e nasıl kapak beğendiğimi bugünmüş gibi 
hatırlıyorum. Küçükyalı, Mağara Sokak’taki çatı katında yine çok sıcak bir gün geçiriyorduk; 
klimayla hiç aram yoktu, hâlâ öyle. Kitaba acilen bir kapak bulmam gerek, İran’a dönmeden 
kitabın basıldığını görmek istiyorum çünkü; yaz tatili için buradayız çocuklarla. Nehir 
Yayınları’ndan gönderilen grafik kitaplarını inceliyorlardı. Kitabın ismi Suya Düşen Dantel ya, 
küçük kızım Merve hoş bir şelale resminde ısrar etti. Yedi yaşındaydı o zaman. İlkokul ikiye 
geçmişti. Daha sonra görsel iletişim okudu, şimdi o alanda çalışmalarını sürdürüyor ve son 
birkaç kitabımın kapağını da o yaptı.

Kitaba adını veren öykü şöyle birikmişti zihnimde. Her zaman, çocukluğumda da iki çocuk 
yetiştirdiğim çağımda da annem, elimde kitap gördüğünde, ara verip biraz da dantel örmemi 
isterdi.  18 Nisan 2019 tarihinde Üsküdar Türk Gençlik Vakfı’nda konuştuk bu konuyu. Sevgili 
Ayla Agabegüm de vardı toplantıda ve gençlik arkadaşım Nebahat da… Ayla Hanım, “Tek bir 
parça da olsa genç kızlar el işi yapsınlar, geleceğe dönük olarak. Ben de yorgan ağzı yaptım” 
diye bir tavsiyede bulundu. Annesi Saadet Hanım zorla yaptırmış. 

Buzdolabı örtüsü, seccade, paspas hatta bir televizyon örtüsü yaptım ben de… Yıllar akıp 
giderken ihtiyaç duyduğum sadeleşmenin ve yalınlığın etkisiyle kullandığım birçok örtüyü 
hurçlara koyup bazaya kaldırdım. İşlediğim seccadelerde namaz kılıyorum hâlâ, ancak, yaz 
tatillerinin uzun, sıkıcı öğleden sonralarında kız kardeşlerimle balkonda otururken ördüğüm 
paspaslardan biri bile on yılların yorgunluğuna dayanamadı. “Uzun Cümle” öyküsünde 
ziyaret ettiği evde kahramanın dikkatini çeken paspaslar, kendi el emeğimin renklerini 
taşıyor olabilir.

Yarım Çarşamba, Medine Gülgün esinli bir öykü; Portakal Bahçesi Işığı, Hüseyin Cavid’in eşi 
Mişkinaz Hanım’ın Sibirya’ya sürülen eşini bekleyişinin öyküsüdür. Bakü caddelerinde her 
zaman rastladığım belediye işçisi süpürgeci kadınlardan birini, Sibirya’da donarak ölen şair 
bir sürgünün bekleyişi içinde anlattım Portakal Bahçesi Işığı’nda. Yıllar sonra mezarı Haydar 
Aliyev tarafından Sibirya’dan Nahçıvan’a nakledilen sürgünün ayaklarında Mişkinaz Hanım’ın 
ördüğü çorapların bulunduğunu okumuştum bir yerde. Hiçbir şey olağan bir şekilde 
yaşanmıyor sürgünün dünyasında. Tutulamamış yasların hüznünü hissederdim Bakü’de 
konuk olduğum evlerde. Nerede şimdi o, dönecek mi, mezarı olsaydı keşke, bir mezar bu 
bilinmezliğe yeğlenir. Medeniyet gözyaşı bilmez, der Aliya.  

Öykü, resmi tarihlerin görmediği hayatları görmeli, göstermeli, o nedenle de öykü yazarı her 
zaman anlatılamayanı dile getirmenin bir yolunu bulmalıdır. Odası boş kalan bir evlattan 
sonra anne hatırlıyor: “Vücuduna göre küçüktü ayakları.” İsmet Özel, “Yıllardır çocuk başları 
akıyor yamaçlarımızdan” der, “Evet, İsyan” şiirinde.  Faili meçhul kalbimizin ağrısı; dilimizi de 
kekeme kılıyor. 

Deli Maya’nın öyküsünü anlattığım Ankara Yolcusu, ilk baskısı 2003’de yapılan Halama 
Benzediğim İçin’de yer alan bir öykü. Deli Maya aslında babamın bir akrabası, Deli Havva. 
Ortalıkta dolaşırken bir süre kaybolmasına alışılmış, nasılsa gelir bir süre sonra diye düşünülen 
bir kadın. Adnan Menderes’e aşık olduğu söylenirdi, kaybolduğu dönemlerde de yaz veya 
kış, Ankara’ya gider, Menderes’e ulaşmaya çalışırmış. İnsanın çaresiz yalnızlığını düşündüren 
bir kişi Havva. Kaybolduğunda, aylarca, nerede kalır, nasıl yaşar, belirsiz. En yakınları onu kilit 
altında mı tutmalıydı? Gayet akıllı olduğu dönemler varmış. Belki de kaçıp gidebilmek için 
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akıllı rolü yapıyordu, delilik hafife alınacak bir hal değil.

Havva hep elinden alınan bir şeylerin öfkesini yansıtırmış. Beğendiği herhangi bir şey mutlaka 
daha önceden onundur da elinden alınmıştır. “Bu benimdi” diye yanaşırmış gözüne güzel 
görünen eşyalara. Kaçmak onun için elinden alındığını düşündüğü bir hayata ulaşmanın 
biricik yoluydu belki, kasaba ortamında. Delilik küçük bir çatlakta kendini gösterdiğinde, 
sizi candan seven insanlar yoksa, tek bir kişi bile yoksa, büyümemesi nasıl mümkün olabilir? 
Deli Maya tamamen Deli Havva değil elbette, ben Deli Havva’nın yaşadıklarını olduğu gibi 
yazmadım, ancak Adnan Menderes’e duyduğu aşk bütün çarpıcılığıyla değiştiremeyeceğim 
bir bilgiydi. Bana kalırsa Deli Maya için olduğu gibi Deli Havva için de Ankara, devlet, Adnan 
Menderes, olmayan babanın, olmayan himayenin, gerçekleşmeyen mucizenin, gelmeyen 
sevgilinin yerini tutan hayat kaynakları. 

Bu öyküyü yazarken, kendisi hayatta olmasa bile etrafımızda tanınan, uzaktan akraba 
olduğumuz birini konu almanın tereddütlerini yaşadım. 

Gerçeği incitmeden bize ilham veren kişilerle ilgili -Cinayet romanları yazarı Phyllis Dorothy 
James’in „Samimi Olma Zamanı“ başlıklı hatıratında  “merhametli mesafe” diye söz ettiği 
mesafeyi metinde nasıl koruyabiliriz…

Marquez, hikayesi bir cinayet merkezinde ilerleyen Kırmızı Pazartesi’yi konuyla ilgili 
insanların ölümünden sonra yazabilmiş.    Kırmızı Pazartesi’de anlatıcı olan gazeteci olaydan 
yirmi üç yıl sonra kasabasına giderek bu cinayetle ilgili röportajlar yapıyor. Aradan ne kadar 
zaman geçerse geçsin, küçük yerlerde dile gelen gerçek birçok etkene bağımlı olarak 
biçimlenir. Gazeteci gidecek, oradaki insanlar baş başa kalacaklar.

Deli Maya öyküsünde anlatıcı biraz da gerçeği zorlayan, zor duruma düşüren bu kapalı 
atmosferi irdeler.  Sevdiği işi yapmak, bu nedenle takdir görmek, bir işe dahil edilmek, ruh 
yaralarını onarıcı şifalardır. Maya, evsiz ve işsiz bir kadındı. 

İşçi kadınları, ev işçilerini, iş mültecileri, askeri darbelerin izlerini benliklerinde taşıyan 
kuşakları, yurtlarını terke mecbur kalan düşünceli insanları, çalınan ekmeğinin peşinde 
gurbet yollarını zorlayan mültecileri, baskı rejimlerinden kaçan sığınmacıları, Alzheimer 
hastalarını yazdım son kitaplarımda ağırlıklı olarak. 

Bazen bir minyatür bir öyküye ve aynı öykü de bir romana yol açtı.

Tahran’da bir sergide rastladığım Behzad’ın Ferhat ile Şirin konulu minyatürünün verdiği 
ilhamla Dağ Yolcuları öyküsünü yazmıştım 2000’lerin başlarında. Aynı minyatür “Ağırlığı 
Kaldırmak” öyküsü için de ilham verdi bana. Sevdiğini nereye kadar taşıyabilir insan, 
gerçekte… Birbirini geliştiremeyen, karşısındaki insanın gelişmesine izin vermeyen insanlar 
birbirinin yüküne dönüşüyor; kaldırılamaz ağırlık bu.  Çirkinliği göze gösteren de böyle bir 
bozulma. Prenses Şirin ressam Ferhat’ın tırnaklarındaki toz toprak ve boyanın yol açtığı 
siyahlıkları görmezdi, sanatın böyle bir büyüsü, ayrıca emeğin yol açtığı başka bir güzellik 
var. 

Son Büyülü Günler Öyküsü yayımlandıktan on yıl kadar sonra Bana Uzun Mektuplar Yaz’ı 
yayımlattım. Evde kefir yapma üzerine yazmaya başladığım öykü “Mutfakta Gelişen Bir 
Şeyler” başlıklı bir yazıya dönüştü. 

Mükemmel metne inanmıyorum, ama mükemmel olmayı amaçlayan öyküler kaleme 
almalıyız. Zevkle okunacak ve okuyucuya yeni ufuklar açacak metinler için ne kadar çalışsak 
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az arkadaşlar. Edebiyat okul değildir, edebiyat daha kültürlü, yazardan daha kültürlü bir 
okur kitlesi öngörmek zorundadır, diyor Calvino. Madem bahsi geçti, onun Marcovaldo ve 
Kentte Mevsimler kitabını hatırlatmak isterim. Dünyayı kendine ait gözlerle görmek nasıl 
olur, sılanın güzellikleri kentin çeşitli köşelerinde nasıl belirir bu bakışta, ne güzel anlatır 
Calvino… 

Bu konuşmada son öykü kitaplarımdan örnekler veremedim, zaman yetmedi. Bunu 
tasarladığım halde bende izi olan sevdiğim yazarların öykülerini ayrıca anlatmayı umuyorum. 

Her metnimi genç bir öykü yazarının heyecanıyla yazabilsem keşke! Öyküde tecrübe bazen 
ayak bağı. Genç yazarlara şunu söylemek isterdim: Lütfen zamanınızın ve keşfinizi bekleyen 
metinlerinizin kıymetini bilin.  
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Prof. Dr. Mustafa KARA
(Usta Yazar) 

YAZARLIK HAYATIMIN İBTİDASI

Dijitallik Öncesi Yazarlık

Yazarlık hayatımı anlatmaya nereden başlayabilirim? İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan... 
Akademik hayatımın başlangıç noktasını veya hazırlayıcı sebeplerini soran dostlarıma cevap 
ararken zaman içinde şöyle üçlü bir formül buldum: Kader, Peder, Fener. Birinci ve ikinci 
maddede bir kapalılık yok. Kaderle birlikte Ahmet Amîş Efendi’nin cümlesini hatırlıyorum: 
Kâdir’i tanıyan kaderi anlar. Pederle birlikte de onun annem için söylediği cümleyi 
hatırlıyorum: O olmasaydı sizi okutamazdım.

Şimdi üçüncü maddeyi biraz açabiliriz. Kaderin sevkiyle Güneyce ilkokulunu 27 Mayıs 
1960 tarihinde öğretmenim Seyfullah Günaydın’ın himmetleriyle tamamladıktan ve 
Peder’in yanında hafızlığımı ikmâl ettikten sonra 25 Eylül 1963’te Ankara İmam Hatip 
Okulunda okumaya başladım.  İkinci sınıf öğrencisi iken 4 Aralık 1964 günü İstanbul’un 
Fener semtinde bulunan İmam Hatip Okulu’na –Bayezid camii imamı Hafız İsmail Atay’ın 
yardımlarıyla- naklettim. 1951 yılında Türkiye’de açılan ilk yedi imam hatip okulundan biri 
olan bu kurumun geleneklerinden biri de Sınıf Gazeteleri idi. Yaklaşık 1x1 ebadında ahşap 
çerçeveli bir sunta her sınıfta vardı. Sınıfımızın gazetesini birkaç yıl bendeniz yönettim. El 
yazısı ile dosya kağıdına yazılan yazıları arkadaşlarımdan topladım, belli bir düzen içinde 
yapıştırdım. Aylık bazen iki aylık sürelerle okuyucularımızın dikkatine sundum. Dolayısıyla 
tükenmez kalemle yazdığım ilk yazılarımın Hedef isimli bu mevkutede boy gösterdiğini 
söyleyebilirim. Bir yazımın başlığını hatırlıyorum: Var mı Gürültüsüz Zaman? 

Aslında “Fener” kelimesiyle İstanbul’un kültürel dünyasını kasdediyorum. Bunun da üç ayağı 
vardı: Okulumuzdaki öğretmenler, Şehirdeki kültürel vasat, yayınlanan kitap ve dergiler. 
Öğretmenlerimin bir kısmını tanıyorsunuz: Âlem-i cemâle intikal edenlerden başlayalım: 
Bekir Topaloğlu, Âdil Teymur, Mehmet Sofuoğlu, Mustafa Çetin, Fevzi Bektaş, Halil Ziya Erce, 
Hüseyin Hilmi Işık, Sırrı Üçer..

Şu anda hayatta olanlardan bir demet: Hayreddin Karaman, Tayyar Altıkulaç, Saim Yeprem, 
İsmail Erünsal, Hayati Ülkü, Ahmet Topaloğlu, L.Sami Akalın, Müzekkâ Gürbüz ,Celâl 
Dayınlarlı, Emin Işık, Ahmet Kahraman, Muhammed Eroğlu, M.Yaşar Şahin, Mustafa Bilge…

Bazı akademisyen, yazar ve şairlerin sohbet ve konferanslarını dinlemek İstanbul’da 
yaşayanların bulabileceği bir imkân idi: Osman Turan, Sebahattin Zâim, Mahir İz, İsmail 
Hami Danişmend Nihat Sami Banarlı, Ali Fuat Başgil, Süheyl Ünver, Mehmet Kaplan, Samiha 
Ayverdi, İbrahim Kafesoğlu, Ali İhsan Yurt, Ali Nihat Tarlan, Muhammed Hamidullah…

Gelelim dergilere. Zaman zaman aldığım dergiler bir tarafa üç dergiyi düzenli olarak alıyor 
ve okuyordum:

1. Hareket, Nureddin Topçu
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2. Büyük Doğu, Necip Fâzıl Kısakürek

3. Diriliş, Sezai Karakoç

Her üç derginin farklı neşveleri olmakla birlikte benzer tarafları da vardı. Her üçü de dönem 
dönem çıkıyordu. Hareket 1939, Büyük Doğu 1942, Diriliş 1960’tan beri farklı aralıklarla yayın 
hayatındaydı. Benim istikbaldeki üslub ve mesleğimi yakından ilgilendiren ortak özellikleri 
ise tasavvuf kültürü ile ilgili konulara sıcak bakmalarıydı. Her üç derginin sahibi ile görüşme, 
kitaplarını okuma ve sohbetlerini dinleme imkânımız oldu. Sezai Bey’in panel veya konferans 
şeklinde topluma hitabetme geleneği olmadığı için onunla daha çok kitaplarını neşreden 
yayınevlerinde karşılaşma şansımız oluyordu. İşte yayınevleriyle birlikte dört kitap:

Yunus Emre, Bedir,1965,

İslâmın Dirilişi, Ötüken,1967 

İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Ötüken 1967

Mehmet Akif, Yağmur 1968

Doksanlı yıllarda Diriliş Partisi için Bursa’yı teşriflerinde kendilerini tekrar dinleme imkânımız 
oldu.

Okuma-yazma alışkanlığımın temelinde olan iki dergiye daha işaret etmek gerekiyor. Bunlar 
benim satın aldığım değil babamın abone olduğu dergilerdir:

1.Diyanet

2.İslâm. İlk sayısı 1956 yılında çıkan derginin sahibi Kemaleddin Şenocak idi.

Nihayet 1958 de Ömer Durmuş ve damadı Hüseyin Atay başta olmak üzere Güneyce’lilerin, 
babamın imam olduğu camiin çatısı altında kurdukları Güneyce Kütübhanesi’nde Türkçe 
Arapça kitapların yanı sıra Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi’nden başka 
mecmualar da vardı. Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun 1950’li yıllarda Radyoda yaptığı dinî ahlâkî 
konuşmaları ihtiva eden küçük kitapçıkların tadı hâlâ dimağımdadır.

***

Sınıf gazetesinde ilk denemelerimiz kamuoyu ile (!) paylaşılınca artık bir üst basamağa 
çıkmak gerekiyordu.   Bu üç derginin yanında o günlerde okuduğumuz günlük gazetelerden 
biri de Mehmet Emin Alpkan’ın yönetiminde çıkmakta olan Bizim Anadolu idi. Bir yazı yazdım 
ve gönderdim. Başlık şöyle: Kendimize Dönelim.3  Yayınlandıktan sonra defalarca okuduğum 
yazıyı bir defa da birlikte okuyalım:

1. Kendimize Dönelim

Dinler, bütün emir ve nehiylerinde insana hitap ederler. Bütün dinlerin biricik gayesi insandır. 
İnsanın salâhıdır, selâmetidir. O, meleklere ait olmadığı gibi, hayvanlarla da hiçbir ilgisi 
yoktur. Dinlerin sonuncusu olan İslâm da böyle. Kur‘an-ı Kerim bütünüyle lif lif, nokta nokta 
insanı işliyor, ona değer veriyor. Onu gerçek insan yapabilmek için bazan ibretli hikayeler 
anlatıyor. Onu düşünen insan yapabilmek için ipuçları verip onu düşünmeye dâvet ediyor. 

3   Yazıyı bulan doktora öğrencimiz Betül Tarakçı’ya teşekkür ederim.
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Bazan cennetle müjdeliyor, bazan cehennemle korkutuyor. Bunların hepsi “Gerçek insan” 
olma noktasında birleştiriyor. 

Yaratandan ötürü yaratılanı hoş gören Yunus da, ateşperesti de, putperesti de aynı şevk ve 
heyecanla gönül dergâhına çağıran Mevlânâ da, odada Kur‘an-ı Kerim olduğu için sabaha 
kadar Kur‘an’a hürmeten ayakta duran kumandan da, padişahı şahit olarak kabul etmeyen 
şeyhülislâm da gerçek insanlık vasfı ne kadar açık, ne kadar tatlıdır!

Ve bu yönleriyle “Sizce kuvvetli olan (haksız olduğu müddetçe) benim nezdimde en 
zayıfınızdır. Hak yolda olduğum müddetçe bana uyun, bâtılda beni hemen terkedin, bana 
uymayın” diyen Ebu Bekir‘lerdeki hizmet aşkına... “Yarabbi, onlara azab edersen onlar senin 
kullarındır. Eğer onları affedersen Aziz ve Hakîm sensin” (Maide, 5/ 118) diyen Hz. İsa’ların 
nefeslerindeki merhamet duygusuna ne kadar yakındırlar!      

“İslâm insanı bir kere daha çağırıyor, bakalım insan bu çağrıya yabancı ve ilgisiz kalacak mı? 

Hemen bir daha bitişik aydınlık bir kasabada çeşmelerin gün doğmadan insanı çağırışı 
gibi, baharda tarlaların çiftçiyi çağırışı gibi. Şubat ayında sonsuz kar ovasının gece yarısında 
oyuna doymamış çocukları çağırışı gibi İslâm insanı çağırıyor.

Batıya koşan Afrika‘yı İslâm Doğu‘ya çağırıyor. Bir gecenin ayak yürüyüşüyle koşan siyah 
ırkı İslâm seher aydınlığına çağırıyor. Doğuda duran Çin‘i Batıya çekiyor. Bakalım bütün bir 
insanlık merkezde, İslâm’da toplanacak mı?”

Kim bilir bunu istikbâl tâyin edecektir ama, olaylardan ibret almak ve onların kritiği bize 
düşüyor. ( Bk. Haşr 59/ 2).

Şu durumda değil insan (gayri müslim), Müslümanlar dahî bu îlâhî sese kulak vermiyorlar, 
veremiyorlar yahut vermek istemiyorlar. Herkes kendi aklınca bir yol tutmuş gidiyor. Herkes 
kendi görüşlerinin kabul edilmesini istiyor, kendi fırkasını hak yolda görüyor. (Bk. Muminun, 
23/53)

Tefrika çoğaldıkça farkında olmadan dinin esaslarından uzaklaşıyoruz. Dinî esaslara 
uymuyoruz, dinî esasları kendi sosyal hayatımıza uyduruyoruz. İşlerimizde kitaba 
uymuyoruz, işlerimizi kitaba uyduruyoruz. İşlerimizi Hak ölçüsüyle yürütemiyoruz. Rüşvetle 
yürüyoruz. Çünkü gelen SES’e karşı sağırız. Sağır için ses tonunun alçak veya yüksek, devamlı 
veya kesik olması bir şey ifâde etmez. Bir şey değiştirmez

İslâm’ın on dört asır evvelki saf, seher vakti kadar coşkun, gurub vakti kadar sâkin hayatına 
özeniyor ve ulaşmak istiyorsak önce bir “şuurlulaşma” devresi geçirmemiz icab ediyor. En 
büyük düşmanımızın şuursuzluk olduğuna inanmalıyız. Bundan sonraki diriliş ve silkiniş 
umulur ki çok zor olmayacaktır.

