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Sunuş

Gençlerle yeni bir başlangıç

“Yazı” edebî eserler, fikir eserleri, insanlığın ufkunu genişleten, medeniyetleri var kılan esas 
unsurdur. 

“Yazar” toplumun önünde yürüyen, ona yol gösteren öncü şahsiyettir. İnsanlar ailede, okulda 
ve hayatta kimlik kazanırken ünlü yazarların klasikleşmiş eserleri ile karşı karşıya kalırlar. 

Büyük yazarlar, edebiyatçılar, fikir adamları, hayatımızda sürekli olarak bize referans olurlar. 
Onlardan mısralar, cümleler, görüşler aktararak konuşuruz. Heyecanlarımızı beslerler, 
düşüncemize yön verirler. 

Ülkemiz, dilimiz yüz yıllar boyunca çok sayıda büyük yazar yetiştirmiştir. Bugün de 
birçok gencimiz büyük yazarlarımızın izinden giderek yazı hayatına, edebiyat alanına ilgi 
göstermektedir. Bu yaşlarda yazmaya yönelen hevesli gençler için Türkiye Yazarlar Birliği 20 
senedir “Yazar Okulu-Yazarlığa hazırlama semineri” başlığı altında 10 haftalık programlar 
uygulamaktadır. 

Günümüzde çok sayıda genç yazar dergilerde eserleriyle görünmekte, kitaplarıyla 
kamuoyuna mal olmaktadır. Bu sahada yazılarıyla, eserleriyle tanınmaya başlayan geleceğin 
ünlü yazarlarını Genç Yazarlar Kurultayı’nda bir araya getirmenin güzel bir başlangıç 
olacağını düşündük. Dünya, ülke ve kendi alanları ile ilgili konularda görüş geliştirmek için 
Genç Yazarlar Kurultayı elverişli bir zemin oluşturabilirdi. 

30 yaşını aşmamış yazarların katılacağı kurultaya, ülkemizin ünlü şair ve yazarları da misafir 
olarak davet edilecek, böylece genç yazarlar ustaları ile bir araya getirilecek, nesiller arasında 
köprü kurulması sağlanacaktı.

Böyle bir organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek vermesi konunun önemini 
daha da pekiştirdi. İlgililere, emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Kurultay’da, genç yazarlar karşılaştıkları sorunları gündeme getirdi ve çözüm yolları tartışıldı. 
Ortak meselelere kalıcı çözümler arandı. 

Ülkemizin yazma, telif konusundaki birikimi ortaya konuldu ve bunun üzerinde konuşulup 
tartışıldı.

Konunun teorisi ile meşgul olanların geniş çerçeveli değerlendirme yapmaları için zemin 
oluşturuldu.

Ayrıca genç yazarların eserlerinden oluşan kitap sergisi açıldı, genç şairler şiir şöleni ve 
konserle program zenginleştirildi. 
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Yazarlık mesleği, Türkiye’de genellikle gönüllülük esasında sürdürülmektedir. Bu yüzden 
birçok yazar ikinci bir iş olarak yazarlıkla meşgul olmakta, geçimini birinci işinden 
sağlamaktadır. 

Genç yazarları bu konularda bilgilendirilirken telif hakları konusu da önemli bir gündem 
maddesi oldu.

Bütün bunlar olmasaydı bile, ülkemizin doğudan batıya birçok şehrinden genç yazarların 
bir araya gelmesi, tanışması, fikir alışverişinde bulunması dahi kültür hayatımız için başlı 
başında bir kazanç olacaktı. 

Genç Yazarlar Kurultayı ile güzel bir başlangıç yaptık. Bu güzelliğin süreklileştirilmesi, kalıcı 
sonuçlara ulaşılması için şart. 

Yeni bir Genç Yazarlar Kurultayı’nda buluşmak ümidiyle…

Musa Kâzım Arıcan 

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı 
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Açılış Konuşması

1. Genç Yazarlar Kurultayı açılış konuşması

D. Mehmet Doğan

Şu anda burada en genciniz olarak konuşuyorum! 

İbrahim Ulvi Bey, sırasını bana verdi, yahut ondan birkaç yaş ödünç aldım. 

Yazmak insanı gençleştirir, yeniler, tazeler...daha bu sabah bir yazıya başladım!

Yazma ihtirasımızdır ki, ya da sorumluluğumuzdur ki, insanca varlığımızı yüzyılları, bin yılları 
aşırarak günümüze taşıyor. Her yazma hamlesi, sonsuzluğa doğru bir atılış, yok olmaya karşı 
meydan okuyuş...ezel âşinalığını ebede ulaştırma gayreti… 

Cânıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr  
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim

Fatih’in veziri Ahmed Paşa 5 asır önce böyle söyledi, bu ibarede ruhlarımızın yaradılışına atıf 
var. 

(-Ben Rabbiniz değil miyim?

-Evet!)

İşte bu “kalubela ahdi”!

Büyük Âkif beş asır sonra bu beyti şöyle yeniledi:

Ezelden sunduğun şehlâ-nigâhın mestiyim hâlâ!

Ezelden sunulan yarım bakışın sarhoşu olmak…Bu ezel âşinalığı üzerine insanca varlığını 
inşa etmek. 

Ezelden âşinanım ben, ezelden hem zebanımsın

Tanışıklığımızın başlangıcı sonsuz, aynı dili konuşmamızın başlangıcı o zaman…

Genç, şaşılacak şey; halis türkçe bir kelime! 

Ona Divanü Lügati’t-Türk’te, eski Uygur metinlerinde rastlıyoruz. Eski türkçede kanç veya 
kenç. Batıya doğru yolculuğumuzda değişim geçirmiş, ilk harf yumuşamış, “g” olmuş. 

Ken/gen-mek “büyümek, artmak”tan olabilir. Gen-iş eski bir kelimemiz, gen-leş-mek yeni 
icad bir kelimemiz...kök aynı.
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Divanü Lügati’t-Türk’te “kenç” çocuk olarak açıklanıyor. Hayvanların küçüklerine de öyle 
denildiği, belirtilerek. “Kenç anasın emdi”, “kenç süt sordı.”

Artık gençleri çocuktan saymıyoruz! Yine zaman içinde genç kelimesi de çocuk anlamından 
bir basamak yukarıya çıkmış, henüz orta yaşlılık devresine girmemiş olan insanoğlunu ifade 
eder olmuş. 

Genç kelimesi bir gün yaşlı, yahut ihtiyar anlamında kullanılabilir mi? 

Bu konuda bir tahmin yürütemiyoruz, fakat bizim doğumuzdaki Türk lehçelerinde “genç”in 
karşılığının “yaş” olduğunu biliyoruz. 

Yaş “genç” demek. Bu kelimenin “yeşil”le (yaş-ıl) aynı kökten olduğunu biliyoruz. Yeşil olan 
tazedir, yenidir...çünkü “yaş”tır, kurumamıştır! Hayatiyeti devam etmektedir.

Yaşlı ise bize mahsus bir kelime...doğumuzda “koca”, denir. Hatta “karı” denir!