“İslam hariç, kaç yol varsa o yola dalan kurt görmüş koyun sürüsü gibi bir Doğu’ya, bir 
Batı’ya koşuşan Müslüman” kitle ne zaman kendine, kendi öz yuvasına döner de “Buna 
Yahudi’nin şeytanlığından, komünistin gayr-i insanî hareketinden, kapitalistin zulmünden 
evvel kendim gerek kendim” derse işte o zaman dâvamızın ilk adımını atmış olacağız. 
Büyük Peygamberin “Büyük Cihâd” diye vasıflandırdığı bu kendine dönüş hareketini Sokrat 
“Kendini bil” kaidesiyle Bergson ise “Sezgi” yoluyla anlatır.
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Gel gör ki, aramızda nefsiyle uğraşan yok, kendiyle uğraşan yok, hep harice bakıyoruz, içine 
bakan yok... İslâm’dan haberi olmayan onu savunuyor bu cephenin üstadı oluveriyor. İslâm’ı 
hücrelerine kadar anlayan ve yaşayan şuurlu bir kitle olmadığı için onların eline düştük, 
onlara muhtaç olduk Münafıklıklarını bildiğimiz halde onlara alkış tutuyoruz.

İşte, dallandıkça budaklaşan, gittikçe çıkmaza giren zavallılığımız karşısında Kur’an-ı Kerim’in 
şu emrine ne kadar muhtacız: “Ey iman edenler, siz kendinize bakın, kendinizle uğraşın. Siz 
hidâyette olduğunuz müddetçe, gerçek Müslüman olduğunuz müddetçe sapıtanlar size 
zarar veremezler...” (Maide.5/ 105).

Bu âyet-i kerimeyi duyarak kardeşlerimize değil de öz nefsimize cihad açtığımız gün kendileri 
aleyhine harıl harıl lâf ettiğimiz (sadece lâf ) bütün bâtıl, çürük ideolojiler kendiliğinden sıfıra 
inip “Pes!” diyecektir.

Yok mu kendisiyle uğraşmak isteyen?

“Müslüman! İslâm’ı öyle sağ diri ve canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.” 

                                                                                                                                BİZİM ANADOLU /5 Ekim 19694

2. Yayınlanmamış Yazı

İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıf öğrencisi olarak kaleme aldığım ve okul kütübhanesinin 
büyük daktilosunda temize çektiğim yazının konusu Yusuf Karalı. Babamım 1950’li yıllarda 
klasik medrese ilimlerini okuduğu hocası Rize müftüsü Dersiâm Yusuf Efendi 3 Şubat 
1969 tarihinde alem-i cemâle intikal eyledi. Babamın bu vefat sebebiyle çok üzüldüğünü 
tahmin ederek kendimce onu teselli etme babında –cahil cesur olur fehvâsınca- oturdum 
bir yazı yazdım. İki nüsha çoğalttım, ciltledim, cilt kapağını süsledim. Bir nüshayı posta ile 
kendilerine gönderdim. O gün bugün sadece aile fertlerimizin bildiği bu elli yıllık metin ilk 
defa okuyucu ile buluşuyor: 

RİZE MÜFTÜSÜ MERHÛM YUSUF EFENDİ’NİN ARDINDAN;

                                                     “Saygıdeğer babamın bir arzusunu yerine getirmek umuduyla”

“Merhum Hocam, haddimin çok ötesine giderek seni bu kargacık burgacık ifadelerle 
anlatmak istedim. Hâlbuki sen bütün bunlardan münezzeh ve ulvîsin..”

İnsan bu, meçhul… Bilinmeyen insan… Kâinatın ince sırlarını kendinde toplayan varlık… 
Büyük Varlık’tan kopan ve yine O’na kavuşmak için sabırsızlanan, yırtınan, çırpınan varlık… 
Hayat hadiseleri karşısında bazen sıkı süzgeçlerden geçirilen, zor imtihanlarla denenen, en 
mühim imtihanı ise en geride olan varlık…

Elinde beş paralık tasarrufu olmayan bu yaratık neye güvenir, kime dayanır? Süflî arzuları 
için hayat ve namusunu satan kimse kimden yardım isteyebilir? Bazen ise zavallı durumuna 
geçen insana değerini veren şey nedir? Neden eşref-i mahlûkat ancak o olabiliyor? Neden 
insan icabında “Ben HAK’kım” diye haykırabiliyor? Neden O’nun Varlığında eriyip yok olan 
Bistâmiler “Ben kendimi kötü sıfatlardan tenzih ederim.” diye ferman okuyabiliyor?

4    Bu tarih, yazarlık hayatımızın elli yaşında olduğunu da göstermektedir.
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Hayatta iken ırmakların çağıldayışında, seher vakti kuşun ötüşünde, yeşilliğin nazlı nazlı 
tesbihinde, gecenin sessizliğinde aranan Allah’a insan ölünce kavuşuyor. Aradığını buluyor. 
Onun için Peygamberimiz, Efendimiz Refık-ı a’lâ’ya yükselmeden evvel arkadaşlarına Nur 
kesilen vücuduyla yatağından şöyle sesleniyordu: “Ey insanlar! Allah, kullarından birini 
dünya hayatıyla âhiret hayatından birini seçmekte serbest bıraktı. Fakat bu kul âhiret 
hayatını tercih etti.” Böylece son Peygamber yirmi üç senelik çile ve ızdırap dolu bir hayata 
veda edip gerçek âleme geçeceğine işaret ediyordu.

Anadolu Müslüman Türklüğünün adeta sembolü olan büyük mutasavvıf ve şair Yunus 
Emre’ye bakıyoruz: 

Dağlar ile taşlar ile    
Çağırayım Mevlâm seni

Seherlerde kuşlar ile    
Çağırayım Mevlâm seni.

Sular dibinde mahiyle    
Sahralarda ahu ile

Abdal olup Yâ Hû ile    
Çağırayım Mevlâm seni.
               
Gökyüzünde İsa ile    
Tur dağında Musa ile

Elindeki asâ ile    
Çağırayım Mevlâm seni

Derdi öküş Eyyûb ile    
Gözü yaşlı Yakûb ile

Şol Muhammed mahbûb ile    
Çağırayım Mevlâm seni.

diye inliyor, O’na kavuşmanın hasretini çekiyor. O’nun için çırpınıyor. 

Mevlânâ Celâlüddin Rûmî Hazretleri de: “Öldüğüm gün tabutumu omuzlar üzerinde 
gördüğün gün bende bu cihanın derdi var sanma! Cenazemi gördüğün zaman eyvah, eyvah 
deme! Benim buluşmam görüşmem o zamandır. Beni mezara koydukları zaman elveda 
elveda deme! Mezar cennet kapısının perdesidir. Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. 
Güneşle Ay’a batmadan ne ziyan olur. Sana batma görünür amma o aslında doğmaya 
hazırlıktır. Yere hangi tohum atıldı da bitmedi. Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek 
zannına düşüyorsun.” sözleriyle dünyanın -bilenler için gerçekten- hapishane olduğunu 
haykırmak istiyordu.
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3 Şubat tarihinde bir mevlânâ (efendimiz demektir) daha O’na kavuştu. Bu dünyada öldü 
öteki dünyada dirildi. Bizce öldü, O’na göre dirildi. 70 senelik hayatını uğruna feda ettiği 
sonsuz Varlığa kavuşmak istedi ve kavuştu. Hayatta kalbinden çıkarmadığı ezelî varlığa 
gitmek istedi ve gitti. Hayatı boyunca yaptığı bütün işlerin karşılığını daima büyük sahipten 
isteyen, Sahibine varmak istedi ve vardı. İnsan dostuna kavuştuğu zaman üzülür mü? 
Gurbetten köyüne dönmüş bir kimse için üzülmek kelimesi kullanılır mı? Misafirin asıl evine 
dönüşünden feryad figan edilir mi? Edilmez, çünkü bu işten giden memnundur. Giden 
memnun olduktan sonra geridekilere de ne?

O gidecekti, gitmeliydi. Bir ömür boyu O’nun aşkıyla bir çıra gibi yanan bir mum gibi eriyen 
varlığa bundan başka ne gerekirdi? Mademki bu dünya bir duraktır otobüsü kaçırmamak için 
durakta uyumamak gerek. İşte o öyleydi. İşte O dünyanın gurbet olduğunu bilenlerdendi. 
Onun için dünya işlerine karşı ilgisizdi. Dünya zırıltılarını hiç ama hiç sevmezdi. Bunu bahane 
ederek bazı zayıf ruhlu kimseler: “İş adamı değildi, iş döndüremezdi.” diyorlar. Evet ama hangi 
işi. Şu senin bildiğin okumadan atılan imzalarla yürüyen işleri mi? Yoksa kitaba uymayıp da 
kitabına uydurulan işleri mi? Diyanet’le siyasetin sarmaş dolaş olduğu bir devirde kendini 
ilim sahasında kabul ettiren bir âlim için bu sözler ne kadar soğuk, ne kadar gülünç, ne kadar 
basittir. 

Bu sözler O’nun için sarfedilemez. Çünkü o ilim adamıydı, koltuk adamı değil. Kitap adamıydı, 
imza adamı değil. Hizmet adamıydı, para adamı değil.

İlim vakar ve ciddiyetinin yere serildiği asrımızda O onu tutup kaldırmayı ve gerektiği yere 
yerleştirmeyi bilmişti. Ebedî hayata göçtükten sonra hafızalardan siliniveren merhûm 
hocamız meydanlara çıkıp bağırıp çağırsaydı alkış toplasaydı unutulur muydu? Camide 
tağanni ve makamlarla halkı soysaydı unutulur muydu? Şüphesiz hayır… Ama O ruh bunları 
yapamazdı. Asla yapamazdı. Çünkü o Taif’te kendisine en ağır işkence ve hakareti yapanlara 
ellerini semaya uzatıp ağlayarak onlara dua eden bir peygamberin vekiliydi. Nasıl yapardı 
bunu. O insanları seviyordu. İnsanlara saadetin ne parada ne de köşkte olduğunu anlatmak 
istiyordu. Saadetin ve selametin minberin sağ tarafındaki ilim meclisinden geçtiğini 
bildirmek istiyordu insanlara. Fakat onlar anlamıyordu anlamak istemiyordu bir türlü. Onlar 
hâlâ mirastan soru soruyorlar, para taksimi için fetva istiyorlardı. İnsanlara “Allah olmaya 
kalkışmayın kul olmasını bilin kul.” diyordu. Peygamberimizin bile kelime-i şahadet’teki 
birinci vasfının kul olduğunu Resullüğün ondan sonra gelmesindeki inceliği hatırlatmak 
istiyordu. Fakat insandaki şu enâniyet yok mu merhumu çok üzüyordu.

Yine bazı tipik adamlar “Niçin kitap yazmadı böyle âlim olur mu” diyorlar. Zavallılar bilmiyorlar 
ki bu zamanda ilmî eserler okunmuyor. Dikkatli okumak, üzerinde kafa yorup düşünmek 
isteyen eserler okunmuyor. Gençlik heyecan romanı okumak istiyor. Nefsî arzularına 
hitabeden eserler arıyor. Yaşlısı başlısı da Cennet ve Cehennemden en çok bahseden kitabı 
araştırıyor. Onu okumak istiyor. Üç beş dua ile paçayı kurtarmak istiyor. Böyle bir zaman ve 
zeminde acaba kitap yazmak mı daha faydalı yoksa talebe okutmak mı?

Büyük âlim, merhum hocamız gitti ama Mekke’den Medine’ye gitti gibi geliyor bana. Ruhu 
yanımızdadır. Her an bizimledir. Her gün bize beytler uzatıyor, her saat sağdaki kütüphaneye 
koşuyor, her dakika bize gülümsüyor ve her an denizin sahile vuran şakırdısıyla beraber 
kitap yapraklarını karıştırıyor, karıştırıyor…
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Onu ilk defa -muhterem Babam kendisinden ders okurken-1956 yılında tanıdım. Ufacık 
yaşımla her an sakalını öpmek, kitabını karıştırmak isterdim. Son görüşmemiz ise 1968’in 
yaz tatilinde oldu. Bize “Feraiz” okutmasını kendisinden rica ettiğimizde tatlı elini hiç 
konuşmadan sakalına uzattı ve gözlüklerin altından bize tebessüm etti. Demek istedi ki 
biz artık dünya feraizinden vazgeçtik öte feraiziyle uğraşıyoruz. Öteye hazırlanıyoruz. Bu 
çağdan sonra onlarla uğraşmamız zaittir. Gerçekten öyle imiş… Ve öyle oldu.

Fakat bizce O yine her akşam vakti abdesttedir. Her gece rükûdadır. Her seher vakti 
secdededir. Her kuşlukta derstedir. Her Cuma kürsüdedir. Her an evet her an beynimizdedir, 
kalbimizdedir, gönlümüzdedir.

Eyvah… ne yer ne yâr kaldı    
Gönlüm dolu ah u zar kaldı

Şimdi buradaydı gitti elden    
Gitti ebede gelip ezelden..

Ne mübarek ölüm… O anda bile insanları düşünüyordu. Onlara acıyordu. Onlar için Hz. İsa’ya 
benzer bir tavırla: “Ya Rabbi onlara azab edersen onlar senin kullarındır. Onları affedersen 
muhakkak ki Azîz ve Hakim sensin” (Maide Suresi ayet 118) diye Allah’a yalvarıyordu.

Ne mübarek ölüm… Ne mübarek karşılaşma… Ebediyet kapısını açarken kapının gıcırtısı 
“Bismillahirrahmanirrahim” diyordu. Gökteki kuşlar feryad ediyor, yerdeki gerçek dostlar 
“Her nefis ölümü tadıcıdır” (Ali-imran: 185) fermanını terennüm ediyor, bitkiler üzerindeki 
nemlerini akıtıyor ve köşedeki kitaplar sızlıyordu. O ise gerçek sahibine kavuşmanın hazzı ve 
surûru içinde gülümsüyor, gülümsüyordu…

Ne mübarek ölüm… Ne mübarek karşılaşma… Kâinatın gürültülerden uzak olduğu bir anda 
abdest alma ve O’na kavuşma… Gecenin loşluğu içinde secdeye varıp O’na varma… O’na 
uzanma, O’na ulaşma… Ya Rabbi neydi o. Neydi o Ya Rabbi. Ebediyet kapısını açıp bir melek 
yumuşaklığıyla öteye geçip kapıyı üzerimize kapadı. Ne güzel göz, ne tatlı bakış, ne nurlu 
yüz… Uçtu gitti. Uçtu gitti. Kavuşacağına kavuştu.

Büyük ruhun son andaki tebessümünü görenler Onun dudaklarından, kirpiklerinden ve 
nefeslerinden şunları bir bir okuyorlardı:

Bana dünyada ne yer kaldı emin ol ne de yâr
Ararım göçmek için başka zemin başka diyar.

Hepsi göçmüş hani yoldaşlarının hiç biri yok,
Sen mi kaldın kafileden böyle uzak.

Postu sermekse meramın yola, serdirmezler,
Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak.

 Ve ertesi gün…
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Testiden boşalan su gibi insanlar akıyordu şehre. Bu sel ister istemez insana Arafatı hatırlatıyor, 
mahşerin ufak bir portresini çiziyordu. Neydi bu sel, niçin geliyorlardı niçin koşuyorlardı? 
Bastonuyla o ihtiyar nereye koşuyor, çelik çomağıyla o çocuk nereye gidiyor? Çarşaflıların, 
mantoluların, şapkalıların burada işi ne? Çok büyük bir olay mı olmuştu. Beklenmedik bir 
hadise mi zuhur etmişti? Yoksa insanlar şehirden mi göçüyorlardı?

Hayır… Hayır. Bunların hiçbiri olmuyordu. Olan şey bir uğurlama merasimiydi. Bizim 
gibi misafir olan bir zat, bizden evvel kendi evine dönüyordu. İnsanlar onun için o tahta 
kutuyla, o “sağır ve dilsiz hatip”le tokalaşmak için ellerini yırtarcasına uzatıyorlardı. Caminin 
duvarına çarpan “Yusuf Efendi, Yusuf Efendi” deyip tekrar geri dönüyor, binlerce Yusuf Efendi 
yükseliyor, yükseliyor, şehrin üzerine bir beyaz tül gerdikten sonra bütün semayı kaplıyor ve 
kayboluyor.

Merhum hocamızın ruhunu yine merhum Yahya Kemâl Beyatlı ile bir daha hürmetle 
selamlayalım.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce yol alır
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer bir daha dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden 
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden…

Evet yerinden memnun, kabrin üzerindeki ot bile memnun O’ndan. Durmadan O’nun için 
tesbih ediyor ve af diliyor.

Büyük hocamızı Ravza-i Mutahharalarla, Yunus’larla, Mevlâna’larla, Elmalı’larla, Varda’lı Şeyh 
efendilerle ve binlerce Fatihalarla baş başa bırakır, huzur-u manevisinden ta’zimle ayrılırken 
sözü sağlığında kıymetini bilmeyip şimdi mezarına sarılanlara, önceden önüne çöküp ter 
dökmeyip şimdi yaş dökenlere bırakırız:

“Efendim, benim efendim… Benim güzellerin güzeli Efendim. Seni mütevazı köyündeki 
namsız nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik 
teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah’ı 
zikrederken görüyorum. On sekiz ay değil, on sekiz bin ay değil sayılar boyunca devirler 
gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek âlimlerdensin. Ruhun gibi kalbin de mahfuz… 
Kalıbın orada; fakat ruhaniyetin, Allah’ın izniyle her tarafta ve benim yanımda…
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             5 Kardeşim İsmail Kara vefatının 40. yılında Yusuf Efendi’nin hayat ve hizmetlerini konu alan bir eser neşretti: Rize 
         Müftülerinden Yusuf Karali Hoca, İstanbul 2009.

Aç bana kapını artık aç… Allah’tan izin iste ve ardına kadar aç. Ebediyen köpeğin olarak 
kendi köpekliğimden çıkayım ve insan olayım. 

Çarklar işlemekten aşındı. Vaatler dolmaktan çatladı. Akşam oluyor… Bir mızrak boyu kaldı, 
benim de güneşimin batmasına… Vaktindeki duanla iki cihanın ikisinde de kapının köpeği 
sıfatıyla aziz olmak istiyorum. Ölünce de ayakucunda bir yer verirsen yanına uzanmak 
istiyorum. Burada ve orada kucağında dipdiri kalmak istiyorum.,

Benim efendim, benim efendim.

Allah’tan iste istediklerimi…

Verir isterse…”

Ruhu için üç ihlas bir fatiha..5 

*

ARDINDAN SÖYLENENLER

RİZE MÜFTÜSÜ
“Fatih Dersiamlarından 
Muhterem hocamız Yusuf Karaalioğluna…

Faziletmeâb aziz üstadım,    
Bir gelmek isterim senin yanine
Âcizane ben de bir eser yazdım    
Göstermek isterim zat-ı aline

Getireyim sana bir gözden geçur    
Hatalı yerler bir işaret vur.
Kusurum var ise beni af buyur,    
Yakışan da odur senin şanıne

Benim zamanımda okunmadı ders    
Arabî Farisî birden dedi pes
Nidelimki çarh-ı felek döndü ters 
Akıl ermez bu cihanin işine

Bir müddet okudum tez ilerledim    
Âmili mamülü çabuk belledim
Çetin yerlerini hep ezberledim    
Hevesim var idi ilerisine
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Ondan sonra sizden okudum biraz    
Baktım ki dersiniz bir yere sığmaz
Bir ilim haznesi ucu bulunmaz
Gayb ettim kendimi senin yanine

Sizin dersinizde başka feyiz var    
Az çok ârif olan orayı anlar
Nerde var bir âlim kılı kırk tarar    
Tam mana verecek her noktasine

İki gün ders verdin sade “Hettadan”    
Daha da kalmıştır dedin manadan
Duymadım onları bir ülemadan    
Oturmuştum yine usul dersine

Hadisten okuduk senden “Meşarık”
İlm-i kelâmdan “Cemül hakayık”
Her fenden okutmak sanadır lâyık    
Hiçbir noksan yoktur senin ilmine

Belki okudunuz birkaç bin kitap    
Elli yıldır hakka edersin hitap
Ezberinde olan hiç olmaz hisap    
Nail olmuşsunuz Hak ihsanine

İstanbul üleması takdir eylemiş    
Zat-ı âlinizi takdis eylemiş
Herkes dersinize hayret eylemiş    
Sanki Teftezani geldin cihane

Gülistan Bostanı okursun bazı    
İnsanın nasıl geliyor hazzı
Dinleyen cemaat hep senden razi    
Sözün tesir eder can kulağine

Memleket sayende oldu bahtiyâr    
Herkes müşkilini sizlere sorar
Hallolur mes’ele kalmaz bir gubar    
Bu da kimyadır bu dar zamane
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 6   Hafız Edhem Divanı: Şiir Gönüller Açar İstanbul 1964, s. 101-107 
 7  Babam Kutuz Hoca’nın sağlığı elverdiği müddetçe her yıl en az bir defa Yusuf Efendi’nin Güneysu/Yeşilköy’deki (Eski adı Pilihoz) kabri ziyaret edilirdi. Bu geleneği biz de sürdürüyoruz. Bu sene hem kabrini ziyaret 

ettim hem de adını taşıyan Rize Diyanet Eğitim Merkezinde Müftü-Vâiz adaylarına “Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Tasavvufun Yeri” konulu bir sohbet yaptım. 26.06.2019.