Dilin acayiplikleri mi desem, cilveleri mi...koca-mak yaşlanmak, olgunlaşmak bizde de. 
Doğumuzda karı-mak yaşlanmak, ihtiyarlamak demek!

Meşhur Türkmen şairi Mahtum Kulu’nun babasına “karı molla” derlermiş, yaşlı bir âlim 
olduğu için!

İşte karı-koca kelimeleri, köklü bir kurum, aile söz konuşu olduğunda vazgeçilmezimiz olarak 
hayatiyetini sürdürüyor! 

Bu köken bilgisine, kelime malumat-furuşluğuna neden girdik? 

Heyecanlıyız, heyecanımızı teskin etmeye çabalıyoruz. 

Sizlerin heyecanlarınız anlaşılabilir, fakat asıl biz heyecanlıyız. Yıllarca bu günü bekledik, 
gençlerimizle tanışacağımız, kucaklaşacağımız, sözleşeceğimiz gün bugünmüş. 

Bizim heyecanımızı mazur görün!

Bu konuşmayı en genciniz olarak yapıyorum: Sizi çok bekledik. İnşaallah kavuştuk ve bundan 
sonra gençlerle teşriki mesaimiz daha fazla olacak. 

İşte bütün meselem, her meselenin başı

Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı

Aklın yaşta olmadığını biliyoruz, ya gençlik?

Gençlik de sırf yaşta değil. Fiziken genç olmak her zaman ruhen genç olmayı garanti etmiyor. 
Nice küçük yaşlılar var ki, pir-i fâni görünenlerden daha ihtiyar!

Genç yaşta neler yapılmaz ki? 

İstanbul fethedilir mesela!

Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın? 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!  

Bir bahar mevsimiydi ve Sultan Mehmed’in yaşı 21 veya 23’tü! Bu gençlik, bu bahar 
Konstantiniye’yi aldı. 
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İstanbul kuşatmasında tek genç Mehmed Han değildi. Onun ideale atılışının, Peygamber 
müjdesini hakikate dönüştürmesinin mimarı, Hacı Bayram bağlısı Akşemseddin de az genç 
değildi; bütün Osmanlı divanı fetihten ümitsiz görünürken, sürekli genç Fatih’in şevkini 
tazeleyen şahin bakışlı Zağanos Paşa da!

Hz. Peygamber’in müjdesi her zaman gençleredir, Fatih’edir, Akşemseddin’edir, Zağanos 
Paşa’yadır.

İstanbul Fethi’nin şiiriyeti işte bu gençlik ruhundan kaynaklanıyor.

Şairin bir genç adam olarak ihtirası şiirimizde bir fışkırış veya infilak olan Hüsn ü Aşk’ı yazdırır. 

Güzellik ve Aşk ve Gaalib. Yani Şeyh Galib Dede...

Henüz 25 yaşında! Bir iddia, genç Galib’in ilhamını zirveye kanatlandırır, ortaya Hüsn ü Aşk 
çıkar. Şüphesiz türkçenin dünya şaheserlerindendir.

Şeyh Galib Hüsn ü Aşk’ı 25 yaşında, altı ayda yazar...ateş denizinde mumdan gemiler 
yüzdürür. Müthiş bir sembolizm Hüsn ü Aşk ve tasavvuf kültürüne muhteşem bir vukufiyet, 
hem de o yaşta! 

Giydikleri âfitab-ı temmuz/İçtikleri şûle-i cihansûz

Giydikleri temmuz güneşi/içtikleri dünyayı yakan ateş..

Temmuz güneşini giyinip, dünyayı yakan ateşi içenler, ne ekip biçerler peki?

Ekdikleri dâne-i şerare/biçdikleri kalbi pâre pâre

Ektikleri kıvılcım taneleri/biçtikleri paramparça kalbler

Tam da bir şair veya yazar tarifine doğru gidiyoruz:

Anlar ki kelâma can verirler/Mecnun o kabiledendi derler

Onlar ki söze can verirler/Mecnun o kabiledendi derler!

Söze can vermek...kelimelere hayat bahşetmek; sözlüklerden, bir nevi lisan arşivinden 
tozunu toprağın silkeleyerek, hayata geçirmek. İşte diriltici yazmak böyle bir şey olmalı. 
Elbette o zaman belâya bulaşmak muhtemeldir:

Her kim ki belâya mürtekibdir/elbet o ocağa müntesibdir.

Kim ki belaya bulaşmıştır/elbet o ocağa aittir.

O ocak, bizim ocağımız!

Sözün hasını söyleyen, ne söylediğinin de farkındadır ve her güçlü söz bir meydan okumadır. 
Tıpkı genç Galib’in sözü gibi:

Zannetme ki şöyle böyle bir söz/gel sen dahi söyle böyle bir söz!

Sanmayın ki, Galib gibi gençler geçmiş yüzyıllarda kalmıştır. Ünlü hikâyecimiz Ömer 
Seyfeddin bu dünya hayatına 36 yaşında veda etti. Hâla çok okunan eserlerini bu kısa ömre 
sığdırdı. 

1920’lı yıllarda şiirleri edebiyat camiasını sarıp sarmalayan bir genç var: Necip Fâzıl! 
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İşte onun 1924-1925 yılında, yani 20-21 yaşında Anadolu Mecmuasında yayınlanmış 
şiirlerinden bazılarının ilk mısraları:

Akşamı getiren sesleri dinle! (Ayrılık vakti)

Dağda dolaşırken yakma kandili (Gurbet)

Yeryüzünde yalnız benim serseri (Ben)

Uyan yarim uyan söndü yıldızlar (Aydınlık)

Bir oda, yerde bir mum, perdeler indirilmiş (Ölünün odası)

Eminim, şimdi o zamanın Necip Fâzıl’ı yaşında bulunan gençlerimiz bu şiirleri ezbere 
biliyorlardır!

Örnekleri çoğaltabiliriz elbette. Nureddin Topçu düşünce edebiyatımızın zirvesi İsyan 
Ahlâkı’nı 25 yaşında yazdı!

Bir Mehmed Âkif sabrından söz edebiliriz. Şartlar onun 35 yaşında edebiyat camiamıza 
girmesine yol açtı. O gençlik idealini, Avrupa’da tahsilini yarıda kesip Çanakkale cephesine 
koşan Âsım’da bize tanıttı. 

İşte o Âsım, gençlikle ilgili her sözün önünde veya sonunda dilimizden düşmeyen isimdir. 
Âsımın nesli, doksan küsur yıldır gençtir!

Bugün burada hep beraber tarihî bir ana şahitlik ediyoruz. Doğudan batıya bütün Türkiye 
burada, birlik ruhumuz burada. Yarının gerçeği buradaki idealist varlığımızda yatıyor. 

Büyük mütefekkirimiz Nureddin Topçu, insanı “bir damla uzviyetten (kendi başına varlığı olan 
canlıdan, organizmadan) çıkarak Allah’a uzanan hareket iradesi” olarak niteler. 

Sonlu varlığımızı sonsuzluğa yöneltmek. İnsanı ideale götüren bu varoluş arzusudur. 

Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, gençler “ideal” denilince yüksek puanla çok para kazandıran 
yüksek okullara girmeyi anlıyorlar. 

Çok para kazanmak, daha lüks bir hayat yaşamak, daha büyük evlere, daha gösterişli 
arabalara sahip olmanın neresi ideal olabilir? 

Daha doğrusu kendimizle, şahsımızla ilgili her türlü emel ideal iddiasını iptal eder. Elbette iyi 
bir öğretim, hayat şartlarını iyileştirmek önemsiz değil, fakat insan bunları aşarak gerçekten 
ideal sahibi olabilir. Evini aşıp vatanını, benini aşıp milletini, küçük dünyasının zincirlerini 
kırıp fikrini, inancını ...ideal edinebilir. 

Yazmak sorumluluğu bizi ideal sahibi olmaya yöneltmeli. Sözümüzü sonsuzluğa çevrilerek 
söylemeliyiz. Yaşamaktan çok yaşatmaya gönül vermeliyiz, sabırla ve azimle fakat gösterişten 
kaçınarak ruh cephesinin maden işçiliğine talip olmalıyız. Milletimiz, ülkemiz ve insanlık için 
fedakârlığı meslekî sorumluğumuz olarak görmeliyiz. 

Bu topraklarda yaşamak bize önce kendi dünyamız, sonra bütün insanlık için kurtarıcı bir 
hamle yapmak sorumluluğunu yüklüyor. Yazarlığın konumu sorumluk katsayısını yükseltiyor 
elbette. 

Burada sorumluluğu yüklenmeye hazır bir gençlik görüyorum! 

Genç Yazarlar Kurultayı’nın bizi yeni ufuklara taşıyacak bir başlangıç olmasını diliyorum. 
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Program

1. Gün 

31 Mart 2106 Perşembe

15.30 - 16.00: TYB’de buluşma ve Ankara’dan Kızılcahamam’a hareket.

18.30 - 19.30: Akşam yemeği

20.00 - 22.00: Genç Yazarlar tanışma toplantısı

2. Gün 

01 Nisan 2016 Cuma

07.30 - 08.45: Kahvaltı

08.45 - 09.00: Genç yazarlar kitap sergisi açılışı

09.00 - 10.00: Ormanda sabah yürüyüşü

10.00 - 11.00 : Açılış ve protokol konuşmaları

11.30 - 12.30: ‘’Doğudan Batıya Şiir Serüvenimiz’’ Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç

12.30 - 13.45: Öğle arası

13.45 - 14.45: “Dil ve Yazarlık’’ D. Mehmet Doğan

15.00 - 16.00: ‘’ Yeni mecralar, internet vb. Türkiye’de edebiyat ve kültür eserlerinin 
basımı ve dağıtımı‘’ Osman Özbahçe

16.00 - 16. 30: İkram

16.30 - 17.30: ‘’Yazarlık ve Düşünce’’  Prof.Dr. Musa Kâzım Arıcan

17.30 - 18.30: ‘’Matematik ve Şiir’’  İbrahim Eryiğit

18.30 - 19.30: Akşam yemeği

20.00 - 21.00 ‘’Sinemada geciktik mi? Olabilir mi?’’  Cihan Aktaş

21.00 - 22.00: Türk Mûsikisi Dinletisi

3. Gün 

02 Nisan 2016 Cumartesi
08.00 - 08.45: Kahvaltı
09.00 -10.00: ‘’Sanat Edebiyat Dergileri ve Gençler’’  Necip Tosun
10.00 - 10.30: İkram
10.30 - 12.00: ‘’Hikâyeden Romana’’ Cihan Aktaş
12.00 - 13.30: Öğle yemeği
14.00 - 15.00: ‘’Sanat Olarak Yazarlık’’ Mustafa Aydoğan
15.00 - 16.00: ‘’ Yazarlık ve Telif Hakları’’  Av. Abdullah Egeli
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16.00 - 16.30: İkram
17.00 - 18.00: ‘’Gençler ve Yazarlık’’ Mehmet Aycı
18.00 - 19.00  Gençler tartışıyor: Günümüzde yazar olmak.
19.00 - 20.00: Akşam yemeği
20.00 – 21.00: Genç Şairler Şiir Şöleni

4. Gün

 03 Nisan 2016 Pazar
08.00 - 09.00: Kahvaltı
09.00 - 10.00: Ormanda sabah yürüyüşü
10.00 – 11.00: Değerlendirme toplantısı.
12.30 – 13.30: Öğle Yemeği
14.30 – 16.00: Kapanış



15

I. Genç Yazarlar Kurultayı Genç 
Yazarlarla Deneyimli Yazarları 
Bir Araya Getirdi

I. Genç Yazarlar Kurultayı tanışma toplantısı ile başladı

Türkiye Yazarlar Birliği,  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Projeleri tarafından 
desteklenen Genç Yazarlar Kurultayı ile 
tecrübeli yazarlar ile genç yazarların bir araya 
gelmesini ve genç yazarların sorunlarını 
gündeme getirip  çözüm yolları için 
tartışmalar yapmalarını amaçladı. 

Bu çerçevede 31 Mart- 2 Nisan tarihleri 
arasında Ankara’nın Kızılcıhamam ilçesinde 
gerçekleşen kurultayın tanışma toplantısı, 31 
Mart akşamı saat 20:00’da yapıldı. 

Toplantı, genç yazarların kendilerini 
tanıtmalarıyla başladı. Ardından ilk olarak Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım 
Arıcan kısa bir konuşma yaptı. Kurultayın hayırlara vesile olmasını isteyen Arıcan, “niyetimiz 
hayır akıbet de hayır olur inşaallah” diyerek konuşmasını kurultayın genç yazarlara faideli 
olması temennisi ile tamamladı. 
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Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet 
Doğan, genç yazarların burada geçirecekleri saatlerin sonraki hayatlarında etkili olacak 
kalitede olması temennisinde bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği başdanışmanı İbrahim Ulvi 
Yavuz ise genç yazarların kurultayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. 

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden Salih Yılmaz, birçok ismin yolunun 
geçtiği Yazarlar Birliği’nin genç yazarlarla daha sonraki zamanlarda da beraber olması 
düşüncesinin bulunduğunu söyledi. Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Eryiğit ise 
“Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var” diyerek, kurultay boyu genç yazarların sorunlarını ve 
düşüncelerini açıklıkla dile getirmelerinin önemine değindi. 

Genç Yazarların aralarında görmek istediği Türkiye’nin en önemli yazarlarından Cihan Aktaş 
ise yaptığı konuşmada, genç yazarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve “Benim için sizden gelen çağrı çok hoş bir sürpriz oldu” dedi. Birçok iyi yazarın 
en iyi eserlerini hep yirmili yaşlarda yazmış olduklarını yahut  yirmili yaşlarda oluşan ama 
tamamlanamamış düşüncelerin daha sonraki yıllarda tamamladığını dile getiren Aktaş, 
“Hatta bu yıllarda yazılan yahut yazılamasa da oluşan şeyler daha sonraki yıllarda hep 
tekrarlanan şeylerdir” diyerek bu yaşların bir yazar için ne kadar önemli olduğunu ifade 
etti. Genç yazarlara, “sadece ve özellikle kendinize güvenmelisiniz” diyen Aktaş, yazacakları 
konular ve bu yolda atacakları adımlarda tek belirleyicinin kendileri olması gerektiğini ifade 
etti. Edebiyatın imkân işi olmadığını da belirten Aktaş, çabalarının önemine değindi. Tanışma 
toplantısının da, edebiyatın “beni tanıyın” demek olmasından dolayı ayrıca önemli olduğunu 
belirterek sözlerini tamamladı. 