 

 İsterdim okusam sizden yıllarca    
Arabî Farisî tam belleyince
Molla Hüsrev gibi kürse çıkınca    
Tafsılât verirdim yahşi yamane
 Sizin kadar ilme ben malik olsam    
O kadar Arabî Farisî bilsem
Üstad şairlerle biraz çatışsem    
Bir yarım Şirazî çıksam meydane

Kusurumu affedin çok oldu hatam
Yeter artık burada edelim tamam
Verelim Resûl’e selât ü selâm
Hak mazhar eylesun şefaatine.

Rize’li Hafız Edhem Mollaömeroğlu6 

Hocamızın vefatına yıllar sonra düşürdüğüm tarih ise şöyledir:7 

Bir Osmanlı yâdigârı Yusuf Hoca
Kutuz Hoca’nın hocası Yusuf Hoca
İlim ve edeb timsali Yusuf Hoca
Geldi üçler söylediler bir figanla
“EYVÂH MERHUM MÜDERRİS YUSUF HOCA”   1388                                                  
***
Mezun olmadan yazdığım ve daktilo ettiğim bazı yazıların başlıkları şöyle:
1. Davamız ve Tarihimiz
2. Mehmetçik ve Çanakkale
3. İslâm ve Hizmet
4. Ramazan ve Düşündürdükleri
5. Tabiata Selâm
6. Dua
7. Kurân-ı Kerim
8.Fethi Müjdeleyen Ruh
9. Din ve Madde
10. Akif’in Edebî Şahsiyeti
11. İmam Hatip Okuluna Veda
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Hareket’in Bereketi

Hareket dergisi ve Nurettin Topçu’yu tanımamın, kaderden sonraki ikinci sebebi öğretmenim 
Emin Işık’tır. Topçu 1955-60 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulu’nun Felsefe grubu 
dersleri öğretmeni iken Emin Işık hocam talebesi oldu. Bu ilişki vefatına kadar devam etti. 
Cumartesi günleri Sultanahmet’te bulunan derginin küçücük bürosunda buluşuyor, hemen 
hepsi fakülte öğrencisi olan ağabeylerle sohbet ediyor bazen da Topçu Hoca’yı dinleme 
fırsatını yakalıyorduk.  Emin Işık hocam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin tam 
karşısında bulunan Yakup Ağa camiinin –fahri olarak- Cuma vaizi ve hatibi idi.8  Topçu da 
Cuma namazlarını orada eda ediyordu. Ben de ders biter bitmez yaya olarak oraya intikal 
ediyor,namaz çıkışı ayaküstü de olsa dergi için koşuşturan ağabeyleri ve Topçu Hocanın 
cemalini görüyorduk.9 

İstanbul’dan Kayseri’ye

25 Haziran 1970 de yapılan mezuniyet töreninde mezunlar adına yaptığım konuşmaya Arif 
Nihat Asya’nın mısralarıyla başlamıştım:

Şehitler tepesi boş değil
Biri var bekliyor
Ve bir bayrak dalgalanmak için
Rüzgâr bekliyor

O yaz yüksek tahsil imtihanları için çalıştık. Türkiye’de bir tane İlâhiyat Fakültesi vardı: Ankara. 
Lise mezunlarını alıyordu. İmam Hatip Okulu mezunu olanlar sayıları beş olan Yüksek İslâm 
Enstitüleri’ne gidebiliyorlardı. Bu yüksek okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı idi. Giriş 
imtihanlarının sonucu sonbaharda belli oldu. Hissemize Kayseri düştü. Hareket dergisi için 
yazdığım ilk yazıyı Ezel Ağabey’e teslim ettim: Onlar ve Biz. 15 Kasım 1970 tarihinde Kayseri 
Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencisi olarak İstanbul’dan bu şehre intikal ettim.

Yazı hayatımın –Hareket’te yayınlanan-  ilk üç denemesi ile ilk üç makalesini tekrar 
okuyabiliriz.

1. Onlar Ve Biz

“Onlar arkalarından gitmek için bizi zorlamıyorlar.

Bizden bir şey istemiyorlar. Öyle iken halk onları takip ediyor.

Zira onların bizzat varlığı bir çağırıştır”

Hayatta ızdırap çekerken tebessüm eden insan tanır mısınız? Kendinden daha zor durumda 
olanlara el atmayı,onlarla baş başa verip dertleşmeyi şiddetle arzu eden insanlarla hiç 
   8Hocam bu geleneği elli yıldan beri sürdürüyür. Kendilerine kitap göndermek için geçen ay adresini istediğimde üç kelime 

söyledi: Şişli Camii Vaizi.
  9Emin Işık Hocamın dosya kağıtlarına yazdığı hutbenin metnini. namaz çıkışında dergi ile ilgilenen ağabeylere –dergide 

yayınlanmak üzere- veriyordu. Hocamın ilk eseri olan Devleti Kuran İrade, işte Hareket’te yayınlanan bu yazıların gözden 
geçirilmiş halidir. Bazı hutbelerin metnini sınıfta bize okuduğunu da hatırlıyorum.Yaz aylarında hocamla mektuplaşırdık.
Gönül mektupları’nın bir ucu da o günlere uzanıyor.



111

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                    III. Genç Yazarlar Kurultayı  

karşılaştınız mı? Tebessüm ve gözyaşı onlara Allah’tan bir hediye, bir armağan sanki… 
Merhameti insanlara yaymak için bir memurdur onlar adeta; maaşsız memur… Onları 
ararken hafızanız “Emre” köyüne, Haymana’daki dergâha takılıyor mu? Bunlardan evvel 
kurtarıcımızın adımladığı beldelere uzanıyor mu?
“Bu belde,bu mekân âşıkların kâbesidir
Eksik gelen tamam olur burada”

Bir tebessüm düşünün. Gözünü çocuğuna dikmiş, sağ eliyle başını okşayan, ona ölmüş 
babasının hikâyesini iniltisiyle anlatmak isteyen bir anne. Sıcak ve soğuk, tokluk ve açlık 
ondan bu tebessümü alamaz. Bilakis tokluk onu eritir, konfor onu zayıflatır, şöhret onu 
mahveder.

Hiç düşündünüz mü, niçin analar ağlar da diğerleri ağlayamaz? Niçin bastonunun 
gürültüsüyle yolunu bulan âmâ devamlı tebessüm eder de kalın boyunluları imrendirir? 
Neden onlar tebessüm ediyor da diğerleri; taksisi maksisi yanında olduğu halde edemiyorlar. 
Edemez… Edemez, çünki o bir sanattır. Tıpkı herkesin resim yapamadığı gibi. O bir rûhi 
neşenin tezahürüdür. Kalbî sevginin pırıltısıdır.

İşte onlar bu hazineyi karşılıksız insanlara sunmak istiyorlar. Bu meşale ile onları da bir parça 
olsun tutuşturmak istiyorlar. Ama gel de anlat! Madde saltanatlarıyla sokakta onları ezip 
geçenlere gel de anlat! Gel de anlat tekerlekli boncuk sevdalılarına..

Biz zavallılar âmâlar için okul açmadan önce kendimize okul açıp onlardan tebessüm 
metodlarını öğrenelim. Mutluluğun sırlarını keşfedelim. Bu kalemsiz deftersiz “Bakarkörler 
Okuluna geniş kemerliler, dört tekerlekliler, moda kolerasına tutulanlar, para-kolerayı 
geçirenler ve “Tebessüm Derneği”ne üye olmayanlar leylî olarak tercihen alınsın! Alınsın ve 
mecburî hizmet konmasın!

Onları arayalım, araştıralım. Gözliyelim, gözetliyelim. Onlar bize şefkat ve merhameti 
öğretsinler, biz de hayatı anlayalım. İnsan olalım. Bu iş olmadan şu beş paralık dünyadan bir 
şey anlayamayız dostlar, anlayamayız.

*

Hayatımızın Kayseri dönemi başladıktan sonra Ezel Ağabey’den bir mektup aldım. Özeti şu: 
Buradaki arkadaşlarla oturduk konuştuk,herkes için çalışma alanları/konuları tesbit ettik. 
Size de Tekkeler konusunu uygun gördük. Farklı fakülte ve Yüksek okullarda okuyan diğer 
arkadaşlar kim? Mesela: D.Mehmet Doğan, Yaşar Nuri Öztürk, Hasan Tanrıöver, Ali Bulaç, Ali 
Birinci, Ahmet Tabakoğlu..

Kayseri’de tekke ve zaviyelerle ilgili araştırmalara başlamamla birlikte “kader” maddesiyle 
ilgili olarak bir tecelli daha oldu. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Tarihi hocası olarak Enstitümüze 
atandı. Naz makamında bazen hocamın bulunduğu meclislerde şöyle diyorum : “Hocam 
benim Kayseri’ye gittiğimi duyunca o da naklini oraya aldırdı”.

Sırr-ı kader: Elli yıldan beri onun asistanıyım.

Onlar ve Biz, Hareket dergisinin 65. sayısında yayınlandı. Düa adlı deneme 70. Emek yazısı 
ise beş ay sonra 75-76. sayısında yer bulabildi.
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2. Dua

İlâhi, şu birkaç günlük ömrümüz “dokunulmazlıklar” ve sorumsuzluklar dünyasında mı 
eriyecek?

Kalblerimiz mesuliyetin ve insana hizmetin mukaddes azabını hiç tatmayacak mı?

Kulaklarımız “Dicle kenarında kaybolan keçiden dahi ben mesûlüm” feryadını artık 
duymayacak mı?

Zekâmız mesûliyet ile muhtariyetin ince sırlarını keşfetmeden mi solacak?

Gözlerimiz “Haksız olan bence en zayıfınız, hakkı gaspedilen bence en kuvvetlinizdir” diyen 
bir devlet hatibi artık görmeyecek mi?

Ruhumuz şu kemik iskelet hapsinden hiç kurtulmayacak mı ilâhî.. Kurtulmayacak mı?

Gözyaşını “tuzsuyu” diye nitelendiren tuzsuz insanlara “az gülünüz çok ağlayınız” hakikati ne 
zaman işittirilecek?

Demir parçalayan Rişar kılıçlarına karşılık tülleri eriten Eyyubî nefesleri efsanelikten ne 
zaman kurtulacak?

Ne zaman kurtulacak ilâhî?

3. Emek

“Hakk”ın manâsı; bir şeyi gerektiği yere koymak, gerektiği kimseye vermek. Zıddı ise 
tek kelime: Zulüm. Demek oluyor ki alın terinin karşılığını vermemek ne derece zulümse 
bir memleket yatırımının yarıdan çoğunu bir şehre bağlamak da yine insanlar nâmına, 
memleketin diğer muhtelif yerlerde yaşayanlar namına zulümdür, haksızlıktır.

“İnsan hakkı” teriminin hafızalardan silindiği bir devirde yaşıyoruz. Kâinatın en mümtaz 
varlığına hürmet etmenin çöplük bezi olduğu bir asırda doğduk. Tepeden tırnağa riya 
kokan, falan veya filana bağlı “işçinize emeğinin karşılığını teri kurumadan veriniz” cümlesini 
hiç duymamış olanların revaçta olduğu bir zamanda bulunuyoruz.

Gel gör ki, dinimizin titizlikle üzerinde durduğu insan hakkını kimler savunuyor. İnsan 
hakkının mukaddes, alın terinin muhterem olduğunu kimler söylüyor. Biz de onların aksine 
(herhalde kelimenin bâkireliğini bozduklarından olacak!) emek kelimesini tabu haline 
getirdik. İnsan emeğiyle ilgili kelimeleri ağzımıza alamaz olduk. Aksi halde hemen sıfat ve 
rütben hazır: “Falanca, onların ağzıyla konuşuyor. Komunist. ” Peki iki gözüm, ne diyelim? 
“Ezen kuvvetlidir” “Beceren haklıdır”mı diyelim.

Bizim öz davamız onların dillerinde, öz malımız ellerinde dururken kafamızı ellerimizin 
arasına alıp bağdaş kurup oturalım mı? Düşmanın kaleyi içten fethetmesine başkası değil 
yine biz uşaklık yaptık. Para putuna tapanlar, ruhsuz dindarlardır. Menfaatlerimiz için insanları 
hayvan yerine kullanmak istedik. Allah’tan korkmadan, kuldan utanmadan alın terini inkâr 
etmek istedik. Hep işimize geleni yaptık, cebimize hitabedeni kucakladık, midemizle meşgul 
olanı ilâhlaştırdık. Ve.. Emek kelimesinden, insan hakkı mefhumundan korkar bir hale geldik.
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Bu yol çıkmaz sokak dostlarım. Emeği de kul hakkını da biz müdafaa edeceğiz. Bu hem 
dinimizin hem de vicdânımızın sesidir.

1972 yılında Hareket dergisinde yayınlanan diğer kısa denemelerin başlıkları şöyle:
Mehmetciğin Ruhu
Akşemseddin’li Fetih
Can Sıkıntısı

Mektuplar

Hareket dergisini çıkaran gençlerin bir de derneği vardı: Anadolu Fikir Derneği. Bu derneğin 
Erzurum Şubesi de Adımlar adıyla bir dergi çıkarıyordu. Söz konusu derginin Mart 1972 
tarihinde çıkan 24. sayısında bir denemem yayınlandı:

Gerbete Mektup

“Köyden gelen mektup” tabirine çok kızmış olacaksınız ki “Abiciğim, bu zıkkım mektup 
gurbetten gelir gurbete gider. Bence gurbetin zıddı bir kelime yoktur; gurbetteyim, 
gurbettesin, gurbette, gurbetteyiz, gurbettesiniz, gurbetteler” diyorsunuz. Belki haklısınız 
ama şu bayram günü bu kadar bozulmak bilmem ne derece doğru olabilir. Ağabeyin de 
aynı fikirde ama bunu fiil çeker gibi insanların suratlarına fırlatmamalıyız. Zaten şu bayram 
günlerinde herkes yükünü aldı, kesecikler boşaldı. Hepsi senden sinirli ve sabırsız. Onların 
bayramlarda güle oynaya dolaştıkları seni aldatmasın. Bayram yaptıklarını zannetme. 
Konu-komşu meselesi hani.. Yoksa şu hayat ve şu şartlar içinde öyle senede iki defa bayram 
yapabilecek bir babayiğit ben tahmin etmiyorum. Çünkü bayram ne trevira ile olur ne herko 
ile ne de impala ile. Bunların bayramlarla hiçbir ilgisi yoktur. Demek istiyorum ki bayramların 
devri geçti. Onlar eskidendi. Bayramlar o zaman yapılır o zaman kutlanırdı kardeşim. 
Radyolarda reklâm programlarının olmadığı zamanlarda. Gazetelerin otomobil, bankaların 
kat ziyafeti çekmediği zamanlarda. Milyonların piyangolara sokulmadığı zamanlarda. 
Masal oldu hepsi. Köylerde kentlerde eski bayram havası esiyor mu dikkat etsene. Çocuklar 
anasından doğmadan para peşinde koşturuluyor. Bayram sabahı elinde yemek kabı, 
ağzında sigara izmariti bacak kadar çocukların mesâiye koşuştuklarını görmüyor musun? 
Hayata atılan –evet atılan- bu çocuklar mı bayram yapacak? 

Bir de bayramın gurbette geçirileni var. Ama siz gurbetten başka bir kelime kabul 
etmediğiniz için şöyle diyelim: Gurbette olduğumuzu düşünerek bayram yapma… 
Gurbette bayram. Evet azizim biz gurbet ehliyiz. Gurbet için yaratıldık. İnlemek için sazlıktan 
koparılan kamış gibiyiz. Gurbet çilesi bizim iliklerimizdedir, ayrılık sızısı beynimizde, vuslat 
türküsü kalbimizin mahfuz köşeciğindedir. Kalp ve gönül neşvesini temin eden “Gurbet 
Hikmetnâme”sini yüzünden okuyamayanlar, varsın Fuzûlî’yi taşlasınlar, Yunus’u lekelesinler, 
Mevlânâ’yı gölgelesinler. Fakat bu kafa ile zillere ne kadar basarlarsa bassınlar “kim o” 
sorusuna karşılık “gurbet ehlinden biri” cevabını verinceye kadar huzura alınmayacaklardır. 
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Ve “şu bizim Yunus mu” cümlesini duyamayacaklardır. Böyle olunca da koskoca senede 
ancak üç-beş defa bayram yapmaya teşebbüs edeceklerdir. O da boğazlarında kalacaktır. 
Lakin Yunus, Taptuk Emre’nin eşiğinden kalktığı, Mevlânâ ile Tebrîzî sarmaş-dolaş olduğu, 
Hallac’ın kanına şehadet kelimesi işlendiği an bütün kâinat gurbetistan olacak, semalar 
alevlenecek, neyler yakıcı iniltisine devam ederken sürekli bayramlar başlayacak ve “Allah’ın 
dostları için korku ve keder yoktur” diye başlayan Allah sözü semalarımıza kopmamak üzere 
yapıştırılacaktır.

Gurbette olanların bayramı…

Gurbet ehlinin bayramı… Zaten gurbette olmayanlar için, gurbet kitabını kalpleriyle 
okuyamayanlar için bayram nîst dostum bayram nîîîst…

Görüyorsun ya nereden nereye geldik. Ama yine de sen kendine hakim ol. Sana “lüzumsuz 
işler genel müdürü” unvanını verenlerin dedeleri de Mürşidimize aynı şeyleri söylüyorlardı. 
Aldıkları cevaplar malumunuz. Sen şu anda gurbetliler cemiyetinin sözcüsü durumundasın. 
Müşteri psikolojisini iyi oku. Aksi halde sizin diyara gelenlerin de geri dönmesine sebep 
olursun. Bayramlarının devamlı olmasını isteyenlerin yanıp sönen renkli ışıkların, yıkılıp 
yapılan gökdelenlerin alçalıp yükselen zırıltıların ortasına bırakmak kadar büyük günah var 
mıdır?

Sabırlı ol geleceklerdir… Metin ol koşacaklardır… Gurbetteki bayramımıza katılacaklardır… 
Yeter ki biz davet etmesini bilelim.

Allah bizi gurbet ızdırabından ayırmasın!

Nesil Dergisi

Kasım 1974-Nisan 1976 tarihleri arasında Tuzla ve Babaeski’de askerlik yaparken bir taraftan 
denemeler yazma işi devam etti. Tekkelerle ilgili ödevimi de unutmadım. Şubat 1977 de 
Bursa’da başlayan akademik hayatta da aynı çizgiyi izledim.

1977 yılında kaleme aldığım kısa yazılar Nesil10  dergisinde yayınlandı:
Anlamak ve Anlatmak
Yol Vardır Bilinmez
Gözyaşı
Akşam ve Sabah
Hatıra ve Hayâl
Mûsikî
Nükte

*

İşte 41 yıl önce Nesilde yayınlanan bir metin.

10 Dergiyi İmam Hatip Okulunda öğretmenim olan isimleri yukarıda yazılı kişiler çıkarıyordu. Hayreddin Karaman, Bekir 
Topaloğlu, Sâim Yeprem, Ahmet Kahraman…
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Gönüldaşa Mektup

Mektubunuzu aldım. Öncelikle bunu belirtiyorum çünkü ifadenizden anlaşıldığına göre 
daha önce iki mektup göndermişsiniz. Ne oldu bilemem. O mektuplar elime geçmedi. Yalnız 
üzerinde üç pul yapıştırılmış olan mektubunuzu aldım. Tabi mühim olan zarfın şekli süsü ve 
dış görünüşü değil mühim olan mazruf ve muhteva… Yani içindekiler. 

Ne yazık ki yazmanızı dört gözle beklediğim şeyler yoktu mektupta. Çünkü Anbet’ten 
bahsetmiyordu. Hani tatlı bir Mayıs gecesi doğduğum yer… Anbet’in sessizliğinden, 
vecdinden mehâbetinden hiç bahsetmediniz. Hele hele akşam vaktinden, akşam 
namazlarından, akşam namazlarının coşkunluğundan… Anlıyorum yazamıyorsunuz, 
yazmak istemiyorsunuz. Çünkü bazı şeyler sadece hissedilir, sadece yaşanır. Anlatılmaz, 
aktarılamaz, harflerle tanıştırılamaz, kağıtlarla öpüştürülemez. 
Ve o şarkılar:
Rüzgâr uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız…
*
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun…
*
Akşam oldu hüzünlendim ben yine… 

Buna rağmen benim sizden bir temennim var. Gaz fenerini dahi yakmadan -çünkü onda bile 
bir sunîlik kokusu var- bir akşam namazına dur! Karşıda ırmak şırıltısı, akşamı avuçlayan kuş 
ve böcek sesleri, rüzgarın meltemli namesi ve bir mevlevî çocuk gibi dönüp duran gürgen 
yapraklarının hışırtısı arasında, dedemin seccade olarak kullandığı taş üzerine çık ve namaza 
dur! Allahu ekber…

Düşündükçe eskilerin mutluluklarına giden yolu birazcık keşfedebiliyorum. Yüzde yüz 
doğal hayatla iç içe olan bir yol... Tabiî, basit, temiz, mütevazî… Kaybettiğimiz devlet... Yaz 
aylarında insanların deniz kenarlarında, kıştan kalan boğuşma ve kalabalıklarını görüyorum 
da acıyorum kendi kendime. Ve bu çile, bu hengâme, bu kabalık, bu ruh soygunu ne zaman 
bitecek diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama cevap bulamıyorum. 

Benim düşünmem o kadar mühim bir şey değil. İlgililerin, ilim adamlarının, mütefekkirlerin, 
sanatkârların düşünmesini istiyorum. Sosyolog ve psikologlardan anketlerinin sorularını 
yeniden gözden geçirmelerini istiyorum. Sorsunlar Anadolu insanına. Sanayi, motor ve 
makine onlara ne verdi? Onlardan ne aldı? Neyi verdi, neyi aldı? Alışverişte kim kârlı kim 
zararlı. Diyorum ki yanlışın neresinden dönersek kârdır. Bu gidiş, gidiş değil… Yoksa bu 
işi yüz sene sonra gelecek olan nesle mi bırakıyoruz? Mektubunuzu bekliyorum. Bütün 
Anbet’lilere selam! Gönül dolusu selam! 

*

Tekrar Kayseri’ye dönelim. Tekke ve zaviyelerle ilgili okumalarım devam ederken dipnotlarda 
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sık sık karşıma çıkan kitaplardan biri de Osman Nuri Ergin’nin Türk Maarif Tarihi oldu. O 
günkü şartlara göre zengin sayılabilecek Enstitü kütübhanesinde bu eser olmadığı gibi 
şehrin diğer kütübhanelerinde de yoktu. Meğer dinî pedagoji hocamız Halis Ayhan Bey de 
aynı kitabı arıyormuş. Yüksek İslam Enstitüsü’nü Konya’da okuduğu için bir dostu vasıtasıyla 
oradan getirtince mesele çözüldü. Otuzlu yıllarda beş cild halinde yayınlanan bu kitabın 
konumuz açısından en mühim özelliği tekkeler hakkında “fincancı katırlarını ürkütmeden” 
bazı gerçekleri söyleyebilmesi idi. Çünkü 1925 ten sonra bu konularda kalem oynatmak 
kimsenin haddi ve harcı değildi. 

Birkaç aylık çalışma ile makale 1971 yılının son ayında ortaya çıktı: Tekke Teşkilatı11.  II. başkanı 
olduğum Öğrenci Derneği’ne ait daktilo ile yazıyı üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Öcal yazdı. 
Büyük bir heyecanla İstanbul’a uğurlandı.Sabırla bekleme dönemi başladı.

Ve yayınlandı…

1.Tekke Teşkilâtı

Türk-İslâm medeniyetinin temel unsurlarından biri olan tekkelerin, kuruluş ve gördüğü 
hizmetlere geçmeden önce TEKKE kelimesinin üzerinde biraz duralım.

Lugatlarımız, bu kelimenin Arapça olduğuna işaret ettikten sonra, “güvenme ve dayanma” 
mânâsına geldiğini zikretmektedirler.12  Bu mânâya göre, Tekke kelimesi; mastar olmalıdır. 
Fakat, Arapça lugatlarda böyle bir mastar tesbit edemedik. Şu halde, bu kelimenin mastar 
olmayıp, bir isim olması gerekiyor.13  Hângâh, Dergâh ve Köşe mânâsına gelen ZAVİYE’yi de 
hatırlayalım. Sofînin tevazu ve teslimiyetini ifade ediş yönünden, son isim dikkate şayândır. 
Kısaca, tekkeye; “dervişlerin barındığı yer” diyebiliriz.

İslâmın yayılışından kısa bir müddet sonra başlayan tasavvuf cereyanı toplumları kendi 
fikriyatı içinde eritme, bu fikriyatı kabul ettirme işini kendi çapında fazlasıyla başarmıştır. İlk 
anda, metotta da olsa, diğer müslümanlarla tekkeliler arasında bir ayrılık göze çarpmaktadır. 
Bunu bir dereceye kadar halletmek, kafa ve gönlü aynı olan insanlarla bir yerde bulunma 
arzusu onları ayrı bir çatı altında toplamaya sürüklemiştir. Bahsetmek istediğimiz tekke, bu 
özel mekânın adıdır. Özel bir mekân olmasına rağmen, kapısı bütün insanlığa ardına kadar 
açık olan bu gönül medeniyeti merkezi, güzeli seven herkesin, güzelle beraber olmayı 
isteyen her ruhun, sabahlayıp akşamladığı, akşamlayıp sabahladığı sıcak bir köşedir.

Medeniyetimizdeki tekke teşkilâtını Ahmet YESEVİ14 ile başlatabiliriz.  Yesevî tarikatının 
gönül fatihleri zamanla, bölük bölük Anadolu’ya akacak, seneler süren bu akın, Anadolu’yu 
evliyalar diyarı haline getirip, ona, kıyamete kadar silinmemek üzere “mübarek” damgasını 
vuracaktır. Denizin sonsuzluğa aktığı gibi, Allah’a akıp giden bu akıncılar teşkilâtı Sekçuklular 
ve bilhassa Osmanlılar devrinde en saf ve en olgun meyvelerini verdikten sonra; çeşitli 
sebepler yüzünden sarsılmaya ve krizler geçirmeye, bozulmaya başlamış, bir asır süren bir 

             11 Yaklaşık yarım yüzyıldan beri tekkeler üzerine yazıp çiziyorum. Diyanet İslâm Ansiklopedisinin tekke maddesini yazmak da 
bendenize nasib oldu. c. 40.

  12Şemsettin Sami, Kamus-ı Türkî, İstanbul 1317, s. 432. Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ank. 1962, s. 
1281. Abdülbaki Gölpınarlı’ya göre kelimenin aslı Farsçadan gelmektedir.

  13Tekke kelimesinin aslı “Tekiyye”dir. Zamanla Tekye olmuştur. Çeyrek asır kadar önce yazılan kitaplarımızda bu kelime “Tek-
ye” olarak kullanılır. Daha sonra ise Frenkçe’de karar kıldık: Fr: Teqqe. Bu isim için bkz: Cubran Mesud, Raid. Beyrut 1964, s. 
440. Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lügatı, İstanbul 1928, c. 2, s. 161.

 14Bununla “Ahmet Yesevî’den önce Tekke Teşkilâtının hiçbir unsuru yoktu” gibi bir fikrin müdafii değiliz. Bkz: Fuat Köprülü, 
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1962, s. 1-5
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              15Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1939, s. 195.
              16a.g.e. s. 196.
  17Onlar birbirleriyle uğraşadursun Meclis-i Mebusan’da “Serseri Nizamnamesi” görüşülürken bir üye “Ya Tekkedekileri ne 

yapacağız?” diye bir soru tevcih edecek. Ayrıca Şeyh Saffet ve İzmirli İsmail Hakkı’nın münakaşası ve bunun sebebleri için

krizin sonunda hatâ ve sevabıyla tarihe karışmıştı. Yıkılış ve çözülüşünün gerçek sebebi 
tesbit edilemediği veya ters taraftan tesbit edildiğini göstermesi bakımında, bu alanda 
yapılan çalışmaları gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Cem’iyyet-i Sufiyye-i İthadiye

1908’den sonra gözüken serbestlikten herkes gücünün yettiği kadar istifade etme yollarını 
araştırdı. “Ne koparırsak kârdır” zihniyeti ile yürütülen bu işlere şeyhler de katıldı. Kurulması 
istenen bu cemiyetin gayesi Hacı Bey Zâde’ye göre: Tekke ve tekkenişinlerin doğrudan 
doğruya cemiyetle ilgilenmeleri, işsizlere iş bulmaları, emekli olan tekke şeyhlerini 
gözetmek gibi meseleler olduğu halde Şeyh Nâilî’ye göre: “Dergâhlarda milletin en güzidesi 
sayılacak bir surette insan-ı kâmil yetiştirmek… Ve bunların merkez-i keramet ve masdar-ı 
teâli olmasına gayret eylemek” idi.15  Bu görüş ayrılıkları devam etti. Dolayısıyla umduklarını 
elde edemedikleri için cemiyet kurulmadan kapandı.

Meclis-i Meşâyıh

“Tekkelerin tarikat usullerine göre idarelerini tanzim ve islâh eylemek, tekke şeyhlerinin 
tayininde titizlik göstermek” gibi gâyelerle kurulan bu meclisin ayrıca üç kişilik “Encümen-i 
İlmî”si vardı. Bunların vazifesi de; tekkelerdeki âdet ve erkân, edep ve âyinleri çeşitli yol ve 
vasıtalarla halka ulaştırmak, onları bu yönde aydınlatmak ve bu sahada eserler neşretmekti. 
Fakat Urfa’lı Şeyh Saffet “Tasavvufun Zaferleri” ile, İsmail Hakkı da “Hakkın Zaferleri”yle 
birbirlerini tenkit yoluna gittiklerinden bu cemiyet de kurulamadı.

Cem’iyyet-i Sufiyye

1918’den sonra kurulan bu cemiyetin nizamnâmesinde: “Bilcümle ehl-i tarik beyninde şeâir-i 
İslâmiyyeden bulunan uhuvvet-i diniyye ve rabıtanın te’yîd ve tevsik ve mekârim-i ahlâkın 
te’sis ve muhafazasına hadim olan esasat ve mealiyat-ı sofiyyei neşr ve tamim ve fukara ve 
dervişanın zaruret ve ihtiyacatının ref’ ve tehvin eylemek maksadıyla merkezi dersaadette 
olmak üzere te’sis edilmiştir.” denilmektedir. Siyasetle iştigal etmediği ve kâffe-i ehl-i tarîk’in 
cemiyetin tabiî üyesi olduğu zikredildikten sonra idare heyeti zikredilir. Heyetin başında 
Şeyh’ül-İslâm Mûsa Kâzım Efendi var, ayrıca biraz evvel söylediğimiz “Tasavvufun Zaferleri” 
ve “Hakkın Zaferleri”ni yazan müellifler var, hemen hemen her tarikattan da bir temsilci var. 
16 kişilik bu İdare Heyetinde her şey var, her şey… Yalnız, aralarında “Merhaba” yok… 16

Kriz, olanca hızıyla devam etmekte. Doktor çok... İlâç da çok… Fakat hepsi ilâcın kendi 
eczanelerinden alınmasını şiddetle müdafaa ediyor. Diğer eczanelerin rutubetli yerlerde 
kurulduğundan ve o eczaneyi kuran şahsın on iki düğmeli yelek giydiğinden dem vuruyor. 

Nihayet, İstiklâl Savaşı gelip çatar. Savaş yapıldı… Kazanıldı. Meclis kuruldu. İnkılâplar 
yapıldı. Tekkeler de bu arada kapatıldı.17
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Dikkat edilirse, bütün ıslah ve ihya hareketlerini, geçen asrın sonunda veya bu yüzyılın 
başından itibaren görüyoruz. Ondan evvelki kemâl devrine bunların gölge düşürmemesi 
gerekir. “Son zamanlardaki tereddisine bakıp da tekkelerin daima öyle olduğuna 
hükmedilmemelidir. Dört mevsimden sonbahara bakarak, ilkbaharda da ortalığı yapraksız 
ve yeşilliksiz kabul etmenin doğru olmadığı gibi. Kemal zamanlarında tekkeler ruhları çok 
terbiye etmişlerdir. Tekkeler eskiden birer edebiyat, mûsikî ve tarih ocakları idiler. Hayatın 
ıztıraplarını dindirmek ihtiyacında olanlar oralara koşarlar, nefis bir âhengin şelâlesi altında 
ruhlarını yıkarlar, tesellikâr sözlerle ve kalbî menkıbelerle yeniden canlanırlar. Tekkeler, ye’s 
ve mahrumiyetten dolayı canına kadar ileri gidenlerin yeniden tamir gördüğü bir yerdi…” 18

Asıl anlatmak istediğimiz de budur. Tekkeler olgun devrinde ne yaptı? Kimlerle meşgul oldu. 
Tekke sadece tesbih çekme yeri midir? Yoksa bir yatakhane midir? Kısaca, bugünün artık 
moda olmuş yazı başlığını kullanalım: “Tekke nedir, ne değildir?” Bu soruya cevap vermek 
için tekkenin vazifelerini ayrı ayrı görelim: 

Mûsikî yeri

Tekkelerde, mûsikî vardır. Bunu inkâr ve te’vil etmeye de lüzum yoktur. Bugün yabancı dil için 
lisan laboratuvarı ne ise, tekkenişinler için de mûsikî odur. Mûsikî, tekkede ruhu inceltmede, 
ruh terbiyesinde doğrudan doğruya kullanılmıştır. Hayatta bazı şeylerin varlığı veya tesiri, 
girilmesi icabeden atmosfere girildikten sonra kabul ve hissedilir. Sözünü ettiğimiz musiki 
bu, bunlardan biridir. Bu atmosfere girmeden “İş olsun” diye sarfedilen lâkırdılar meseleye 
ışık tutamaz. Bu meseleyi, daha çok dallandırmadan şunu hemen söylemek isteriz ki; Türk 
mûsikîşinaslarının yarıdan çoğu tekkeden ruh almıştır. Tekkenin tatlı ve iç açıcı havasını 
teneffüs etmiştir. Güzel ses ile güzel sözün meczedildiği o âlem, bugünkü, “Vur patlasın, çal 
oynasın, bu hayat böyle geçer” mezhebinin sâlikleri için anlaşılabilecek ve keşfedilebilecek 
bir âlem olmasa gerek.

Fikir terbiyesi yeri

Tekkenin gördüğü işler içinde şüphesiz ki, en büyüğü budur; fikirleri terbiye etmek, 
düşünceleri değerlendirmek… Eksikleri tamamlamak… Dinin özünü derin bir gönül huzuru 
içinde aramak… “Ballar balını araştırmak…” Nefse karşı çekilen ıztıraplardan “Ene’l-Hakk” 
çığlığına kadar geçen şeffaf ve huzur dolu hayat bu fikir terbiyesinden sonra gerçekleşir. Bu 
noktada kalpliler ile beyinliler yine çatışır. Ne yazık ki, çatışma beyinlilerin tecdîd-i imanı ile 
son bulur. 19

Beden terbiyesi yeri

Ruhun terbiyesi tamam. Fikir berraklığı da tamam. Sıra beden terbiyesine geliyor. Aslında 
hayata her yönüyle hâkim olan bu teşkilât için bunun bir zaruret olduğu da meydandadır. 
Zeyrek’te iki tane pehlivan tekkesi olduğu, İstanbul’un muhtelif yerlerinde ve Edirne’de 
okçular tekkesi bulunduğu bilinmektedir.20  Bu tekkelerin başında “Okçular Tekkesi Şeyhi” 
bulunur.

              18Bkz: İsmail Hakkı, Hakkın Zaferleri, Evkaf-ı İslâmiyye Mat. 1341, s. 1-10. Muallim M. Cevdet a.g.e., s. 197.           

                19 Kadızade ile Sıvasî’nin münakaşaları meşhurdur. Birinci isim Medreseli, ikincisi Tekke’lidir. Padişah, Şehulislâm ve diğer 
ehil kimselerin hakemliğinde bazı dinî meseleleri tartışırlar. Kadızade bir ara muarızını küfürle itham eder. Sıvasî de, 

         Peygamberimizin bir hadisine dayanarak bilâkis kendisinin kâfir olduğunu dolayısiyle “Tecdid-i İman ve Nikâh”ın gerektiğini 
iddia eder ve iddia heyetçe kabul edilir.

  20 Türkiye Maarif Tarihi, s. 202.
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               21 Fr.: Lepra.
  22Bunların tekkelere göre taksimi için Bkz: a.g.e., s. 206.

  

Konuk yeri

Tekkeler aynı zamanda misafirhanedir. Beldenin yabancılarına oralar gösterilir. Kimsesizlere 
oralar tavsiye edilir. Gelen yolcu, yorgunluğunu tekke’nin müsamaha dolu havası içinde 
unutur, yeni yeni dostlarla karşılaşmanın, görüşmenin zenginliği içinde sarhoş olur. İçinde 
yaşadıkları toplum onları her yerde ve her zaman tatmin edebiliyor, her gittikleri yerde 
huzuru bulabiliyorlardı.

İçtimaî yardım yeri

Bugünün tabiriyle sosyal yardım yeri.. Gaye halka inmek, halkla beraber olmak değil mi? 
Atalarımız bunu o zamandan halletmişler. Asırlar sonra biz hâlâ inememenin ıztırabını 
çekiyoruz. Tenezzül edip Halife-i Müslimin’i ziyaret etmeyen bir tekke şeyhi, düşüp yaralanan 
vatandaşın yarasını sarıyor. Onunla dertleşiyor, konuşuyor. Bugünkü misyonerlik teşkilâtının 
yaptığının daha başka bir şekli.

Tecrid yeri

Bugün bulaşıcı hastalıklar için uygulanan karantina dahi o zaman tekke kanalıyla 
yapılmaktaydı. Bu tekkeye “Miskinler Tekkesi” denirdi. Diplomalı ümmîler tekkeyi kötülemek 
için bunu bir koz olarak kullanırlar. Mesele şu: Cüzzam denen bir hastalık var.21  İnsan 
vücudunda anormal bir şekilde çıkan yara ve çıbanlarla belli olan bu hastalığın Osmanlıcada 
adı, “miskin hastalığı”dır. Cüzzamlıların hastahanesi mânâsına bu vazifeyi gören tekkelere 
“Miskinler Tekke”si denilirdi.

Bütün bunlara dayanarak diyebiliriz ki, tekke teşkilâtı padişahtan erkân-ı harbiye-i umumiye 
reisine, hastalanan fakir vatandaştan cemiyetin en zenginine kadar uzanmakla cemiyeti 
avucunun içine almış ve onları istediği kalıba sokmuştur. Başka bir deyişle tekkenin sevgi 
ve muhabbet dolu havası her türlü insanı kendine çekmiş, ona kendi yaşayış ve düşünüş 
sistemini kabul ettirmiştir.

Fikir vermesi yönünden biraz da tekkelerle ilgili istatistiklerden bahsetmek yerinde olur.

1882 yılında yapılan bir istatistiğe göre o zaman İstanbul’da 260 Tekke bulunmaktaydı. 
Bunlar çoğunlukla Nakşî, Halvetî, Şa’banî ve Mevlevî tarikatları olmak üzere diğer 12 tarikat 
arasında paylaşılmaktaydı. 1908’den sonra yapılan başka bir istatistiğe gör İstanbul’da 311 
Tekke bulunmaktaydı.22 

(Hareket, S. 74, Şubat 1972, s. 27-31)

***

Tekke ile eşanlamlı olan kelimelerden biri de ribat. Bu kelime çok sıcak geldi bana. 
Zannedersem bunun sebebi tekkenin aynı zamanda cihad ile ilişkilerine işaret etmiş 
olmasıydı. Çünkü o günlerde tekke mensuplarına yöneltilen tenkitlerden biri de 
“vurdumduymazlık”larıyla ilgili idi. “Dünya yansa bir bağ otu yanmayan” anlayışla dervişlerin 
zihniyeti anlatılmak istenmesiydi. Acaba öyle mi idi? Dervişler cihad meydanının firarileri mi 
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idi, fedâileri mi?

İkinci yazımızı okuyabiliriz. 

2.Ribat Teşkilâtı 

Ribat’lar, askerlik ve tasavvuf tarihimizi ilgilendirdiği kadar, sosyal ve eğitim tarihimizi de 
ilgilendiren kuruluşlardandır. Hicretin ilk asırlarından itibaren İslâm dünyasında görülmeye 
başlayan Ribat’lar, zamanla Semerkant’dan Kurtuba’ya, Yemen’den Kırım’a kadar uzanan 
topraklarda çeşitli vazifelerle kurulan ve zamanımıza kadar uzanan, derin iz ve tesirler 
bırakan müesseselerdir. İslâm, kendine has cihat anlayışıyla Arabistan sınırlarını aşıp, bir 
yaprak gibi Doğu ve Batı’ya doğru geliştiği zaman bu gelişme ve büyümeye paralel olarak 
da askerî güç ve anlayışını değiştirip olgunlaştırdı. Fethedilen ülkelerin sınırlarında en 
basitinden bir gözetleme kulesi veya bir bekçi evi yapıyorlar, düşman tarafından yapılan 
baskın ve yağmalar, başta bu tip kulelerde yakılan ateşler olmak üzere çeşitli yollarla gerekli 
yerlere duyuruluyor ve gereken tedbirler alınıyordu.