Toplantıya katılan genç yazarlar kendi ifadeleri ile kısaca şu şekilde aktarılabilir:  

Bünyamin Demirci (İstanbul,  Ali Ural’in öğrencisi ve Karabatak Dergisi editörlerinden), 
Şeyhşamil Ejderha (K.Maraş, Edebiyat Ortamı ve Sükut Dergisi Yazarlarından), Mehmet 
Burak Çeri (Manisa, tarihistan.org yazarlarından), Samet Yalçın (İstanbul, Edebiyatgemisi 
sitesi yazarlarından), Hayyam Celilzade (İstanbul,  Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi ve 
makaleleri yayınlanıyor), Burak Çelik (Çanakkale, Bir romanı yayınlanmış), Kaan Burak Şen 
(İstanbul, İzdiham ve Cafcaf yazarlarından), Hüseyin Sultanoğlu (Ankara, kitaphaber.com 
yazarlarından), Mehmet Önder Karakaş ( Karabük, zdiham ve Barbar Dergisi), Recep Terler 
(İstanbul, İtibar, Ayasofya Dergileri ve kültürgündemi.com), Mehmet Akif Bıyıklı (Bitlis, çeşitli 
dergiler), Yunus Karaman (Van, Ayasofya Dergisi), Muhammed Tnağ (İzmir, çeşitli dergiler), 
Soner Koca (K.Maraş, çeşitli dergiler), Ahmet Hamdi Çınar (Kahramanmaraş, Ölü Ozanlar ve 
Heybem dergileri), Yasin Bulut (Ankara, Dil Tarih Muharip fanzini), Ömer Faruk Ergün (Ankara, 
çeşitli dergiler), Sami Doğancı (Kırşehir, çeşitli dergiler), Sevim Güldürmez (İstanbul, çeşitli 
dergiler), Gizem Dilek (Ankara, 21 ülkde birinci bir kitabı G. Kore’de basıldı),  Büşra Konaktaş 
(Ankara, Kardeş Kalemler dergisi), Hasan Hüseyin Candemir (Kayseri, çeşitli dergiler), Alptuğ 
Topaktaş (Kayseri, Ücra ve Hece dergileri), Elif Pala (Kocaeli, İmsak dergisi), Hümeyra Uslu 
(Konya, gezetecilik)  Nisa Müezzinoğlu (Ankara,Vefa Dergisi editörü)  Şadiye Kılıç (İstanbul, 
türkçe öğretmeni ve Yol Kesiği adlı şiir kitabı var) Seda Ateş (Konya, çeşitli dergiler), Fatma 
Özkaya (İstanbul, çeşitli dergiler)  Hülya Çelik (Trabzon, çeşitli dergiler), Merve Aksakal 



17

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

(Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği asistanı, çeşitli dergiler), Dilara Coşkun (Ankara, çeşitli 
dergiler) 

I. Genç Yazarlar Kurultayı açılış toplantısı 

“Genç Yazarların Kimlik Oluşumu Çok Önemli”
Genç yazarların deneyimli yazarlar ile beraber olacağı kurultayın açılışında ilk önce Türkiye 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan konuştu.

Arıcan, genel başkanlığa geldiği ilk dönemde sıcağı sıcağına bu kurultayı gerçekleştiriyor 
olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı. Genç yazarlara 
Türkiye Yazarlar Birliği ile yol arkadaşlığında bulunmalarının kendileri için de çok önemli 
olduğunu ifade etti. Arıcan’dan sonra, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, konuşmasına, kurultayın asıl kahramanları olarak gördüğü genç yazarlara 
teşekkürle başladı. “Aranızda bulunan en genç yazar benim, çünkü her yazı yeni bir başlangıçtır 
ve gençleşmektir ve ben de yeni bir yazıya başladım” diyerek, yazının ve yazarlığın insanı nasıl 
gençleştirdiğini anlattı. “Bizim doğumuzdaki Türkçelerde ‘genç’ kelimesinin karşılığı ‘yaş’ 
demektir  ve bu yeşil ile aynı köktendir” diyerek,  yeşil’in ve yaş’ın  hayatiyeti  işaret ettiğini 
anlattı. Kelimeler üzerinden bu şekilde konuşmaya devam eden Doğan, bunun sebebini 
“Heyecanlıyız,  yıllarca bugünü bekledik,  gençlerle konuşmayı çok bekledik” diyerek 
gençlerle bir arada bulunmaktan dolayı onlarla bu şekilde konuşmanın önemine değindi. 
Doğan, sözlerini, “İnşaallah bundan sonra gençlerle teşriki mesaimiz artarak devam edecek.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Doğan’ın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet 
Bıçkıcı konuştu. Kendileri yaptığı konuşmada zihinsel duygusal ve bedensel olarak güçlü ve 
vizyoner bir genç kimliğin oluşmasının önemine değindi. Bu tür kültür ve sanat projelerini 
bakanlıkça özellikle desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. 

Bıçkıcı’dan sonra genç yazarlardan Bünyamin Demirci söz aldı. Bünyamin Demirci öncelikle 
bakanlığa ve Yazarlar Birliği’ne teşekkür ederek başladı.  Yatırımını gençlere ve sanata yapan 
ülkelerin güçlü  ülkeler olduğunu söyleyen Demirci, bu alanlara yoğunlaşmanın önemine 
değindi.    “Bedenin sporu önemlidir ama ruhun sporu da edebiyattır” diyen Demirci, 
bu  edebiyatı destekledikleri için Gençlik  ve Spor Bakanlığı’na ayrıca teşekkür ettiğini 
söyledi. Edebiyatta da tasavvuftaki gibi dört kapı olduğunu  anlatan Demirci,  ilk kapının 
okumak,  ikinci kapının dinlemek, üçüncü kapının söylemek ve dördüncü kapının yazmak 
olduğunu anlattı. Edebiyatın kendi çağının  ve gelecek çağların hastalıklarını tedavi etmek 
amacını da taşıdığını söyleyen Demirci, “bizler de bu amaçla buradayız” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Açılış toplantısından sonra program deneyimli yazarların konuşmaları ile devam etti. 
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Genç Yazarlar Kurultayı’nın 1. günü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi..

Genç Yazarlar Kurultayı’nın ilk günü deneyimli yazarların genç yazarlarla yaptığı sohbetler 
etrafında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Genç Yazarlar 
Kurultayı, 1 Nisan günü sabah yapılan açılış toplantısından sonra deneyimli yazarların 
farklı oturumlarda yaptığı konuşmalarla devam etti. Bu konuşmaların ardından yazarlar 
genç yazarların yoğun sorularına cevap vermeye çalıştılar.  Genç Yazarlar Kurultayı’nın ilk 
oturumundan önce Birliğin kurulduğu yıllardan beri yapmış olduğu faaliyetleri anlatan slayt 
gösterimi yapıldı. 

“Edebiyatın kıblesi kaydı”
Ardından ilk oturumda Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
“Doğudan Batıya Şiir Serüvenimiz” adlı konuşmasını 
gerçekleştirdi. “Şiirimizin serüveni aslında seçtiğim 
başlığın altında üstesinden gelinemeyecek 
kadar geniş bir konudur” diye sözlerine başlayan 
Kırlangıç, şiirin ortaya çıkışı üzerine düşüncelerini 
aktarmaya çalıştı. Şiirin ortaya çıkışının bilinen bir 
şey olmadığını ama gerçek olan bir şey varsa onun 
da konuşma dili var oldukça ahenkli ifadenin de, 
yani manzum sözün de var olmuş olması olduğunu 
anlattı. Şiirin mahiyetinin ve şekli yapısının değişmiş 

olsa da edebi türler içerisinde önde olan yerini hep koruduğunu anlatan Kırlangıç, şiirin diğer 
türlerin bir boyutu olarak da var olageldiğini anlattı. İslami şiirinin klasik dönemde bir bütün 
olarak gördüğünü söyledi ve Arap dilinde kaside önde gelen bir tür iken rubai ve mesnevi 
türünün fars dilinin şiirimize girişi ile gelişmiş olduğunu ekledi. İslami şiir geleneğinin Türkçe 
ile bir adım daha attığını anlatan Kırlangıç “İran şiiri Arap şiirinin taklididir ya da Türk şiiri İran 
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şiirinin taklididir demek yanlıştır” diyerek şiirde gösterdiğimiz gelişimin bir taklit kavramı 
etrafında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını anlattı. Osmanlı edebiyatının zirveye 
çıktığı dönemlerde İran edebiyatının çağını tamamlamış olduğunu anlatan Kırlangıç, 
“Osmanlıda şiirin yükseliş yılları olan 15. Yüzyılda İran’da klasik dönem sona ermişti.” dedi. 
19. Yüzyıla kadar şiirimizin bir bütünlük arz ettiğini anlatan Kırlangıç, “Bugün için bir kök ve 
yön birliği olan bir Müslüman edebiyatı yoktur, kökü batı edebiyatına dayanan bir edebiyat 
vardır, bu da dünya edebiyatıdır” ifadelerini kullandı. “Edebiyatın kıble kayması oldu” diyerek 
devam eden Kırlangıç, batıyı takip eder olunca birbirimizi takip etmez olduğumuzu ve 
buradan çıkışın da kolay olmadığını anlattı. Eskiden beslenerek kendi sözünü söylemeye 
çalışanlar olduğunu ama mesela Mehmet Akif’in gösterdiği duruşun yanında durabilecek 
bir kaç isim saymanın bile zor olduğunu anlattı. Bu anlamda Sezai Karakoç’un manevi 
olarak bu duruş arasında yer alabileceğini aktardı. Şiirin toplumsal dönüşümün motoru 
olmak zorunda olmadığını düşündüğünü aktaran Kırlangıç “Henüz kalp dilini bulamamış 
bir şiirden de fazla bir şey beklenemez zaten” diyerek sözlerini tamamladı.

“Eğer maksut eserse mısra-ı berceste kafidir”

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ise “Dil ve Yazarlık” başlıklı konuşması 
ile kurultayı devam ettirdi. Dil zaiyatına 
uğradığımızı anlatarak konuşmasına başlayan 
Doğan, “Hala o kaybı telafi edebilmiş değiliz.” 
dedi. Dilin bir işaretler sistemi olarak insanlar 
tarafından hazır bulunan bir alan olduğunu 
ifade etti. “Dil” kelimesinin Türkçede hem organ 
adı hem de işaretler sisteminin adı olarak yer 
aldığını anlatan Doğan bunun her dilde bu 
şekilde olmadığını örnekleri ile anlattı. Tüm edebi faaliyetlerin temelinde de dilin olduğunu 
anlatan Doğan ana dili “içinde yaşanılan toplumun dili” diye tarif etti. Dili, tarih ve kültürün 
belirlediğini ve dilin de düşünceyi ferdilikten çıkarıp toplumun malı yaptığını aktardı. 
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“Düşünce ve duygularımız dil ile gelişir” diyen Doğan, dil olmasa medeniyet olmazdı ifadelerini 
kullandı. Din ve sanatın temelinde dil olduğunu onları taşıyan şeyin ancak dil olabileceğini 
söyledi. Yazmaya başlayan herkesin bir anlamda yazarlığa adım atmış olduğunu ama 
bunun bir edebi yazarlık anlamı taşımadığını, edebiyatçı olmanın ayrı bir takım nitelikler 
taşıdığının tartışmasız olduğunu ifade etti. Dilde tasarruf sahibi olmanın ve kelimeleri yerli 
yerinde kullanılmanın önemine de değinen Doğan, mısra-ı berceste geleneğimizden Koca 
Ragıp Paşa’nın “Eğer maksut eserse mısra-ı berceste kafidir” mısraını okudu. Batı Klasikleri 
çevirilerinin bizde 40’lı yıllarda başladığını ardından da şark klasikleri çevirileri yapıldığını 
ama toplamda 2000 batı klasiği arasında 66 adet şark klasiği çevrilmiş olduğunu anlattı. 
“Yılda ortalama 50.000 kitap çeviri ve telif eser olarak basılıyor” diyen Doğan,  bu rakamın bir 
ayrıma tabi tutulmamasının sıkıntılı bir durum olduğunu aktardı ve “bu rakam içinde edebi 
kamuya dâhil olan eser sayısı çok çok azdır.” diyerek nitelik ve nicelik karşılaştırması yaptı.

“Siz iyi bir hikâyeci, romancı, şair olursanız 
ondan sonraki mesele hikâyedir.” 

Üçüncü oturumda Türkiye Yazarlar Birliği 
Yönetim Kurulu üyesi Osman Özbahçe “Yeni 
mecralar, internet vb. Türkiye’de edebiyat ve kültür 
eserlerinin basımı ve dağıtımı”   başlıklı konuşma 
yaptı. “Yazacaksınız, evet ama bunların basımı ve 
dağıtımı da önemli bir meseledir.” diyen Özbahçe, 
yeni mecralar ve internetin aslında görünme 
meselesi nedeniyle rağbet gördüğünü ifade etti. 
Basım ve dağıtım meselesinin yazarlıkla ilgili bir 

mesele olmaması gerektiğini ama genç ve tecrübeli yazarların temel meselelerinden birisi 
olarak var olageldiğini anlattı. “Genç yazar-şair ibaresinde gelişmemişliği onaylayan, hataları 
görmezden geldiren bir şey var” diyen Özbahçe, bazen 40 yaşında 4-5 kitabı olana da genç 
şair denebildiğini aktardı ve “Bir türlü büyüyemiyoruz sanki” dedi.   Büyümenin bu anlamda 
önemine değinen Özhabçe “Siz iyi bir hikâyeci, romancı, şair olursanız ondan sonraki mesele 
hikâyedir.” dedi. Kökler ve Karagöz dergisini çıkarmış olan Özbahçe, merkez dergilerde 
eserlerin yayınlanmasının önemine değindi ve internet mecralarının iyi şair ve yazar olmanın 
yolunda zararlı olabileceğini ifade etti.