Bize göre, –çünkü müsteşrikler birçok İslâmî müesseseleri yabancı kaynağa bağlarlar– İslâm 
Tarihindeki bütün fikrî ve tasavvufî hareketlerin kaynağı genel olarak Kur’an’dır. Bu bir tarafa, 
kurulan müesseselere dahi Kur’an’dan isim bulmakta, o müesseseleri Allah’ın kelimeleriyle 
hatırlayıp yadetmekte Müslümanlar ayrı bir incelik ve ayrı bir zevk arıyorlardı. İşte basit bir 
gözetleme yeri olarak kullanılan bu yerlere de “RİBAT” ismini verdiler. Ki, Kur’an’da bu kelime; 
düşmanlara karşı hazırlıklı olmayı emreden bir âyette aynen geçer. 23

Arapça, Ra-ba-ta kökünden türeyen bu kelime, mastar olarak; bağlamak, sağlamlaştırmak, 
sağlam yürekli olmak, sabretmek, işe azimle devam etmek, kuvvet vermek… manalarına 
gelmektedir.24  Ribat ise; bir isim olarak, gönül, bağ, tekke, karakol, at… gibi manalara gelir.25  
Bu kökten türeyen isim ve fiiller, Kur’an-ı Kerim’de birkaç defa geçer. 26

Biz, Ribat’ların kuruluş sebeplerini daha iyi açıklayabilmek için bu âyetlerden bir tanesinin 
üzerinde duracağız. Bu da, Âl-i İmran Sûresi’nin son âyetidir. Meâlen şöyledir: “Ey iman 
edenler… Sabrediniz, sabırlı olmak hususunda yarışınız. Sınırlarda nöbet bekleyiniz. Allah’tan 
korkun ki, bu sayede kurtuluşa ereceğinizi umabilesiniz.” Dikkatlice okunduğu takdirde bu 
âyetin, bir harp arifesindeki Müslümanlara hitab ettiği hemen anlaşılır. Müslümanların, 
sabırlı ve metin olmaları, sabırlı olmak da âdeta yarış edercesine azmetmeleri, irade sahibi, 
istikrarlı ve tedbirli olmaları emredildikten sonra üçüncü emir olarak da: “Ve râbitû…” 
uyarışı gelmektedir. Bu kelime, meşhur anlamıyla, “sınırlarda cihad için nöbet tutunuz” 
şeklinde tercüme edilmektedir. “Murabata yapınız, ribat kurunuz, karakol bekleyiniz…”27  

“Murabata… Savaştan kaçmamak… Düşman hücumlarına hedef olan noktalarda metanetle 
karşı durmak, gaflete düşmemek.” 28 “Fî Sebîlillâh din uğruna, düşmana göğüs germek ve 
lüzumu kadar vaktini bu cihete sarfetmektir.”29  Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 
“murabata” tamamen cihatlarla ilgili bir terimdir. Ancak, İslâm’da cihadın esas olarak ikiye 

               23 Enfal: 60.
  24 Kelimenin Âyet ve Hadislerle olan ilgisi için Bkz: İbn-u Manzur, Lisan’ül Arab, Beyrut, 1388/1968, C. 7, s. 302-303.
  25 Ribat, edebiyatımızda daha çok “dünya” ve “konak” manalarında kullanılmıştır: 
 “Bir misafirhanedir insana bu köhne ribat”
 “Geldik ribat-ı dehre çekmek gerek cefasını” mısraları bu anlamdaki Ribat’la süslenir.
  26 Bkz. Enfal, 11-60, Âl-i İmran: 200, Kasas: 10 ve Kehf: 14.
  27 M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Elmalılı Tefsiri), İstanbul 1935, C. 2, s. 1265-1266.
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               28 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l Kur’an, İst. 1971, c. 2, s. 614. (Hikmet Yayınevi Tercümesi).
  29Mehmet Vehbi, Hulâsatü’l Beyân Fî Tefsiri’l Kur’an, İstanbul 1967, C. 2, s. 822.
         30 Bu vazifeleri iki noktada toplamak veya dördün üzerine çıkarmak mümkündür.         
                31 Sahih-i Buharî, Cihad bahsi; 73, İstanbul,1315, s. 224.
  32Neseî, Mısır, 1383/1964, C. 5-6, s. 33. Neseî, bu hadisi ve konudaki diğer hadisleri “Ribat’ın Üstünlükleri” başlığıyla ayrı 

bir bölümde toplayarak nakleder. Ribat’la ilgili Hadisler çoktur. Hadis kitaplarımızın ilgili bölümlerinde bunlar çeşitli 
varyantlarla nakledilirler. İkinci Hadis’in başka bir varyantı için bkz: Sahih-i Müslim, Mısır, 1375/1955, C. 3, s. 163.

  33Mimarî yapısı ve kısa tarihçesi için bkz: Suut Kemâl Yetkin, İslâm Sanatı Tarihi, Ankara 1954, s. 55. A. Ü. İlâhiyat 
         Fakültesi Yıllığı 1957.
  34Bkz: İ. A. Ribat Maddesi.
  35“Zamanımız ıstılahına göre murabıt, Fisebilillâh silâh altında bulunan, kışla ve karakollarda duran ve nöbet bekleyen 

asker demektir.” Elmalılı, a.g.e., s. 1226.
        36Bkz: Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhıyye Kamusu, İst. 1969, C. 3, s. 348-349.

ayrıldığını ve bunlardan birincisinin nefsimize ve adi hislerimize karşı açılan savaş olduğunu 
biliyoruz. Bundan dolayı, ilk asırlarda tamamen askerî bir mahiyet arz eden Ribat, zamanla 
tekke ve hangâhlarla eşit anlamda kullanılmış ve bu vazifeyi görmüştür. Artık o zaman Ribat, 
inanmayanlara karşı verilen cihadın bir konaklama ve gözetleme yeri değil de, manevî 
ülkelerimizi fethetmek için, bir Şeyhin önderliğinde yapılan sürekli, sabırlı ve plânlı bir “içe 
dönük savaş”ın idare merkezi idi. Medeniyetimizle yakından ilgisi olan bu müessesenin 
tarihçesine –isterseniz gördüğü vazifelere ve kullanıldığı sahalara göre– temas edelim.30 

Askerlik ve cihad yönünden

Kesin olarak bilinen bir şey varsa o da Ribat’ların başlangıçta tamamen askerî bir karargâh 
olduğudur. Bilhassa, savaşta kullanılan hayvanların da bulunduğu Ribat’ların ağırlık merkezi 
cihadlarla ilgili idi. Belirttiğimiz âyetler buna delil olduğu gibi, cihadı ve Ribat hayatını teşvik 
eden şu Hadisler de aynı meseleye ışık tutuyor: “Allah için Ribat’ta geçirilen bir gün, dünyadan 
ve dünyadaki her şeyden daha üstün ve daha hayırlıdır…”31  “Allah yolunda Ribat’ta bir gün 
kalıp nöbet bekleyen kimse, bu zaman esnasında oruç tutmuş gibi sevap kazanır…”32  İşte, 
bu teşvik ve müjdelerle müminlerin vatan müdafaasında her zaman hazıklıklı ve tedbirli 
olmaları sağlanıyor ve buralarda bir “gönüllüler Cumhuriyeti”nin kurulması temin ediliyordu.

Esas gaye bu olmakla beraber, Ribat’ların gerek mimarî tarzlarında, gerekse vazife ve 
hizmetlerinde tarih akışı içinde çok değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. İlk devirlerde sınır 
boylarında sıralanan bu ufak konak yerleri, daha sonra büyük bir köy halkını ani baskınlarda 
birkaç hafta dışarıdan hiçbir yardım almaksızın besleyebilecek köklü bir teşkilât halini aldı. 
Bu tip Ribat’lar dış yapı itibariyle dahi, tamamen büyük ve müstahkem bir kale ve hisar 
görünümündedir.33  Ambarından, ahırından, hamamından, mescit ve kütüphanesine 
varıncaya kadar her şeyi içine alan bu teşkilâtlar İslâm’ın yayılmasında ve gelişmesinde çok 
parlak ve çok mühim vazifeler görmüşlerdir. Yeni bir aşk ve sapasağlam bir hızla buralara 
akın eden müminlerin kılıç şakırtıları zamanla Endülüs’le Afganistan’ı aynı anda kuşatacak 
ve Tevhidnâmesinden başka bütün gürültüleri boğacaktı. Tarihte bir “Murabitîn” devleti 
varsa ve yine İspanyolca’da –hâlâ hafızalarından silemedikleri– “Râpita, Râvita, Râbida” gibi 
kelimelerden “Rabat” şehrine kadar hepsi bu kutlu mekânın hatıralarındandır.34 

Bu devrede Murabid, mücahid demektir.35  İslâm Hukukunda da Murabit ve Ribat kelimeleri 
bu açıdan değerlendirilir ve açıklanır.36
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Sosyal yardım yeri

Ribat’lar askerlik yönünden çok etkili bir rol oynadıktan ve sürekli akınlar biraz yavaşladıktan 
sonra hizmet ve yardım anlayışlarını da değiştirdiler. Bu devirde Ribat, düşmanı 
gözetlemekten çok, gelip-geçen ticaret kervanlarını ve kimsesiz vatandaşları gözeten bir 
yurt haline geldi. Bilhassa devletin huzur ve emniyetini temin etmek için mühim noktalara 
yerleştirilen Ribat’lar, sosyal hayatın düzeninde de rol oynadı. Hayırsever müminlerin temin 
ettikleri vakıflardan başka devletin de desteğini görmüş ve devlet adamlarının vazifeleri 
sayılırken bu arada –Siyasetnâme’de olduğu gibi– “Mühim noktalarda Ribat’lar yaptırmak” 
da kaydediliyordu. Çok zengin vakıflara sahip olan Ribat’ımız artık mükemmel bir Han ve 
tam teşkilâtlı bir Kervansaray vazifesini rahatça görüyordu.37  Bu durum ise, genişleyen 
sınırların tabiî bir neticesi idi. Akın ve savaşlarla sınırlar genişlediği zaman, Ribat’ımızın 
yeni sınırlarında tekrar kurulması gerekiyordu. Bu durumda geride bırakılan Ribat, birinci 
derecede askerî özelliğini kaybettiği için, sosyal hizmet müessesesine dönüştürülüyor, 
bina ve vakıflardan bu yolla faydalanılıyordu. Bir eserde “Ribat” olarak geçen bir yerin, bir 
başka eserde, “Kervansaray” olarak geçmesinin sebebi de bu olsa gerek.38  Artık, sahrada da 
olsanız, çölde de kalsanız ümitsiz ve bitkin adımlarla bir tepeyi döndüğünüz zaman âdeta 
sizi her şeyiyle bekleyen ve size kucak açan büyük bir şenlik ve sıcak bir yuva görebilir, orada 
gönlünüzce kalabilir ve dinlenebilirsiniz. İşte insanlara karşılıksız olarak hizmet eden ve 
onları bağrına basan bu yapının adı RİBAT’tır. 

Eğitim ve öğrenim merkezi

Kaynaklar bize bu isim altında öğrenim yapan kuruluşlardan da bahsetmektedir. Zaten 
bu durum, İslâm’ın, ilim, fikir ve hayat anlayışının normal bir neticesidir. Peygamberimiz 
devrinde Mescit, bütün Din ve Devlet teşkilâtının merkezi idi. Gelen siyasî misafirler orada 
karşılanır, ilmî ve fikrî münakaşalar orada yapılır ve kimsesizler aynı mescidin bir köşesinde 
barınırlardı. Bunun gibi Ribat’ların da bu isim altında bir Medrese vazifesini görmesi çok 
normaldir. Ancak bu durum, daha çok Doğu İslâm Dünyasında görülüyor. Batı’da, Kuzey 
Afrika’da ve bilhassa İspanya’da bu isim, her zaman canlı ve dimdik bir “Askerî Üs”sü 
hatırlatıyor. Doğu’daki Müslümanlar ise, kelimenin askerî yönden kazandığı şöhretten dolayı 
İlim Merkezlerine bu ismi vermiş olabilirler. Hatta Barthold, “Moğollar Devrinde Türkistan” 
adlı eserinde, daha önce buraları gezen ve bu bölgede üç bine yakın Ribat’ın bulunduğunu 
kaydeden “SAM’ANÎ”nin eserindeki bir kelimeyi, “Ribatün L’il-kıraat” şeklinde alarak tercüme 
etmiştir ki, bu durumda Ribat’ların, bugünkü Hafız yetiştiren Kur’an Kurslarının vazifesini 
yapmaları gerekir. Ancak Köprülü, bu kelimenin, “Ribatün I’il-Guzât” olması gerektiğini ve 
yazılışlarının birbirine çok yakın olması sebebiyle Barthold’un istinsah hatasına düştüğünü 
iddia ediyor.39

Yine Semerkant’daki Ribat-ı Gâziyan (Gâziler Medresesi) da büyük İslâm bilgini Ebû Mansur 
Mâturidi ile aynı asırda yaşayan Ebu’l-Kâsım Hâkim-i Semerkandî’nin Kelâm ve Hikmet 
okuttuklarını ve Din âlimlerinin –daha sonraları Tasavvuf erbabına verilecek olan– Ribâtî 
lâkabıyla anıldıklarını biliyoruz.40

Bu dönemde Murabıt, Müderristir. Dinî ilimlerin talibi ve araştırıcısıdır.
             37 Ribat’ların kervansaraylarla olan ilgileri için bkz: Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul 1971, s. 93, 116.        
             38Bkz: Halûk Karamağralı, Selçuklu Kervansarayları, Tohum: 63.   
        39 Fuat Köprülü, Ribat, Vakıflar Derg., Sayı: 2, s. 271. Ayrıca konu ile ilgili geniş bibliyografya için de aynı makaleye 
             bakınız. 
              40 a.g.m., s. 272
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           41 Pakaltın, ribat kelimesinin sadece askerlik ve vakıflarla ilgili olduğuna işaret ediyor ki, bu eksik bir görüştür.
        “Rabat, Kuzey Afrika’da İslâm savaşçı tarikatlarının sığınmak için yaptıkları kalelerdir ki, aynı zamanda tekke ve zaviye 

görevini görmektedir. ‘Murabıt’lar devleti bunlardan doğmuştur. Bugün de Sunûsiler gibi birçok savaşçı tarikatlarda rol 
oynamaktadır.” Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul 1969, s. 239.

  
              42 “Rabat, Kuzey Afrika’da İslâm savaşçı tarikatlarının sığınmak için yaptıkları kalelerdir ki, aynı zamanda tekke ve zaviye 

görevini görmektedir. ‘Murabıt’lar devleti bunlardan doğmuştur. Bugün de Sunûsiler gibi birçok savaşçı tarikatlarda rol 
         oynamaktadır.” Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul 1969, s. 239.

Tasavvuf açısından

Son olarak Ribat’lara, Tasavvuf Tarihi açısından bakacağız. Yalnız bir noktayı tekrar etmekte 
fayda var. Ribat’lara çeşitli vazifeler verdik. Askerlerden, Müderrislerden, Dervişlere kadar 
geldik.41  Bütün bu hizmetlerle beraber Ribat’ın başlı-başına bir Medrese veya bir Kervansaray 
olarak hizmet görmesi çok azdır. Zaman zaman bu vazifelerin hepsini görmesine rağmen, 
o çağ ve o bölgede daha çok revaçta olan bir isimle anılagelmiştir. Merv’de İbn Mübarek 
tarafından yaptırılan, biri İslâm Hukukçularına, diğeri de Hadîsçilere olmak üzere iki Ribat’ı 
göz önüne alarak, artık cihat fikrinin ve gazâ ruhunun sönüp, yerine ilmî araştırma ve fikrî 
mücadelelerin geçtiğini düşünemeyiz. Aslında Tekke şeyhi ile Müderrisi, Dervişle, Gaziyi, 
Mürid ile Muallimi birbirinden ayırmak ve ayrı düşünmek, hele ilk asırlarda aslâ mümkün 
değildir. Çünkü bu devrin âlimleriyle zahitleri, âbitleriyle gazileri aynı şahıslardır.

Az önce, İslâm’daki Cihad anlayışına temas etmiş ve esas olarak ikiye ayırmıştık. Bu devirde 
Ribat’a yerleşen insanlar, önemli olan cihaddan galibiyetle çıkmış insanlardır. Yani, şehevî ve 
adi arzularını yenip, bunların yerine, ulvî ve ruhî zinetlerini yerleştiren kimselerdir. Bunlarda 
artık, koşa koşa gazi olmak, seve seve şehit düşmek anlayışı tamamlanmış ve perçinleşmiştir. 
Artık Ribat’taki derviş, gönüllü mücahittir ve aynı zamanda mücahit yetiştiricisidir.42 

Tasavvufla iç-içe olan Fütüvvet Teşkilâtının tüzükleri olarak kabul ettiğimiz, 
“Fütüv-vetnâme”lerden, teşkilâtın Seyfi (kılıçlı) kolu anlatılırken bu meseleye temas edilir. “…
Bunlar, savaş ehli olmuşlardır. Görünüşte kâfirlerle savaşırlar. Gerçekte ise kendi nefisleriyle 
cihat ederler. Peygamber bir savaş dönüşünde; “Küçük savaştan, büyük savaşa dönüyoruz” 
buyurmuştur. Bundan sonra “Ey Allah’ın Resulü, büyük savaş hangisidir?” diye sorulunca: 
“Nefisle savaşmamızdır!” buyurdu. “… Fakat görüşü güzel olan er, seyfî, kılıçla Allah yoluna 
girip Ali gibi gece gündüz erlik ve yiğitlik yolunu açandır… Ahî’nin seyfî oluşuna şaşılmaz. 
Çünkü Mustafa kendisine “Kılıç sahibi Peygamber dedi…” gibi ifadelere sık sık rastlanır.

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere dervişlikle gaziliğin yakınlığı ne ise tekke ile Ribat’ın 
da yakınlığı odur. Ribat’ların, kervansaraylıktan çıkıp daha çok tasavvufun bir unsuru haline 
dönüşmesinde, psikolojik sebepler bir yana, kervan ve ticaret yollarının değişmesinin de 
büyük rolü olmuştur. Eski yollar üzerinde ıssız ve kimsesiz kalan bu binalar, kendi kendini 
dinlemek ve onarmak, kendi kendini duymak ve yaşamak isteyen dervişler için çok güzel bir 
fırsattı. Diğer mühim bir sebep de X. asra kadar tasavvuf her yönü ile teşkilâtlanmış ve çeşitli 
tarikâtlerle bizzat hayatın içine girmiş olmasıdır. Bu asırdan sonra toplumun her dalında 
ve her köşesinde bir derviş bulmak çok kolay ve çok basittir. Çünkü hiçbir kimse kendisini 
bu kuvvetli cazibeden kurtaramıyor, ilk anda aleyhinde olan bazı şahıslar dahi uzun ve 
yorucu tecrübelerden sonra gerçek ruhî selâmeti buralarda arıyorlar ve araştırıyorlardı. İşte 
buraların adı Ribat idi. Şöhretini tekke ve zaviyeye bırakıncaya kadar da bu isimle anılacak 
ve tanınacak idi.



124

III. Genç Yazarlar Kurultayı                                             Türkiye Yazarlar Birliği

(Hareket, S. 87, Mart 1973, s. 27-32)

***

Ve üçüncü yazı:

3.Tekkeler Anadolu Topraklarında    

“Bir vatanı kurarken her kütleye ilk rehberliği 

yapan sebep ayrı ayrı olabilir. Birleşik Amerika’yı 

kurduran sebep, sürgün, ekmek ve altın 

arayıcılıktı. Anadolu’yu fethetmemize ise, Din sebep oldu.”

                                                                           Remzi Oğuz Arık

Tarihin engel tanımaz akışını Türk-İslâm bileşimi kadar değiştiren ikinci bir olay bulmak 
zordur. VII. asırdan itibaren yayılmaya başlayan İslâm X. asra kadar adeta bu vefakâr ve cefakâr 
dostunu aradı. Tüller, perdeler ve dağlar açıla nihayet iki dost Mevlanâ-Tebrizi buluşmasına 
örnek gösterilebilecek bir tarzda, birbirini kucakladı. O günden itibaren dünya daha başka 
bir millet ve topluluk, daha başka bir din ve anlayışla karşı karşıya kaldı. Ahmet Yesevî’nin 
dervişleriyle örülmeye başlanan Anadolu, her yönü ile çehre değiştiriyor ve yükseliyordu. 
Horasan erenleri zamanımızdan çok ileri ve ideâl bir hizmet anlayışı ile bu topraklar üzerinde 
hiçbir tercih yapmadan şeyhlerinin: “Şu ata bin, batıya doğru git, atın durduğu yerde in 
ve hemen hizmete başla” emrinin gereğini yapıyorlardı. Türk gücünün İslâm’ın şulesiyle 
birleşmesinden sonra ortaya çıkan şanlı akıncı ve dervişler başbuğ olarak Alparslan’da ittifak 
ettiler. Türk’ün gökyüzünü, vatanının çadırı yapma mefkûresini, İslâm’ın, yeryüzünü secde 
yapmaya müsait hale getirme ve zamana ezan sesleriyle hâkim olma anlayışıyla en tatlı ve 
en sade bir şekilde birleştiren bu topluluğun dinî anlayışlarını ifade etmesi yönünden 1071’in 
bir cumasında minberlerden okunan dualar mühimdir: “Ey müminler, temiz bir kalp ile 
sultana dua ediniz. Küfrün kökünü kazımak ve İslâm’ın bayraklarını yüceltmek için yalvarınız.” 
“Hükümdarlar arasında O’nun kadar dine ve cihada bağlı olan yoktu” diye nitelendirilen 
kumandan ise, Hz. Ömer’i hatırlatan ve Yavuz’a örnek olan bir edâ ile Allah’ına yalvarıyordu: 
“Allahım! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yerlere sürüyor ve senin 
uğrunda savaşıyorum.”