“İyi bir yazar olmak için kutsal metinleri iyi okumalıyız, klasikler okumalıyız”

Dördüncü oturumda konuşan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan “Yazarlık ve Düşünce” 
üzerinde durdu. Yazarlık ve düşünce ilişkisi nasıl olacak diye başlayan Arıcan, “Yazar reel 
olanı mı ideal olanı mı, düşünceyi mi ya da hangi düşünceyi yazar, biz bu kavramlara neleri 
yüklüyoruz?” diye sordu. Her şeyden önce doğru soruyu sorabilmenin önemli olduğunu 
aktaran Arıcan, “bazen soru cevabı da gerektirmeyebilir.” dedi ve sorularına “Felsefi düşünce 
mi siyasi düşünce mi, gündelik düşünceyi mi mistik düşünceyi mi, ahlaki düşünceyi mi dini 
düşünceyi mi, dünyevi düşünceyi mi uhrevi düşünceyi mi?” ele alacağız dedi. “Düşünce 
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olmadan yazarlık olur mu, ya da her yazarın bir 
düşüncesi olur mu?” diyen Arıcan, düşünmenin 
aslında hayatı anlama çabası olarak yazarın 
vazgeçilmezi olduğunu söyledi. “Neyi düşüneceğiz, 
hayatı mı ölümümü savaşı mı barışımı dostluğu mu 
düşmanlığı mı fazileti mi rezileti mi?” diyen Arıcan, 
düşünmedeki asıl maksadın belirlenmesi gerektiğini 
ifade etti. Tüm bu soruların daha bütüncül daha 
rafine bir düşüncemizin olmasına işaret ettiğini ifade 
eden Arıcan, insan kendi zamanının ve mekânının 
temsilcisi olarak yüklendiği görevlerden bahsetti. 
“Yeniden bir düşünce tarihi yazmamız gerekiyor, 
kendi geleneğimizden ilham alarak.” dedi. Gerçek ve hakiki düşüncenin ilim hikmet, marifet ve 
hilm ekseninde ve evreninde gerçekleşmesi gerektiğini çağları aşan düşünce eserlerinin bu 
dörtlüyü barındırdığını anlattı. “İyi bir yazar olmak için kutsal metinleri iyi okumalıyız, klasikler 
okumalıyız” diyen Arıcan, “İyi bir yazarlık için iyi bir mütefekkir olunmalı, iyi mütefekkir olmak, 
için iyi okumalı” ifadelerini kullandı ve iyi okuyan da düşünce ve yazarlığa zorlanır zaten dedi.   

Matematiksel şiir, şiirsel matematik.

Beşinci konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği 
Ankara Şube Başkanı İbrahim Eryiğit, “Matematik ve 
Şiir” konuşmasını yaptı. Matematiği beyin işi şiiri gönül 
işi olarak gördüğümüzü ama bunu yanlış olduğunu 
aktaran Eryiğit, Ömer Hayyam örneğini anlattı. Bizim 
her şeyimizle matematiğin içinde olduğumuzu ama 
bunu göremediğimizi anlatan Eryiğit, hem şiirsel 
matematikten hem de matematiksel şiirden örnekler 

verdi. Genç Yazarların yoğun sorusu ile karşılaşan Eryiğit, konuşmasını onların sorularına 
verdiği cevaplar üzerinden sürdürdü

“Her şeyden önce de hikâyelerimizle yüzleşmemiz 
gerekir.”

Akşam yemeği arasından sonra konuşan Cihan 
Aktaş, “Sinemada geri mi kaldık? Olabilir mi?” sorusu 
etrafında düşüncelerini aktardı. Sinema ve edebiyat 
etkileşimini çok önemli bulduğunu söyleyerek 
başlayan Aktaş, “sinema göz ardı edilmez bir yere 
geldi.” dedi. “Bizim sinema ile ilişkimiz az çok rastgelelik 
içeriyor, çoğu kere samimi duygu ve hamaset ile bir 
şeyler yapılmaya çalışılıyor.” ifadelerini kullandı. 
“Sanatı, müziği, resmi ve sinemayı batı sanatı açısından 
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sorunlu sayıyoruz ve bu bizim esas sorunumuzdur.” diyen Aktaş, Müslümanların kendilerine 
özgü çekingenlikleri ve Kemalist ideolojinin baskısı ise karşı karşıya bulunmuş olduklarını 
yazdı. Sinemanı ilk olarak 1896’da Yıldız Sarayı’nda halka açık gösterilerle başladığını aktaran 
Aktaş, şeyhülislamların saray adamları ile bu konuda zıt yerlerde konumlandıklarını anlattı. 
Aynı mesafe ve tedirginliğin uzun zaman sürdüğünü anlatan Aktaş, “korkunun ecele faydası 
yoktu ama” dedi ve “din adamlarının daha kuşatıcı bakabilmeleri gerekiyordu” ifadelerini 
kullandı.  Sinemanın ideolojik olarak bir dönem devam ettiğini bunda “bir millet uyanıyor” gibi 
filmleri ile Muhsin Ertuğrul’un önde geldiğini anlattı. Resimde 1940’larda başlayan merkezi 
perspektifin terkinin sinemayı da etkilediğini söyleyen Aktaş,  1960’larda sinemanın yeni bir 
yola girdiğini ve yapmacık bir mistisizmin belirmeye başladığını aktardı. “Tasvir konusunda 
muhasebemiz yok ve korku içindeyiz” diyen Aktaş, bu durumla da yüzleşmediğimizi söyledi. 
“Hikâyelerimizi sinemada ve sanatta göstermeye çekiniyor ve anlatmaya değer görmüyoruz, bu 
durumda sanatta kendimizi görmüyoruz aslında” dedi. Geciktiğimizi düşünmediğini aktaran 
Aktaş, tecrübeler ve birikimlerimiz ile devam edebileceğimizi söyledi. Ama “ her şeyden 
önce de hikâyelerimizle yüzleşmemiz gerekir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı ve Genç 
Yazarlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mistika Esemble Topluluğu ise, Cihan hanımın konuşmasından 
sonra bazı eserleri seslendirerek, yazarlara keyifli dakikalar yaşattı. Söyledikleri parçalar 
arasında, Erhav-ı ezelde, Tozar elif elif diye, Yalancı dünyaya konup göçenler, Candan içeru, 
Sabahın seherinde, Şu yalan dünyaya geldim geleli, Dostum dostum, Pınar başından bulanır 
vardı.

Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı ikinci günü de dolu dolu geçti

Toplantıda konuşan ünlü yazarlar günlük tutmanın öneminden, bir sanat ve edebiyat 
ortamında bulunmanın gerekliliğinden söz ettiler. Telif hakları konusu da toplantının 
gündemindeydi.

Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı’nin ikinci günü hikâyeci ve eleştirmen Necip Tosun’un 
konuşmasıyla başladı.  Necip Tosun, “Sanat Edebiyat Dergileri ve Gençler”  başlıklı 
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konuşmasında edebiyat ortamlarında bulunmanın ve 
günlük yazmanın önemini vurguladı.

Tosun “Yazarlık flörtü kabul etmez, hayatınızın 
tamamını ister;  hem büyük bir siyasetçi hem de büyük 
bir yazar olamazsınız mesela” dedi. Çalışılan tür ne 
olursa olsun başka alanlara bulaşmadan türün en 
iyilerini tanıyıp tarz oluşturmak gerektiğini söyledi.

Günlüklerin, günlük  yazmanın edebiyatçı için 
kıymetli  olduğunu söyleyen Tosun “Anılar, günlükler 
yazarı anlamamızı sağlar. Yazarlıkta bir anda yıldız gibi 
parlamak   söz konusu olmaz. İşte bu günlükler bizim 

onların çilesini, nasıl bir yoldan geçtiğini anlamamızı sağlar.” dedi.

Genç yazarlara  her zaman bir edebiyat ortamında bulunmalarını, o  ortamlardan 
kopmamalarını tavsiye eden Tosun “O ortamdan kopmak yazarlıktan kopmaktır. 
Arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı okuyanlardan seçmeliyiz. Birbirimizi tetiklemeliyiz.” dedi.

“Yazar okumaya yazmaya ara veremez. Ne kadar ara verirsek o kadar gerilemeye  neden 
oluruz. Yazarlık ara vermeyi affetmez.” dedi. Genç yazarlara ara vermeden yazmalarını 
öneren Tosun  20 şiir yazıp bir dosya yapıp, 10 öykü yazıp bir dosya yapıp bir yayınevine 
gitmektense, dergilerde demlendirip, ölçülüp biçilmiş bir kitap çıkarmak gerekir. Küçük 
dergiler çok önemlidir ancak büyük dergilerde kabul görmek şarttır” dedi. Dergilerde 
yazmanın gençleri daha çok geliştireceğini söyledi.

Necip Tosun’un konuşması soru cevap kısmıyla 
gençlerin yoğun ilgisiyle devam etti.

Günün ikinci konuşmacısı, hikâyeci ve 
romancı Cihan Aktaş idi. Aktaş’ın, konuşma başlığı 
“Hikâyeden Romana” adını taşıyordu. 

Yazmak için ayrı adeta kutsal bir zamanın gerekli 
olduğunu söyleyen Aktaş aynı zamanda  bu 
zamanın   kutsiyetini eşimize, dostumuza kabul 
ettirmememiz gerekir dedi. Konuşmasına yirmili 
yaşlarda yazmanın önemine vurgu yapan Aktaş kadınlar için yazmanın ülkemizde ve 
batıdaki sıkıntılarından söz etti: “Yazmak iç dökmek olarak algılanıyor. Kadınlar üzerinde doğal 
olarak ayıp sayılırdı. Batıda bile bunun sıkıntısı çekildi. Bir on sene bunu yazmayı savunmakla, 
muhafazakârların da yazı yazabileceklerini savunmakla geçti.” dedi.

Öykünün her zaman şifa olduğunu düşündüğünü söyleyen Cihan Aktaş, takvadan söz 
edilmesi gerekirse öncelikle başkalarının acısı önemsenmelidir. Empatinin bizi kişilikli kılan 
bir yetenek olduğunu ve edebiyatta bize bu fırsatı verdiğini söyledi.
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Yazmanın aynı zamanda yalnızlığı seçmek olduğunu 
söyleyen Aktaş, “Ömer Seyfettin gencecik ömrünün 
sonunda otuzlu yaşlarda hastanede   tek başına 
vefat etmiş, kadavra olarak kullanılmış ve kimse de 
acımamıştır” dedi.

Kendine ait bir dünyası olmayan hikâye yazamaz 
diyen tecrübeli yazarımız, kendimize ait bir odadan 
önce kendimize ait bir uzayımız olmak zorunda 
diyerek sözlerini bitirdi.

Üçüncü konuşmacı şair ve yazar Mustafa  Aydoğan, 
“Sanat Olarak Yazarlık”  başlıklı konuşmasında yazı 

metni ile sanat metni arasındaki fark nedir sorusuna cevap verdi.

Aydoğan yazarlığın bir aktarım işi olduğunu ifade etti: “Zihnimizde olan düşünceyi karşıya 
aktarmak yazarı yazar yapar. Bu aktarımda daha da çok şiir olsun, roman, hikâye, denemde 
de bunun içine dâhil olur.” Aydoğan yazı ve çalışma disiplininin önemine vurgulayarak 
sözlerini tamamladı.

Telif  hakları konusunda uzman avukat  Abdullah 
Egeli, “Yazarlık ve Telif Hakları” başlıklı konuşmasında 
genç yazarları telif hakları konusunda bilgilendirdi.

Teliflerin toptan yayıncıya devredilemeyeceğini, 
telif sözleşmesinin her satırı üzerinde düşünülmesi 
gerektiğini söyleyen Egeli, “ne yazık ki genç yazarlar 
yayıncılar karşısında fazla güçlü olamıyorlar, bu da 
aleyhlerine sonuç veriyor” dedi.

Son konuşmacı şair Mehmet Aycı idi. Aycı da 
şahsi tecrübelerinden hareketle bir şair ve 
yazarın dünyasının nasıl teşekkül ettiğini anlattı. 
Edebiyatımızın engin birikiminden haberdar 
olmadan iyi bir şair veya yazar olmanın mümkün 
olmadığını, öncelikle kendi klasiklerimizi okuyarak 
yazarlık alanına yönelmemiz gerektiğini belirtti.

2. günün sonunda “genç şairler şiir şöleni” vardı. Bu 
bölümde toplantıya katılan şairler kendi şiirlerini 
okudu. Bazı katılımcılar da ünlü şairlerimizin meşhur 
şiirlerini seslendirdi.
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1.Genç Yazarlar Kurultayı tamamlandı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
desteği ile düzenlediği Türkiye 
1. Genç Yazarlar Kurultayı 3 
Nisan Pazar günü değerlendirme 
oturumu ile tamamlandı.

Ankara’nın ilçesi Kızılcahamam’da 
ilk defa yapılan Kurultay’a Van’dan 
İzmir’e ülkemizin birçok ilinden 30 
yaşın altında 40 genç yazar katıldı.

Kurultay boyunca yazarlık ve 
edebiyat alanı ile ilgili konular 
gündeme getirildi, deneyimli 
yazarlar ve uzmanlar genç yazarları 
bir çok konuda bilgilendirdi.

1 Nisan Cuma saat 10.00’da açılış 
konuşmaları ile başlayan Kurultay, 
öğleden sonra tecrübeli yazarların konuşmaları ile devam etti. Akşam Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan bir müzik grubu konser verdi. 2. Gün 
aynı şekilde tecrübeli yazarlar konuştu ve gençlerin sorularını cevapladı. Genç Yazarlar 
Tartışıyor bölümü gençlerin düşüncelerini ifade ettikleri ve tartıştıkları güzel bir ortam 
sundu. Günün sonunda “Şiir meclisi” yapıldı.  