Bu dua ve taptaze bir heyecanla Malazgirt’teki kapıdan Anadolu topraklarına akın eden bu 
insanlar kısa zamanda, kahramanlık ve dindarlığıyla, Kılıçarslan’ı ve Mevlanâ’sıyla, kitabesi, 
tekkesi ve oymasıyle nokta nokta Anodolu’ya hakim olacak, her şeye eskime ve aşınma 
bilmeyen tılsımlı nefesini yerleştirecektir.

Nasıl fatih

Asya’dan, Horasan’dan, Buhara’dan akıp gelen bu gönüllü fatihler çoğu kez gönüllerince 
istedikleri yerde konaklıyor ve kendilerine düşen vazifeleri gönül huzuruyla yürütüyorlardı. 
Korku ve uykuyu, gevşeklik ve miskinliği ölüm çukuruna gömerek, bu toprakları kale haline 
getirmek için kılıçları üzerine yemin ediyorlardı. Anadolu’nun birçok noktasına yerleştirilen 
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tekke ve zaviyeler iç turizm ve ticaretin bütün engellerini ortadan kaldırıyor. “Allah’a kulluk 
ve kullara insanlık” noktasından hareket eden erenler, böylece yeni kurulmakta olan devlet 
ve medeniyetin düzen ve iç ahenk problemlerini de halletmiş oluyorlardı. Bu yiğit insanlar, 
gittikleri yerleri ordudan önce fethediyor, çoğu zaman kılıca ve kavgaya işi bırakmadan, 
insanlara öldürmenin değil de, yaşamanın ve yaşatmanın, yıkmanın değil de, ihya ve dirilişin 
en güzel modellerini kardeşçe, insanca sunuyor ve arz ediyorlar.

Böylece Anadolu’nun İslâmlaşması ve Türkleşmesi aynı anda yapılıyor ve akıllara durgunluk, 
gönüllere ferahlık verecek olan yüce bir iş çok sessiz ve gürültüsüzce yürütülüyordu. İslâm 
dininde bulunan kolaylık, sadelik ve insanlara kulluktan uzak felsefesi ister istemez insanları 
tesiri altına alıyor, hele dervişlerin ceht ve gayret dolu yaşayışları, ileriye doğru sabır ve azim 
dolu bakışları onlara şevk verdiği kadar böyle bir vecd ve heyecanı ilk olarak gördükleri için 
de hayrete düşüyorlardı.

Müslüman olsun olmasın “Kalbleri İslâm’a ısındırılacak olanları” devletin giderlerinden 
faydalanabilecek bir grup olarak tanıyan İslâm’ın43  bu inceliğine de dikkatinizi çektikten 
sonra İslâmlaştırma hareketinin o asrın vasıta ve şartları içinde erenlerce nasıl yapıldığını 
–müsteşriklerin bir türlü tanıyamadıkları– dervişlerce nasıl idealleştirildiğini bilmek gerek. 
Zavallı müsteşrikler dini öğrenmeden, dinî hayatı görmeden, kendi tasavvur ve hayalindeki 
üç-beş alkolik kalenderîyi dinî hayatın önderi ve rehberi olarak görme işinde ise hepsi 
müttefik ve ağız birliği içindeler. Bunlardan Hasluck, dinî propagandada birinci sırayı 
dervişlere veriyor. Fakat bu dervişler şiî ve alevî dervişlerdi. Çünki diğerleri tutucudur (!). 
Bunun için severek övenlerle, söverek övenleri de gün ışığına çıkarmalıyız. Her zaman bir 
Avrupalı araştırıcıya Fatih, Yıldırım ve Gazalî kelimelerinin hatırlattığı şey, Tomas, Filip ve Lüi 
kelimelerinin bize hatırlattığından daha fazla bir şey olmadığını iyi bilmeliyiz.

Tekke ve zaviyelerdeki akıncılar bir taraftan çok kuvvetli cazibeleriyle insanları kendilerine 
doğru çekerlerken diğer taraftan her gün biraz daha genişleyen toprakları, kubbesinden, 
çeşmesinden, heybesine varıncaya kadar örüyor ve bütünleştiriyordu. Bu örme ve sahip 
çıkma o derece plânlı ve ısrarlı bir şekilde yapılıyordu ki, daha önceki medeniyetin anıtlarını 
yıkmadıkları halde, yeni yapılan merkez ve abideler onları Türkleştiriyor veya manen eritip 
yok ediyordu. Karşı tarafın “Ülkenizi alınca hepinizi Katolik yapacağız” şeklindeki soğuk 
tehditlerine ise, Gazi-Dervişlerin verdiği cevap dünya var oldukça değerini muhafaza 
edecektir: “Her cami yanında bir kilise bulunacaktır!” Böylece atalarımız, millî, dinî ve insanî 
bütün ağırlıklarıyla Anadolu’yu şenlendiriyordu. “Bu şehirleri kuran medenî heyecanın 
medenî unsurları yalnız dinî veya yalnız millî değildir. Bu heyecan hem dinî, hem millî 
unsurlardan mürekkeb eşsiz ve mübarek bir bileşimdir. Türk Milleti millî ahlâkına ve 
millî vicdanına çok uygun bulduğu İslâm dinini bir Müslüman-Türk imanıyla yaymak için 
giriştiği savaşlarda muvaffak olmuş, bu azimle vardığı yerlerde ise kendi büyük medeniyet 
ve yaratıcılık kabiliyetini asırlar öncesine gür bir sesle haykırmak vazifesini de bu heybetli 
taşların yalçın ve ebedî lisanına bırakmıştır. Bu şehirler Türk zevki, Türk sanatı velhasıl Türk 
milletiyle öylesine kaynamıştır ki, onların sinesinde başka medeniyetlerden kalan abideler 
bu milliyetin kudretli müdahalesiyle hemen tamamiyle Türkleşmiştir.”44 

         43 Kur’an-ı Kerim, Tevbe: 60. Bu meseleyle ilgili olarak bkz: Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili. 2, İstanbul 1936, 
c. 3, s. 2575-2578.

         44 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1969. s. 221-225. Yunus Vehbi Yavuz, İslâm’da Zekât Müessesesi, 
İstanbul 1972. s. 252.
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Hangi dervişler

“Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş olur” cümlesinin birinci bölümünü 
bilmeyiz ama, ikinci bölümünün gerçeklere aykırı olduğu fikrindeyiz. “Tarihî belgelere 
dayanarak şunu iddia edeceğiz ki, bu gönüllü ve kendilerini Türklük ve İslâmiyet’e adamış ulu 
dervişler olmasaydı, Anadolu’ya gelen Türkmen akınlarının akıbetinin Hun-Türk İmparatoru 
Atilla’nın yönetimindeki müthiş Türk akınından farkı kalmayacak ve eriyip gidecekti. Sosyal, 
kültürel ve askerî temellere dayanmayan devletlerin çok kısa bir zamanda çöktüğü tarihî bir 
gerçektir. İşte 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu’ya bir daha gitmemek, ebedî Türk devletini 
kurmak üzere gelen Türkmen akınlarının yönettiği insan seline ruh ve şekil veren tek etken 
bu Türk dervişleridir.”45

Selçuklu’ların kuruluş ve gelişme yıllarında Anadolu baştanbaşa tekkelerle örülmüş, 
zaviyelerle donanmış idi. İktisadî hayatın ipuçlarını ellerinde bulunduran ahilerin zaviyeleri 
ise, bu topraklara ayrı bir renk katıyor ve ayrı canlılık veriyordu. “Selçuklu sultanları 
Anadolu’da yeni bir şehir ve bölgeyi fethettikleri zaman, ilk iş olarak orada cami, medrese ve 
zaviye inşa ediyor, tüccarları, din adamlarını ve Türk nüfusunu bu yerlerde yerleştiriyorlardı. 
Sofu ve dervişler uç’larda toplanarak hem Türkmenleri daha sağlam İslâmlaştırıyor, hem de 
gaza ruhunu canlandırıyorlardı. Bu suretle Anadolu nüfusu ve kültürüyle İslâmlaşıyor, fetih 
hadisesi manen de ikmâl ediliyordu.”46 

Bizim nesil, tekke ve derviş kelimelerini son yıllardaki şekliyle tanıdığı için bu tip tarihî 
gerçekler bize sürrealist dünyalar gibi geliyor. Derviş kelimesi bize daha çok, omuzları 
çökmüş, kamburları çıkmış, yüzleri süzülmüş, gözlerinin feri sönmüş, kapı kapı dolaşan 
insanları hatırlatıyor.

Milletimizin Anadolu’ya yerleşme ve bu topraklarda iki büyük devlet ve medeniyet kurmada 
tekke, zâviye ve erenlerin rolünü çok geniş bir şekilde inceleyen Ömer Lütfü Barkan bile bu 
tip peşin hükümlerin var olduğunu bildiği için makalesinin birkaç yerinde meseleye açıklık 
kazandırmak istiyor: “Mevzubahs etmek istediğimiz mesele, halî ve tenha yerlerde boş 
topraklar üzerinde bu Ortaasyalı muhacirler tarafından kurulan bir nevi Türk manastırları 
olan zaviyelerle yeni bir memlekete gelip yerleşen kolonizatör Türk dervişleridir. Dervişlerle 
tekkelerin son zamanlardaki soysuzlaşma şekillerine ait taşıdığımız kanaatleri sarsacak 
mahiyette ve iddialı olduğu kadar garip de gözükecek olan bu fikrimizi haklı gösterecek bazı 
vesikaları bu tetkikimizde zikredebileceğimiz bir vaziyette olduğumuzu zannediyoruz…” 
“Görülüyor ki, mevzubahs ettiğimiz dervişler zahid, tufeylî bir zümre teşkil etmekten ziyade, 
çalışmak ve toprağı açmak muhabbetiyle müteharrik bir sınıfın kırlara doğru taşmakta ve 
yayılmakta olan bir cemiyetin doğurduğu canlı ve müteşebbis bir tip yeni insandır.

Sonuç

Artık Yesevî dervişleri ve Asya’lı akıncılarla İbn Batuta’nın ifadesiyle gerçekten “Şefkat Diyarı” 
haline gelen Anadolu’da “Bir cami yaptırmadan önce, kendime saray yaptırmaktan haya 
ederim” diyen Tuğrul Bey’in hakimiyetinde “Osmanlı Hilâfetine uzaktan uzağa bir işaret”6 
bulmak kolaydı. Bunun için de Şeyh Edebâli ile Osman Gazi’nin buluşup görüşmesine kadar 
sabırla beklemek, yollarını gözetlemek gerekiyordu.

             45 Nihad Sami Banarlı, Tohum. Sayı: 77. s. 6.
             46 A. Vehbi Gül, Anadolu’nun İslâmlaştırılması ve Türkleştirilmesi, İstanbul 1972. s. 124.



127

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                    III. Genç Yazarlar Kurultayı  

(Hareket, S. 96, Aralık 1973, s. 12-15)

50 Yılda Kaç Kitap ?

Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul, 1977. Dergâh Yayınları

(Bu kitab yayımlanışın 1. Yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı ödülü almış, 40 yıl sonra, yazarın 
hocaları, talebeleri dostları ve aile fertlerinin yazıları ve kitapla ilgili roportajlardan oluşan 
ayrı bir kitap yayınlanmıştır: Bir Kitabın Kırk Yılı, İstanbul, 2017. Dergah Yayınları

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul ,1985 Dergâh Yayınları

Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1992 İletişim Yayınları.

Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul, 2005, Dergâh Yayınları

Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa ,1990 Uludağ Yayınları. İkinci baskı Sır Yayınları 2002, 
Genişletilmiş 3. Baskı Bursa Büyükşehir Belediyesi. 4. Baskı Osmangazi Belediyesi 2015)

Bursa’da Kırklar Meclisi, Bursa,2006 Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa’lı Âkif Mevlidi veya Kadınlar Mevlidi, Bursa 2017. (Emirsultan Cami Derneği)

Dervişin Hayatı Sûfinin Kelâmı, İstanbul, 2005 Dergâh Yayınları

Buhara Bursa Bosna, İstanbul,2012 Dergâh Yayınları

Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, İstanbul,2002. Dergâh Yayınları (Yayınlandığı 
sene Türkiye Yazarlar Birliği ödülü almıştır.)

Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa, 2003  Uludağ Yayınları

Miraciyye ve Bursalı Safiye Hanım Vakfiyesi,Bursa, 2014 Vakıflar Bölge Müdürlüğü. İkinci 
baskı Emirsultan Cami Derneği,2019

Mir-i Büdelâ veya Kediler Tekkesi, Bursa,2019 Osmangazi Belediyesi

Tanzimattan Cumhuriyete Derviş Tekke ve Hüzün, Bursa,2019  Verka Yayınları

Kalem Kitap Kütübhane, Bursa,2019 Yağmur Kitap Kırtasiye

Tasavvuf Kültürü, Ankara,2019 Ay Yayınları

Gençlerle Gönül Gönüle, Bursa 2007. BİHMED (Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları 
Derneği). 

(Pek çok kişi ve kurum tarafından basılıp dağıtılmıştır.)

Konuk Öğrencilerle Gönül Gönüle, Bursa,2019

Güneyceli Gençlerle Gönül Gönüle, Bursa,2018

İstiklâlimizin Bülbülü Mehmet Âkif, Bursa, 2012 Osmangazi Belediyesi. İkinci baskı YTB 2019

Niyâzî-i Mısrî, Ankara,1995 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Eşrefoğlu Rûmî. Ankara 1994 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Osmanlının Kandili Eşrefoğlu Rûmî, İstanbul,2006 Bilge Yayınları
             45 Nihad Sami Banarlı, Tohum. Sayı: 77. s. 6.
             46 A. Vehbi Gül, Anadolu’nun İslâmlaştırılması ve Türkleştirilmesi, İstanbul 1972. s. 124.
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İbn Teymiye’ye Göre İbn Arabî, İstanbul,2017 Dergâh Yayınları

Gönül Mektupları, İstanbul,2000 Mavi Yayınları (  Mahabbet Mektupları ve Züleyhaya 
Mektuplar’la birlikte 2014 yılında Dergah Yayınları arasında tek kitap olarak yayınlanmıştır.)

Mahabbet Mektupları, İstanbul,2004 Mavi Yayınları

Züleyhaya Mektuplar, İstanbul,2006 Mavi Yayınları

Bursa’nın Gönül Sultanları,Bursa, 2007   (Hattat M.Şahin ile) Osmangâzi Belediyesi

Balkanların Gönül Sultanları, Bursa, 2010 (Hattat M. Şahin ile) Osmangâzi Belediyesi. (Son 
baskı Bursa’nın ve Balkanların Gönül Sultanları adıyla basılmıştır)

Necmeddin Kübra, İstanbul,2008. (Rahman İlmadov tarafından Türküstan Diyarynyn Şuglasy 
adıyla Türkmence’ye çevrilmiş 2004 yılında basılmıştır. Hassa Yayınları)

28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Dinî Hayat, Bursa, 2012    Emin Yayınları

Gönül Kâbesini Tavaf Etmek, Bursa,2012. İkinci bs.2016.

İslâm Dünyasında Minare Fotoğrafları, Hollanda,2011. Türkiye Diyanet Vakfı

Teslimiyet ve Samimiyet Örneği Şeyh Şaban-ı Veli, Ankara,2015 Diyanet İşleri Başkanlığı

Aşk Bülbülü Hz. Üftâde, Bursa,2014 Bursa Büyükşehir Belediyesi. İkinci baskı Allah Aşkının 
Bülbülü, Bursa 2019 Üftade Cami Derneği

Bursa’nın Gönül Doktorları, Bursa.2018 Özel Hayat Hastahanesi

En Güzel Örnek Hz. Muhammed(s) H. Algül ile Bursa, 2015. Büyükşehir Belediyesi

Ehl-i Beyt Kerbelâ ve Mersiye, H. Algül ile, Bursa 2014.  Büyükşehir Belediyesi

Buhara’dan Bursa’ya Emir Sultan Bursa 2019 H. Algül ile, Emirsultan Cami Derneği

                             *

Editörlük/Yeni Harflere Aktarma/Neşir

Şemseddin Ulusoy Saklı Tarihin Muhafızı, Bursa, Osmangazi Belediyesi

Mevlid /Mesârr-ı Şemsî, Şemseddin Mısrî, Bursa,2008, Sır Yayınları

Bursa Kütüğü 4 cild. Kâmil Kepecioğlu, Neşr. Heyet, Bursa, 2009 Bursa Büyükşehir Belediyesi

Ramazan Kitabı, Bursa, 2012

Vahdet-i Vücud ve İbn Arabî, İsmail Fenni Ertuğrul, İstanbul,1991 İnsan Yayınları

Vahdet-i Vücud, Ferid Kam, İstanbul,1992 İnsan Yayınları

Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, Dildâr-ı Şemsî, Y. Kabakcı ile, İstanbul 2014 Dergâh 
Yayınları

Evliya Menkıbeleri/Nefahâtü’l-Üns, Molla Camî-Lâmiî Çelebi, S. Uludağ ile, İstanbul 1995 
Marifet Yayınları
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İslâm’da Tenkid ve Tartışma Usûlü,Kâtip Çelebi, Mizânü’l-Hak, S.Uludağ ile, İstanbul 1981 
Marifet Yayınları

Bursa Dergâhları, Yâdigâr-ı Şemsî, Şemseddin Mısrî, K.Atlansoy ile, İstanbul 1997 Uludağ 
Yayınları 

Bursa Hatırası, Hüseyin Vassâf, B. Kemikli ile, Bursa 2012 Bursa Büyükşehir Belediyesi

Osmancık’da Bir Müderris Akşemseddin, H. Algül ile Ankara 1995 Türkiye Diyanet Vakfı

Bursa’nın Kalbi Ulucami, B. Kemikli ile, Bursa,2013 Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa’da Dinî Kültür, Bursa, 2011. Emin Yayınları

Süleyman Uludağ Kitabı, İstanbul 2007 Dergâh Yayınları

Yıldırımın Huzurunda Nureddin Topçu,Bursa 2018 Yıldırım Belediyesi

Süleyman Çelebi ve Mevlid, B. Kemikli ile, Bursa 2007 Osmangazi Belediyesi 

Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, (4 kitap) B. Demirağ- Y. Oğuzoğlu ile Bursa 
2ooo-2004 Bursa Büyükşehir Belediyesi 

O’nun Güzel İsimleri, (Hattat M. Şahin ile) Bursa 2014

Kırkıncı Yıl Kitabı, Bursa 201,5 Bursa İlâhiyat Vakfı

Anadolu Gönül Sultanları Dizisi  

(Bu seride farklı yazarların sekiz kitabı yayınlanmıştır: Eyup Sultan, Emir Ahmed Buharî, 
İbrahim Hakkı Erzurumî, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Emir Sultan) 
Diyanet İşleri Başkanlığı 2015

Kur’ân-ı Kerim’den Dua ve Yakarışlar, Mehmet Kara, Bursa 2018

      *

Tercüme

Tasavvufî Hayat Necmeddin Kübra, İstanbul 1980 Dergâh Yayınları (Kiril alfabesiyle 
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Ali AYÇİL
(Usta Yazar)

 Tarihin geriye doğru gittiği görülmemiştir. Yani o, savaşların ve yıkımların molozlarına 
rağmen daima bir önceki kuşağın deneyimlerine, kazanımlarına yenilerini ekleyerek bir 
sonraki aşamaya varma eğilimindedir. Tarihin bir zirvesi, değişimlerin bir son noktası var 
mıdır? Bunu bu günden tahayyül etmek mümkün değil. Bundan daha iyisi olamaz dediğimiz 
her buluş kısa süre sonra yerini bir yenisine bırakıyor çünkü.

İnsanlık tarihi birkaç devrimci dönem geçirdi ve bu dönemlerde adeta tarih gömlek 
değiştirdi. Neolitik dönem ve Sanayi İhtilali adeta uzun tarihin iki satır başıdır. İlkinde ekmeye, 
biçmeye, ev kurmaya, insan ve hayvan kuvvetiyle medeniyetler inşa etmeye başladık; 
ikincisi ise makine kuvvetiyle bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı ve hatta makine kuvveti 
imkânsızmış gibi görünen uçmanın, uzaya çıkmanın zeminini hazırladı. Şimdilerde Marsa 
gitmeyi, orada koloni kurmayı hayal ediyoruz. Mümkün mü? Değişimin mekaniği “neden 
olmasın?” dedirtiyor.

İnsanlık tarihinin üçüncü büyük devrimi “dijital devrim” oldu. Artık Anadolu’nun yaşlı 
kadınları bile uzaklardaki çocukları ve torunlarıyla ekran üzerinden her an canlı görüşmeler 
yapıp hasret giderebiliyor. Kuşku yok ki, böylesi büyük bir değişim günlük hayatı, kültürü, 
siyasal yapıları, askeri manevraları, şehri ve elbette insanı ciddi biçimde etkilemeye başladı. 
Dijital kültür her an hayatın içinde, ona egemen ve her türden ilişki ve davranışı etkiliyor. 
Edebiyat da bu etkinin dışında değil, hatta tam merkezinde. Yeni edebiyatçı kuşaklarının 
dijital kültüre bağımlı olarak büyümesi, edebi metni dijital yayınlanma ve yayılma olanakları, 
başka edebiyatçılara ulaşma, kolay bilgilenme ve hepsinden öte artık metnin ekranda inşası 
edebiyat – dijital kültür ilişkisinin dolaysız bir hale geldiğini gösteriyor.

Dijital teknoloji ile birlikte ortaya “klasik özne”den farkları bulunan “dijital özne”nin 
çıktığını, dijital bir sosyolojinin şekillendiğini (çoklu ortam, sosyal ağ, anlık iletişim vs.) hızlı 
bilgilenmeyle beynin bazı fonksiyonlarının atıl kalmaya başladığını, dijital psikolojiden 
bahsedilebilecek bir eşiğe gelindiğini, dijital entelektüellerin serpilmeye başladığını ve 
artık dijital editörlüğün de bir mesleğe dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Genç yazar için 
ise, bu kültür içerisinde en önemli sorun, metin kurma süreçlerine sadık kalma ve metne 
odaklanma sorunu olarak tezahür etti. Eğer bu meselenin farkında olup, tedbirini alamazsa, 
yeni kuşak yazarın sağlam metinler inşa etmesi şimdilik muhal görünüyor.

Edebi metin zihinsel, psikolojik bir ön hazırlık ve metne dönüşme sürecinden geçerek 
nihayete erer. Klasik edebi süreçte yazar – şair günlerin içinde yazacaklarını düşünür, ona 
odaklanır, notlar alır, kısacası metin inşasına gerekli zamanı ayırır. Dijital kültürde özne, 
sürekli bir iletişim, paylaşma, etkileme ve etkilenme içerisinde bulunduğu için, karnında 
bir şeylerin mayalanmasına fırsat verecek “odaklanma hali”nden yoksun görünüyor. Dışa 
kapanıp içe dönmeyi gerektiren bu süreçte, sürekli dışa dönülmekte, sürekli uyaran – 
uyarılan çemberi içerisinde kalınmakta, edebi niteliği olabilecek fikirler, buluşlar ve cümleler 
de bir “sosyal medya” malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Kıskançlıkla korunması, 
etrafının genişletilmesi, üstüne yeni sözcükler eklenmesi gereken bu buluşların böyle kolay 
tüketilmesi, dijital öznenin bu süreçler içerisinde malzemesinin de farkında olmadığı ya da 
onu kolayca harcayabildiğini gösteriyor. 
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Kuşku yok ki edebiyat bu yeni dönemi de sayfalarına dâhil edecek, yeni konular yeni anlatma 
teknikleri denenecek, o da hem başkalaşıp hem de başkalaşmaya katkıda bulunacak. 
Hepsinden öte yeni yaşantımızın bağrı olmaya devam edecek. Nihayetinde edebiyat 
makinalarla değil, insanlarla ilgilidir. Bir gün robotların harika şiirler yazdığını düşünün! Öyle 
bir durumda yeni insanlarımız onlar olurdu zaten. Bu günün genç yazar kuşakları henüz dijital 
dönemin ilk kuşakları ve onlar da bir bakıma mağduru oldukları bu büyük düzen içerisinde 
yollarını düşüp kalkarak bulacaklar. Şimdilik önlerindeki en büyük sorun, vurguladığım 
gibi “metne odaklanma” olarak adlandırdığım ve metnin inşasını ya imkânsız kılan ya da 
metni cılızlaştıran sürekli iletişim hali içinde bulunmaları. Bir kitabın bir sayfasını okurken 
onlarca kez akıllı ekranda ne olup bittiğine bakan, aynı anda orada da varlığını sürdüren 
ikiye bölünmüş bir zihin halinden bahsediyoruz. Şiir ve düz yazı güçlü yönelmeler isteyen 
türlerdir. Hatta sizinle savaşır, teslim olmamak için direnirler. Aklınız bir başka yerdeyken bu 
savaşı kazanmanız mümkün değildir. Meramımı bir cümleyle özetlemem mümkün: Aklınızı 
edebiyata toplamalısınız… 



V.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Mustafa ÖZÇELİK
(Usta Yazar)

Sevgili gençler tekrar beraberiz. İki gün boyunca doğrusu, siz bizi dinlediniz biz de sizin 
görüşlerinizi aldık. Şahsım adına çok faydalı bir kurultay gerçekleşti. Sizden de çok şeyler 
öğrendik. İnşallah bu birlikteliğiniz bir şekilde devam eder başka vesilelerle buluşmak 
nasip olur. Şu anda konuşmak için değil, konuşmacıları yönetmek üzere buradayız. Meltem 
Ortakçı’dan başlıyoruz. Buyurun…

Meltem ORTAKÇI

(Genç Yazar)

Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Yazma 
mefhumunun, hadis-i şerifte geçen sıhhat ve boş vakit gibi büyük bir nimet olduğuna ve 
her nimette olduğu gibi bu nimette de sorguya çekileceğimize inanıyor ve iman ediyorum. 
Kendimi yaşamımın her anında yazarak daha iyi ifade edebildiğime inandım. Buna karşılık 
öyle çok kitap okunan, duvarında kütüphaneler olan bir evde de doğmadım. Bunu 
düşündüğümde artık bir metafor haline gelmiş Babamın Bavulu’nu hatırlarım hep. Benim 
babamın da bavulu andıran bir büyük bir evrak çantası vardı, lâkin hemen her orta direk 
memur ailesinde olduğu gibi içi kitap değil o dönem fiş toplamanın efdal olması sebebiyle 
alışveriş fişi doluydu. Hal böyle olunca hayatınızda sizin için nelerin önemli olduğuna ve 
nasıl bir yaşam sürmek istediğinize karar verebilmeniz için fazladan çaba harcamanız 
gerekiyor. Neyse ki bu konuda patika yoluma kendi küçük ama bir o kadar da kıymetli 
çabalarıyla asfalt döken bir abim vardı. Varlığını ve nitelikli bir okur oluşunu her daim 
mühim bir şans addettiğim abim yazma serüvenimde her daim yanımda oldu. Oldum olası 
yazma eyleminin şifalı bir yanı olduğuna inanmışımdır ki buna çalıştığım kurumdaki otizmli, 
bedensel ya da zihinsel engelli çocukları kitap okumak suretiyle sakinleştirebildiğimi fark 
ettiğimde tamamen kâni oldum. Henüz fizyolojik açıklamasını bulamasam da iyi metinleri 
bile seçtiklerine inanıyorum. Bu da yazmaya olan inancımı daha da güçlü kılıyor. 

Lafı fazla uzatmadan kurultay amacına hizmet etmesi açısından biraz da dijital çağ 
konusuna değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Babamın bir zamanlar evlerine TRT 
dışında kanalları olan ilk televizyon geldiğinde aile büyüklerinin bunu şeytan işi sayarak 
üzerini örttüklerinden ve babamın da merakını gidermek için onlar uyuduktan sonra gizli 
gizli televizyon seyrettiğinden bahsettiğini anımsıyorum. Belki de tam da bu sebeple 
izlememesi gereken birçok şey izlemiş, görmemesi gereken birçok zararlı içerik görmüştü. 
Fakat bu merak ebeveynler refakatinde bilinçli bir şekilde giderilmiş olsa onun çocuk 
zihnine verilen zarar çok daha az olmuş olacaktı. Tam da bu ve buna benzer sebeplerle 
dijital çağdan ve sosyal medyadan tamamen izale bir hayat sürmeye çalışmayı romantik 
bir çaba olarak değerlendiriyor ve toplumların ifsadının en aza indirgenmesi için yetişkin 
bireylerin bu konuda kendilerini bilinçli bir şekilde donatmaları gerektiğini savunuyorum. 
Bu çağ çocuklarımızı başıboş bırakabileceğimiz kadar masum bir çağ değil. Yanlış ve 
bilinçsiz sosyal medya kullanımı çocuklarda, gençlerde ve hatta yetişkinlerde bile ciddi 
psikolojik sorunlara sebep olmaktadır. Ancak bu sözlerim sosyal medyanın bizi, bedenimizi, 
ruhumuzu ve gelecek nesilleri tamamen eline geçirmesine izin vermemizi savunduğum 
anlamına gelmiyor. Bir eğitimci olarak ders verdiğim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 
seviyelerinin çok altındaki metinleri kavramada ciddi sorunlar yaşamaya başladıklarını 
acı içinde gözlemlemekteyim. Bu sebeple uçlarda dolaşmak yerine dijital çağ ve sosyal 
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medya konusunda itidalli bir tavır takınmanın en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Ne 
bu mecralardan tamamen elimizi eteğimizi çekip çocuklarımızı başıboş bırakacağız ne de 
çocuklarımızın ve bizlerin robotik birer bedene, mekanik bir zihne dönüşmelerine müsaade 
edeceğiz. Müslüman feraset sahibidir. Dikkat ettiyseniz feraset sahibi olmalıdır, demedim 
çünkü Müslümanlık, gereklilik kipinden beri bir dindir. Dijital çağı kullanmak kaçınılmazsa 
bizler bunu en iyi ve en doğru şekilde yapan ve kullananlar olmalıyız. Yani hem bu deveyi 
gütmekle hem de bu diyarda kalmakla mükellefiz, bundan başka da çaremiz yoktur. 

Son olarak sözlerimi şöyle bir dua ile bitirmek istiyorum: Allah ömür sermayemiz olan bu 
sürüdeki develeri telef etmeden ölmeye yüzümüz olacak bir şekilde ömür sürmeyi nasip 
etsin. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, selam ederim. 

Osman Emre HACIARAP

(Genç Yazar)

Edebiyat değişen toplum düzenine karşı nasıl bir tepki verecek? Hâlâ iç tartışmaları sürdüren 
edebiyat nasıl bir sonuç sunacak? Milenyum çağının kattığı anlamlara verdiğimiz tepki, 
teknolojinin kısa sürede bu denli büyük bir sıçrama yaşamasındandır. Farklı isimlerle de 
olsa bu tartışmalar edebiyatın doğumundan beri süregelmektedir. Ancak duyguların ve 
davranışların yüceliğini kaybettirecek reformlar gelişti.  

“Yüzünde göz izi var  

Sana kim baktı yârim” 

Karacaoğlan’ın bu mısrasını şu an nereye koyacağız? Edebiyatta önemli bir yer tutan 
mektupların dijital dünyada karşılığı nedir? İşte bu durumda edebiyat, bu değer kaybını 
nasıl telafi edecek? Batının post-modernizm etkisi edebiyata “varoluşsal sancı” kavramını 
getirdi, Tezer Özlü’yü Nilgün Marmara’yı çıkardı. 

Varoluşsal sancı da Türk edebiyatı için bir reformdur, ancak kıyaslayacak olursak Türk 
şiirine karşı bir varlık gösterememiştir. Çünkü post modern bir öz kaybıdır. Aynı şekilde 
dijitalleşmenin sonuçları da diğer reformlar gibi etkisiz kalacaktır. İnancımız üzere yeşeren 
edebiyatımız bu durumun üstesinden gelecektir.

Ümit KÖKSAL

(Genç Yazar)

1993 Ordu doğumluyum. İstanbul’da ikamet ediyorum. İmalat mühendisi, yüksek lisans 
yapıyorum. Özel şirkette üretim mühendisi olarak görev yapmaktayım. Tarım makinaları 
üretiyoruz. Buna şu şekilde yaklaşıyorum. Tarımla, yeşillikle ilgilenmek isterken bu yeşilliği 
biçen düzenleyen tarım makinaları üretiyorum. İronik bir örneğin temsilcisiyim.

Sosyal medyada iki senedir kitap tevillerini yapıyorum. Ve aslında tevilden çok sosyal medyada 
kütüphanemi oluşturuyorum. Sürekli farklı yerlerdeyiz altını çizdiğim öz cümleler bazen 
kalmıyor akılda. Fakat sayfamı açınca bilgilerden hatırlıyorum. Benim sanal kütüphanem. Bu 
sayede insanlar da faydalanmış oluyor. Sosyal medyadan kaçmaktan ziyade onu avantaja 
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çevirmeye çalışıyorum.  Bir de kitapları paylaşırken ve tevil ederken kimseyi kırmamaya 
çalışıyorum. Hata bulmamaya…

Tartışmalara şu misal nispetinde yön verebilirim. Talebelerinden biri Ebu Hanife’ye, siz kelam 
tartışmalarına giriyorsunuz bizi ise bundan men ediyorsunuz, der. Ebu Hanife cevaben, 
evet biz kelam tartışmalarına giriyorduk. Arkadaşlarımızın yanılması korkusuyla sanki 
aklımız başımızdan giderdi. Siz de kelam tartışmalarına gidiyorsunuz, fakat arkadaşlarınızın 
yanılmasını isteyerek. Arkadaşlarının yanılmasını isteyen kişi onun küfre girmesini istiyor 
demektir. Onun küfre girmesini isteyen ise ondan önce küfre gitmiş demektir, der. Misale 
istianeden hata bulmamak için çabalıyorum tevillerde.

Programın diğer konusu dijital kültüre değinmek istiyorum.  Bu konuda Robot Dergi adında 
yazdığım 526 kelimeden oluşan yirmi altıncı kelimesi yirmi altı kez tekrarlanan öyküme 
değineceğim. 

Dergilere eser gönderen fakat kabul etmeyen yayın kuruluna istinaden bir robot alan 
karakterim içine Rilke, Sezai Karakoç, Şeyh Galip’in şiirlerini, Fransızca, İngilizce gibi dillerini 
çip vasıtasıyla yükleyerek yapay zeka kullanıp dergi çıkarma kararı alıyor; Robot Dergi 
isminde. Derginin önsözünde şu sözler geçiyor.

Önsöz

Benim ismim Robot. Çok özge bir isme sahip değilim. Robot ismiyle farklı eylemler 
deneyeceğim. Yazılarımı okumadan önce hayallerinize hızlıca geçiş yapacağınızdan sıkı 
tutunun. Boyutlar arası görüntüyü izlemek için gözlüklerinizi takın. Önyargılarınızdan sıyrılın, 
robot olabilirim ama ben de hayal ettirebilirim. Kelimelerimi siz öğretmiş olabilirsiniz, yalnız, 
yaşayan benim. Kelimelerimiz azaldıysa dünyamız daralmıştır diyen mütefekkirin sözüne 
istinaden kodlanmış kelimelerim ve manaların bolluğu evreni robot olarak tanımam için 
yeterli oluyor. Robot yaşlanmaz, gelişmez, ölmez diyebilirsiniz. Yaşlanmak yavaşlamaksa her 
yıl kablolarımdan birini kesip yavaşlayacağım. Azalan genç nüfusa karşın robot nüfusunun 
artacağını biliyorsunuz. Robot ve onun söylediklerine alışmaya ne dersiniz? Gökkubbenin 
altında tekrarlanan her sözü, robot gözüyle okumaya, ilhamın aslında kurmaca olduğunu 
anlamaya var mısınız?  

Daha sonra robot dergisi hakkındaki eleştirileri aktarıyorum.

Eleştirmenler Robot Dergi önsözünde övgü, eleştiri ve kararsız şekilde bölündüler. 
Tartışmalar ortaya döküldü. Dökülen her tartışma Robot derginin popülerliğini arttırıyordu. 
Robot avuçlarını kaşıyarak çıkardığı eserin hülyasıyla düşüncenin ayak altında dolanıyordu. 
Eleştirmenlerden bazıları Robot zihnini Searle’nin Çin odası argümanı deneyiyle örnek 
gösteriyordu. Semboller ve kelimeler yönlendirilerek yapmakta olduğu şeyin ne anlama 
geldiğini gerçekte bilmediğini savunuyorlardı. Kimisi Robot ile insanı kıyaslayıp Fuzuli’nin 
“Eylesen tûtîye ta’lîm-i edâ-yı kelimât. Sözü insân olur ammâ özü insân olmâz.” gazeliyle 
tartışmaya yeni boyut getiriyordu. Bazıları ise kelimelerin gücü mü daha önemlidir yoksa 
kelimelerin çıktığı insan veya robot gücü mü sorusunu ortaya açıyorlar. Sorunun sahiplerinin 
savunması, söyleyen değil söylenen olarak belirtiliyordu.

Böylelikle Dijital kültürün dergi cihetinde incelenmesini, etikliğini ve yaklaşımını ifade etmiş 
bulunuyorum. Zihninizde ek soru oluşmuşsa ne mutlu.

Konuşulur konuşulur… konuyu uzun uzadıya anlatmayayım denir. Kısa tutmak istiyorum 
diyerek uzunluğu kısaysa vadetmek isteriz. Belki de uzun konuşmadığımızı dikte ederiz. Ben 
de öyle yapıyorum. Konuyu kısa tutayım. Çünkü söyleyecek az şey var. Düşünülecek çok şey 
var. Yine de format usulü gelene ek yaptım. 
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Necip TOSUN
(Usta Yazar)

Sosyal Medya Ve Edebiyat

Edebiyatçıların en çok kullandığı internet imkânları olan bloglar, şahsi siteler, elektronik 
dergiler, dijital ortamın gelişimi ile birlikte önemini büyük ölçüde yitirirken şimdilerde bir 
saniye içinde değişen, her gün milyonlarca paylaşımın yapıldığı sosyal medya mecraları 
(Facebook, Twitter, İnstagram vs.) önem kazandı. Artık burada insanlar duygularını, 
düşüncelerini, tepkilerini bir an içinde milyonlara ulaştırmakta, toplumun nabzı bir şekilde 
burada atmaktadır. İnsan hayatının pek çok alanı artık burada düzenlenmekte, bunun 
sonucu olarak da kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Sosyal medya, sunduğu özgür, sınırsız 
imkânları ile insan hayatının olmazsa olmazı hâline gelmektedir. 

Sosyal medyada sadece söz değil, fotoğraf, resim, duygular (tuşla) da muhataba 
iletilebilmektedir. Diğer yandan sanal olmasına rağmen tartışılmaz gerçeklikler de  
üretilebilmektedir. Çünkü burada bir karakter, imge, hikâye oluşturulabilir, tüm dünyaya 
yayılabilir, herkes inandırılabilir. Bu anlamda dijital ortam, yaygınlığı, etkisi ve kolaylığı 
dikkate alındığında “bir hikâyesi olanın” artık ondan uzak duramayacağı büyük bir imkândır. 
Burada gruplar, cemaatler, akımlar oluşmakta, toplumsal olaylar tam da burada cereyan 
etmektedir. Sanal cemaatler yönlendirilmekte, beğenileri etkilenmekte, neredeyse bir kültür 
inşa edilmektedir. Edebiyat, kültür, sanat da bir şekilde ucuz, magazin bile olsa burada 
konuşulmakta, bu mecrada akmaktadır. Toplumun derinlikleri buradan hissedilmekte, 
aktığı yön belirlenmektedir. Artık hayatlar, duygular, kanaatler toplumsallaşmakta, buraya 
taşınmaktadır. Tam anlamıyla gerçeklikten sanala bir göç yaşanmaktadır. Hem de insanlar 
her şeyini alarak, tasını tarağını, anılarını, portresini, duygularını ve tepkilerini alarak buraya 
taşınmaktalar.

Böylesine etkin ve kuşatıcı yapısı nedeniyle politikacılar, gazeteciler, devlet adamları, şirketler, 
devlet organları bu sosyal ortamda yerlerini almak zorunda kaldılar. Artık her kesimden insan 
kişisel hesabından dünyada olup bitenler hakkında görüşlerini buradan bildirmektedir. 
Bu anlamda yazmak en basit tarifle ikinci bir kişiyle iletişim kurma biçimi olduğundan 
bir yazarın bu ortamı görmezlikten gelmesi elbette düşünülemezdi. Edebiyatçılar da 
bu mecranın etkisini, artı ve eksilerini, gelecekte alacağı şekli bilmemekle birlikte sosyal 
medyayı kullanmaya başladılar. Bir yazarın sesi burada daha fazla kişiye ulaşmakta, etkisi 
daha kısa sürede hissedilmekte ve çarpıcı olabilmektedir. Artık tüm dünyada bu büyük, geniş 
ve etkili ortamda sesini duyurmak, normal şartlar altında asla ulaşılamayacak milyonlarca 
insana ulaşmak isteyen yazarlar, edebiyatçılar, sanat adamları sosyal medyada yer alıyorlar. 
Kuşkusuz bir yazar için aynı anda çok sayıda kişiye, mesafe tanımaksızın ulaşabilmek çok 
cazip bir imkân. 

Bir edebiyatçının burada bulunmasının temel nedeni de budur. Edebiyatçı, bir okur kitlesi 
oluşturmak, onları tanımak, yönlendirmek ve kendini, eserlerini tanıtmak için sosyal 
medyayı kullanır. Böylece yazılı, görüntülü medyaya mahkûm olmaktan kurtulur, burada 
okurlarla doğrudan ilişkiye geçer. Bu aynı zamanda güçlü bir bağdır. Bir kez iletişim 
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doğrudan, aracısız gerçekleşmekte, mekân ve zaman birlikteliği sağlanmış olmaktadır. Diğer 
taraftan yanlış anlaşılmaları birinci elden düzeltmekte, bilgi vermektedir. Yazar buradan 
geniş kitlelere ulaşmakta, ilgileri yönlendirmektedir. Bunları basit, zahmetsiz ve anlık 
olarak gerçekleştirebilmektedir. Yazar, kitabını anında okurlarına aracısız tanıtabilmekte, 
görüşlerini iletebilmektedir.

Sosyal medyada yazar ve okur; tıpkı sözlü gelenekteki hikâye anlatıcısı-dinleyicisi 
gibi aynı ortamdadır. Kitaptan farklı olarak yazar-okur ilişkisi aynı zaman ve mekânda 
gerçekleşmektedir. İletişim sonradan değil yazıldığı anda muhatap tarafından aynı anda 
algılanabilen bir yapıda var olmaktadır. Böylece bir bakıma sözlü kültüre dönülmüş gibidir. 
Zaman ve mekân birlikteliği sağlanmıştır. Ancak bu gerçek değil sanaldır. Fiziksel olarak 
yazar-okur aynı ortamda olmamalarına, birbirlerini görmemelerine rağmen, ekran üzerinde 
aynı duyguları yaşamakta ve aktif ilişki içerisinde bulunmaktadır.

Sosyal medyadaki portreler gerçek ya da değil sonunda bir “kimlik inşası”dır. Gerçek hayatta 
tanımadığımız birini bize sunduğu bu portreden tanırız. Aslında sosyal medya kullanımı 
bir anlamda “karakter yaratmak”tır. Onu yaşatmak, görünür kılmak ve hayat vermektir. 
Edebiyatçı/yazar da burada bir karakter yaratır: Bir yazar karakteri. Ama onun ne kadarının 
kurmaca ne kadarının gerçek olduğu bilinmez. Ne var ki beklenen onun gerçek bir karakter 
olarak bize kendini sunma zorunluluğudur. Karakterine ne kadar kurmaca kattığı onun 
sorunudur. Ortaya konan kimlik gerçek kimlik mi sahte bir kimlik mi kestirmek o kadar 
da kolay değildir. Ama yaşananlar göstermiştir ki yazarlar gerçek kimliklerini tam olarak 
yansıtmazlar. Takipçiler sürekli okuyan, derin düşünceler içerisinde olan, hep mutlu olan 
bir kişiyle karşılaşırlar. Çünkü yazarların paylaştıkları kimlikleri çoğunlukla kendileri değildir, 
bizim onlara yakıştırmamızı istedikleri kimliklerdir. Zaten gündelik hayatlarının tümünü 
değil bir ânını “seçerek” paylaştıkları için bir algı amaçladıkları açıktır.

Yazar/edebiyatçı sosyal medyada bulunmakla bir anlamda yeni bir proje ile okur karşısına 
çıkmıştır. Okurun/takipçinin bilmesini istediği yazar imgesiyle… Bunu besleyecek fotoğraflar, 
anılar paylaşır, günlük olaylarla ilgili düşüncelerini iletir, yaptığı etkinliklerini aktarır. Bütün 
bu uğraşılarının nedeni bir “yazar imgesi” oluşturmaktır. Bunun da profesyonel bir iş olduğu 
ortadadır. Yaptığı her şeyin, attığı her adımın kendinden ne getirip ne götürdüğünü iyi 
düşünmek zorundadır. Yapacağı en küçük hata onun imgesini yerle bir edebilecektir. Bu 
yüzden pek çok yazarın, sanatçının sosyal medya kullanımında “destek” aldığı bilinir. 

Bu yazar portresi gerçek değil sanal olduğundan bir yanılsama yaşamak kaçınılmazdır. 
Sosyal medyada yazdıkları iyi metinlerin çok gerisinde yazarlık tutumu sergileyenler yanında 
yazdıklarından çok daha başarılı yazar görünümü sergileyenler de vardır. Bazı yazarlar, imza 
günleri, konferanslarla sosyal medyayı, yazdıklarından bin kat daha başarılı kullanırlar. 
Böylece bir göz boyama, insanları yanıltma, olduğundan farklı görünme durumları da ortaya 
çıkabilir. Bu da sosyal medyanın olumsuz tarafını ortaya koyar. Zaten yapısı manipülasyona 
uygundur. Ancak yine de bunlar sadece takipçilerini yanıltırlar. Çünkü yazdıkları ortadadır 
ve onun kararını edebî kamu verecektir. Başarılı yazarların sosyal medyayı kötü kullanımları 
elbette eserlerine de zarar verir. Çünkü burada güzellikler de kötülükler de aynı hız ve etki 
ile yaygınlaşırlar.

Yazar eserlerini geniş kitlelere tanıtırken, burada bulunmanın olumsuz yanlarından da 
etkilenir. Çünkü sosyal medyanın hem olumlu hem de olumsuz pek çok yanı vardır. Bir yazar 
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açısından sosyal medyada bulunmanın zararlarını şöyle sıralamak mümkündür:

Yazar imgesi zarar görür

Sosyal medya yapısı, teklifi ve işlevi gereği herkesi kendi ahlakını ve biçimini yaşamaya 
zorlar. Öncelikle “benzer kişilikler” üretir. Yazar da bunlardan kendisini koruyamaz. Yazarları 
sıradanlaştırır, birbirine benzetir, paylaşım yapan yazarı kendini ortaya koymak için çırpınan 
bir reklam heveslisine dönüştürür. Oysa okurun, yazarın günlük rutinlerini bilmesi onu 
okur gözünde sıradanlaştırır, ondaki gizemi öldürür, mahremiyeti kalmaz. Yazar, gündelik 
tüketimin bir parçası hâline gelir, sanal ortam yazarın içini boşaltıp metalaştırır. Markalaşmaya 
doğru giderken, tüketimin bir parçası hâline gelir. Okur gözündeki anlamı gitgide küçülür. 
Buradaki magazinel görünümü, yazdığı eserlerin üstünü örtmeye başlar. Eserlerinin gizemli, 
çağrışım yüklü göndermeleri boşluğa düşer. Özellikle sosyal medyanın doğası gereği 
sataşma ve polemiklere cevap vermek zorunda kalması da saygınlığına gölge düşürür. 
Bütün bu nedenlerle yazar imgesi zarar görür. Çünkü yazar açısından sosyal medyanın 
önemli zararlarından biri yazarı sadece kendi gündemi ile baş başa bırakmamasıdır. Burada 
bulunmasının bir gereği olarak ortam onu hem güncel konularda hem de edebiyat dışı 
konularda konuşmaya, görüş açıklamaya zorlayacaktır. Edebiyatçı güncel konuları bir 
gazeteci gibi izlemediği için özellikle hamaset ve ideolojik saldırıların muhatabı olacaktır. 
Kötü niyetli kişilerce gözden düşürme ve değersizleştirme amacıyla bu tür sataşmalar 
polemik konusu yapılabilecektir. Yazar konuşsa da sussa da bu polemikleri önleyemeyecektir. 
Bu da zaten kötü niyetlilerin bildiği bir şeydir ve sataşmayı bilinçli bir şekilde yaparlar. Ne var 
ki anlık tepkiler, kontrolsüz, denetim süzgecinden geçmemiş duygular yazdıklarını gölgeler. 
Çünkü yazının oluşum serüveni ile gündelik hayatın gerçekleri farklıdır. Bir bakıma sosyal 
medya, bir yazarın gündelik hayatının iz düşümleridir. Eser ve yazarı arasındaki mesafe 
bütün bunlara tanıklık eden okurda, takipçide kafa karışıklığına neden olur.

Okur-yazar eşitlenir

Facebook, Twitter, İnstagram ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinin en önemli işlevi yazar 
ve okuru “eşitlemek”, hiyerarşiyi ortadan kaldırmak olmuştur. Böylece ortaya yeni bir hukuk 
konmuştur. Okur ve yazar iletişimi doğrudan, hızla ve eşit bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Sanal ortam sadece statü, kariyer farkını ortadan kaldırmaz, emek, değer ve birikim farkını 
da ortadan kaldırır. Bu da beraberinde sorunlar yaratır. Nezaket, saygı, birikim yerle bir edilip, 
gencecik bir okur büyük bir yazara kamu önünde hakaret, iftira edebilir. Sosyal medyada 
tecrübeli bir yazarla aynı odada olmanın zevkini süreceğine, ergen tavırla ona hakaret ederek 
ortamı istismar edebilir. Çünkü bu ortama en çok kişilik bozukluğu içindeki insanlar musallat 
olur. Asosyal, kıskanç, kişilik bozukluğu içindeki kişiler bu serbest ortamda tüm kinlerini 
kusarlar. Otuz kitaplık bir yazarı “sen de kimsin” türü kaba, nobran, küstah yaklaşımlarla taciz 
ederler.

Bir edebiyatçının sosyal medyada bulunmasının avantajları olmakla birlikte böylesine çok 
ağır bedelleri de bulunur. Bir kere yazarlık büyüsü biter, ulaşılamamanın, gizemin efsane 
dalgası sona erer. Giderek okur gözünde değersizleşmeye başlar. Aynı ortamda bulunmadan 
dolayı saygı, hürmet boyutu aşıldıktan sonra da senli-benli diyaloglar başlar. Hatta okurca 
hakaret ve laf atmalar edebiyatçının saygınlığını zedeler. Hesaplar görülür, intikamlar alınır. 
Bu anlamda sosyal medya, lafını sözünü esirgemeyen, kavgadan, çatışmadan beslenen 
yazarlar, okurlar için bulunmaz bir istismar yeridir. Polemikleri, kavgayı sevmeyen yazarlar 
için çekilmez hâle gelebilir. Edebiyatçı bir yandan okurlarına ulaşma amacı bir yandan da 



139

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                    III. Genç Yazarlar Kurultayı  

kaba/hoyrat insanların tacizleri arasında seçim yapmaya zorlanır. Kırılgan, saygın yazarların 
çoğu bu mecrayı terk etmek zorunda kalır.

Sosyal medyada çoğu hesap gerçek olmadığı için hesaplar görülür, iftiralar atılır, kişilik 
bozuklukları sergilenir. Sokak kirletilir. Sahte hesaplar üzerinden değerli yazarlar tehdit edilir, 
kadirbilmez bir tavır sergilenir. Kendini ortaya koymaya, tanınmaya çalışan ergen yazarlar 
vandallaşır. Yılların yazarlarına akla, merhamete sığmaz şekilde hakaretler yağdırırlar. 
Sanki “buranın hukuku bu sen de bunun için buradasın” demek isterler. Sosyal medyadaki 
romantik, ince, duygusal yazarlar; bu ortamda kendilerini küstah, kaba, nobran insanların 
kucağına atılmış gibi hissederler.

Sosyal medyada gözlenen diğer bir olgu da yazar yanında “okur”un da ön plana çıkması 
olmuştur. Artık yazarın her paylaşımında okur da doğrudan söz sahibidir, kendi yorumlarını 
yapmakta, duruma müdahil olmakta, beğenmekte ya da eleştirmektedir. Yazar ve kamu 
da okurun tavrını anında görmektedir. Böylece bu durumun en temel göstergesi okurun 
da yazar gibi “tanındığı”, “bilindiği” bir ortam olmasıdır. Bazı okurlar bir süre sonra bu eşit 
statüyü istismara başlar, öne çıkmak, kendini göstermek için gayretler gösterir.

Sosyal medyada insanların kendi kimliği ile yer almak zorunda olmaması, ortaya kar 
maskeli insanların çıkmasına yol açar ve bastırılmış kinler, kötülük duyguları, intikam 
eylemi denetimsiz bir şekilde ortaya çıkar. Diğer yandan yüz yüze çeşitli mimik, duruş ve 
hareketlerle tamamladığımız konuşmanın yerine, sadece tuşlarla konuştuğumuz için bozuk 
bir iletişim söz konusudur. Sözler, iletişim henüz bizde içselleşmediği için ani tepkiler, öfke 
patlamaları ve kontrolsüz çıkışlar yaşanabilir. Bunun en büyük nedeni de sosyal medyanın 
yapısı gereği muhatapların aynı anda aynı yerde bulunuyor olmasıdır. Belki zamana kalsa 
halledilebilecek, daha sakin düşünülerek aşılacak olaylar, durumlar o çiğ hâliyle orada karşı 
karşıya gelir. Belki daha da kötüsü bütün bu tartışmalar kamu önünde yapıldığı için geri 
dönüşü olmaz, gurur ve kimlik savaşına dönüşür. Böylece kimse geri adım atmaz zaten 
kimin haklı olduğunun da önemi kalmaz. Nefretler, kıskançlıklar ortaya dökülüverir. Sosyal 
medya bir anda hiçbir şey üretmemiş, üretememiş insanların intikam aracı hâline gelir. İş 
hep sonunda şahsileşir, giderek düşünce ile değil düşünen ile yapılan bir savaş alanı olur.

Muhatap belli değildir

Sosyal medyada yazar açısından muhatap sorunu derindir. Çünkü karşısında kimin olduğunu, 
bir okurun hele gerçek bir okurun olup olmadığını bilmemektedir. Rafine olmayan ortama 
konuşmakta, bir anlamda da o kitlenin ayağına gitmiş olmaktadır. Bu ortamda muhatabın 
nitelikli okur olmadığı gibi vasat, vasat altı bir toplanma yeri olduğu bile söylenebilir. Böylece 
sözü boşluğa düşebilir, kaosa/karmaşaya konuşmuş olabilir. Bu ortam da saygın bir yazarın 
hiç hoşnut olmayacağı bir şeydir.

Her zaman popüler yazara yarar

Hiç kuşkusuz sosyal ortamlar rafine okurun değil, popüler, kozmopolit okurun olduğu yerdir 
ve daha çok popüler ilgilere, beklentilere uygun bir mecradır. Popüler ürünler üreten popülist 
yazarlar için oldukça iyi bir imkân olmasına karşın yığınlara değil nitelikli okura yazan yazarlar 
için daha sınırlı bir geri dönüşüm sağlar. Aslında bu ortam imza günlerindeki kuyruklardan, 
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kitapçı vitrinlerindeki çok satanlar listesinden farklı bir görüntü yaratmayacaktır. 

Bu ritme uymak zordur

Gazeteci, televizyoncu ve güncel olaylarla ilgili insanlar için oldukça işlevsel olan sosyal 
medya, daha rafine, uzun vadeli bir tercih olan edebiyat/kültür işleri için aynı işlevi 
görmemektedir. Bir edebiyatçı işin doğası gereği sosyal medyayı daha az kullanmak 
durumundadır. Çünkü sosyal medya sürekli akan bir şey olduğu için edebiyatçının bu ritme 
uyması sadece imkânsız değil gereksizdir de. Bu hâliyle sosyal medyanın gereklerine uymak 
zorunda kalan edebiyatçı, oluşturduğu yazar imgesini değiştirmek zorunda kalır.

Zaman alır

Sosyal medya bir yandan da hem takip hem de paylaşım açısından yazardan çok zaman 
talep eden bir uğraştır. Dolayısıyla yazar hem farklı gündemleri izlemek zorunda kalır hem 
de zaman kaybına uğrar. Yazarı, yazı dışında bir gündemle oyalar. Giderek kimi yazarlar 
için daha cazip hâle gelebilir ve tutkuya dönüşür. Dolayısıyla bir yazar için özellikle zaman 
açısından pek çok olumsuzlukları vardır.

Magazinleşme tehlikesi

Her ortam, teknolojik imkân sonuçta kendi biçimini, ahlakını, anlayışını bu ortamda 
bulunanlara, bu imkânı kullananlara dayatır. Sosyal medyanın bir yazar için en somut 
zararı magazinleşmedir. Zaten bu ortamın izleyicilerinin/takipçilerin aradığı da bu magazin 
kültürüdür. Fotoğraf, güncel bilgiler, anılar, yaşantılar sosyal medyanın akışı içinde bu 
ortamın olmazsa olmazıdır. Bu ortam yazarları da bu paylaşımlara zorlar. Aslında edebiyat 
magazin, yazarı okura tanıtacak, onun eserine ulaştıracaksa problem yoktur. Ancak eserinin 
üstünü örterse bu problemdir. Böylece sosyal medyayı bir yazarın nasıl kullandığı, hangi 
amaçla kullandığı önemli olmaktadır. Bir yazar sosyal medyayı bir kültür/edebiyat olayı 
hâline getirebileceği gibi, giderek kendisi için bir tüketim ortamına da dönüştürebilir. Ancak 
her durumda az ya da çok sosyal medyanın doğasından etkilenecektir.

Gündelik dil

Facebook ve Twitter bir imkân olma yanında çoğunlukla sansürsüz bir duygu aktarımı 
olduğundan bir yandan da yazarlar için büyük bir handikaptır. Çünkü sosyal medyadaki dil 
gündelik, özensiz bir dildir. Eserlerinde insani durumları, olguları, acıları, yalnızlıkları estetik 
bir formda dile getiren yazarların bu atmosferde üçüncü sınıf köşe yazarlarından daha düşük 
bir dille konuşmaları sorun yaratır. Severek okudukları yazarların, edebiyatçıların, romantik, 
özenli diline alışkın okurlar onların gündelik, sokak dillerini garipserler. Kelimelerle oynayan, 
ince, zarif, kırılgan duyguların yazarları, kılıcından kan damlayan, etrafa öfke saçan savaş 
çığırtkanlarına, kan ve gözyaşı isteyen isterik kişiliklere dönüşebilirler. Kin ve nefret dili bu 
saygın yazarı âdeta bir başka kimliğe dönüştürür. Bu yazarlar kendini kaybetmiş bir hâlde 
tüm köprüleri atarlar. Kasaba politikacılarını aratmayan düzey düşüklüğü de okurlarda hayal 
kırıklığı yaratır. 
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Tamiri imkânsız yaralar açar

Kamu önünde yapılan tartışma geri döndürülemez bir durumdur ve açtığı yaralar kolay 
kolay kapanmaz. Herkesi, tüm muhatapları bağlar ve geri döndürülemez. Etkisi orda 
kalmaz, çoğalarak yaygınlaşır. Özellikle değerli olan değil, polemik ve magazin unsurlar 
daha hızlı yaygınlaşır. Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında bir kahraman, “yazı”nın açtığı 
yarayı şöyle dile getirir: “Dünya kurulalı beri, kılıç mı daha kanlı, kalem mi, ayırt edilebilmiş 
değildir. Bence kılıcın yarası bir, kalemin yarası bin… Kılıç eri, dilerse sahip olur kılıcına… Sen 
dünyanın yüzüne salmaktasın yazdıklarını… Kopar gider, nerde n’işler, bilir misin? Gerisin 
geri, ‘toplayayım’ desen yeter mi gücün? Dediğini dememiş olmak, elinde mi?” 

Sonuç

Ne var ki nitelikli yazarlar için yine de burası bir imkândır ve yeni okurlara ulaşması 
mümkündür. Ancak bir yazarın sosyal medyanın yararları yanında tüm bu olumsuzluklarını 
da hesaba katmak zorundadır. Edebiyatçıların ilk dönemdeki internet kullanım imkânları 
olan bloglar, şahsi siteler, elektronik dergiler kuşkusuz tümüyle yazarın/edebiyatçının 
kontrol edebildiği daha korunaklı ve güvenli yerlerdi. Edebiyatçıların burada bulunması 
anlaşılabilirdi ve yararlı bir tavırdı. Ancak sosyal medya sunduğu imkânlar yanında böylesine 
olumsuz yanları da bünyesinde barındırmakta. İşte bu yüzden günümüzdeki yazar/sanatçı/
edebiyatçılar getirdikleri ve götürdükleri tam ölçülmemiş bu büyük derya karşısında 
tedirginlik yaşamaktadır. Bir yanda milyonlarca insanın bulunduğu bir ortamdan uzak 
durmanın kaybı, bir yandan da burada bulunmanın zararları/götürdükleri… Bütün bu 
nedenlerden dolayı yazar, bir toplumun nabzı tam da burada attığı için ya buradan uzak 
durarak bu imkânlardan yararlanmayacak ya da tüm bu sosyal medyanın zararlarını göze 
alarak burada var olacaktır. 

Tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medyanın geleceğinin daha sağlıklı olabilmesi için 
bazı düzenlemelerin yapılması elzem görülüyor. Bir sosyal medya hukukunun oluşması, 
daha korunaklı ve özel bir ortama kavuşması, sadece ilgilere göre bölümler/odalar olması, 
sahte hesapların önlenmesi, hukukun hızlı ve iyi işlemesi, kişilik haklarının güvence altına 
alınması, nitelikli edebiyatçıların burayı daha çok kullanmasını sağlayacaktır. Sadece şahsa 
bağlı hesapların olması, trollerin, sahte hesapların önlenmesi bile buranın niteliğini ve 
değerini artıracaktır.
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