3. Gün değerlendirme oturumu yapıldı. Oturumu TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 
yönetti. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Genel başkan yardımcıları Osman 
Özbahçe ve Ferhat Koç, eski genel başkanlardan İbrahim Ulvi Yavuz, yönetim kurulu üyesi 
Prof. Dr. Salih Yılmaz kurultayın yapılış amacı ile ilgili görüşlerini paylaştılar ayrıca uygulama 
konusundaki değerlendirmelerini katılımcılara açıkladılar.

Yazar Cihan Aktaş’ın değerlendirme konuşması ve  program koordinatörü Zafer Baysal’dan 
sonra Genç Yazarlar Kurultayının katılımcıları görüşlerini açıkladılar.

Genç yazarların değerlendirme konuşmalarından sonra katılımcılara katılım beratları takdim 
edildi. 





Konuşmalar
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Doğu’dan Batı’ya 
Şiir Serüveni

Hicabi Kırlangıç
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 

Şiirin ortaya çıkışı kimsenin bildiği bir konu değildir. Şiir ne zaman başladı? Hz. Adem’den 
başlatanlar var. Hz. Adem’in Habil için söylediği bir mersiyeden bahsederler ve şiiri oradan 
başlatırlar. Şu bir gerçek ki; insanın konuşması, dili var oldukça ahenkli ifade, manzum söz var 
ola gelmiştir. İnsanlar ahenkli söz söylemeyi severler. Ahenkli söz diğer cümlelerin yanında 
daha etkileyicidir. O yüzden, uzun dönemler şiir edebiyatın sultanı olagelmiştir. Bugün de 
aşağı yukarı öyledir. Tabii, dünyanın aldığı hal, yaşanan gelişmeler şiirin durumunu farklı bir 
yere getirmiş olsa da şiir konusunda çok farklı ifadeler, kaygılar belirtiliyor olsa da şiir yine 
de edebiyatın en önemli türü olarak birinci sırada olmaya devam etmektedir.

Şiirin mahiyeti, şekli, yapısı değişmiş olabilir. Şiir değil de başka bir türden söz ettiğimizde 
bile belki bir şiir türü boyutu vardır. Öykünün, sinemanın, romanın, denemenin şiir boyutu 
olabilir. Yani şiir bütün türleri kuşatarak başladığı için serüvenine -hikâyeyi, destanı, öğüt 
vermeyi, lirizmi kuşatarak başladığı için- daha sonra şiirden doğarak bağımsızlığını kazanan 
alanlarda da şiirin gücü ve etkisi devam etmiştir.

Hocaların, öğretmenlerin kolaycılık olması açısından yaptığı gibi şiirimiz çok kaba bir 
sınıflandırma ile İslamiyet öncesi ve sonrası diye tarih olarak ikiye ayrılabilir. İslamiyet 
öncesi hakkında çok fazla malumatımız olmadığından -uzmanlar tabii ki daha çok şey 
söyleyebilirler- çok net bir alan değildir. Şiir ve edebiyat için İslamiyet sonrası dönemde 
genellikle siyasî dönemler esas alınarak bir tasnif yapılır. Uzun bir dönem şiir edebiyat 
demek olduğundan şiirin sınıflandırılması Selçuklu dönemi şiiri, Osmanlı dönemi şiiri ve 
bunların kendi içlerinde klasik dönemden sonra Tanzimat şiiri, Meşrutiyet şiiri, Cumhuriyet 
şiiri gibi adlandırılmaları hep işi kolaylaştırmak için yapılmıştır. Yoksa siyasî iktidarlarla ve 
siyasî yapılanmalarla şiirin doğrudan bir bağlantısı söz konusunu değildir. Ben İran edebiyat 
tarihçisiyim esasında, yani Türk edebiyatı ve şiiri alanında daha ihtiyatlı konuşmam gerekir. 
Şiir yazıyor olmak şiir hakkında konuşmayı gerektirmez. İnsan bir işi yaptıktan sonra -ressam 
bir kişi, resim sanatının- teoriği konusunda konuşmak durumunda olmayabilir. Bu ayrı bir 
iştir. Ama edebiyat tarihçisi olarak İran şiiri ile ilgilenirken İran şiiri ile bağlantılı bir süreç 
yaşayan ve böyle gelişen Türkçe şiir üzerine de okumak en azından gerekli bir şeydir. 
Birbirini takip eden bir süreçtir. Diller ayrı olsa da İslamî dönem edebiyatı şiirini bir bütün 
olarak düşünüyorum, özellikle klasik dönemde.
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İslamî dönem edebiyatı, Cahiliye dönemi şiirine bir şekilde borçludur. Oradan başlar. 
Kaside geleneği şiirin ana gövdesini oluşturur. Oradan yola çıkarak gelişmiştir. Arapça şiir 
ilk dönemlerde bir bakıma kasideye hapsolmuş bir şiirdi. Daha sonra İslam hükümetlerinin 
coğrafyası genişleyip farklı diller devreye girdikten sonra -ilk olarak Farsça devreye girdikten 
sonra- Arap şiirinin imkânları üzerine yeni adımlar atılmış oldu. Farsçada daha önceden 
devam eden bazı şiir gelenekleri evrim geçirerek, uyarlanarak Arap şiirinin imkânları ile 
birleşti. Buradan “rubai” dediğimiz şiir biçimi, kalıbı gelişti veya muhkemleşti. Diğer taraftan 
mesnevi gelişti. Bunlar Arap edebiyatında çok da bilinen kavramlar değildi. Arap şiirinin 
temeli kasidedir. Mesela, gazel bağımsız şiir kalıbı olarak yoktu. Gazel dediğimiz zaman 
anladığımız şey bir biçimden ziyade içerik ve duygu iletimidir. Lirizm, lirik şiir, âşıkane 
şiir dediğimiz şey budur. Daha önce Arap edebiyatında kasidenin giriş bölümüne “gazel” 
denilirdi. Bahar tasvirleri ile başlayan, göç izlenimlerini anlatan, kabile göçlerini anlatan, 
sevgiliden ayrılığı anlatan, hasreti anlatan, bazı zamanlarda kavuşmayı anlatan, gündelik 
hayatın güzelliklerini veya hüzünlerini anlatan bir bölüm olarak kasidenin içerisinde yer 
alıyordu. Gazelin bağımsız hale gelişi çok sonradan oldu. Büyük Selçuklular zamanında Farsça 
gazel bağımsız hale gelmeye başladı. Ondan önceki dönemlerde gazel bağımsız değildi. 
Bugün Hafız-i Şirazi diye andığımız İran’ın büyük şairinin gazel ile kendini ortaya koyması, 
bütün türleri gazel ile toplaması bu tecrübenin sonucudur. Daha önce olsaydı Hafız-ı Şirazi 
de belki kaside söyleyecekti ve kasidesinin gazel bölümleri bu güzellikte olacaktı. Çünkü 
daha önceki şairlerin eserlerinin de genellikle gazel bölümleri hatırlanıyor. Övgü bölümleri, 
ağıt bölümleri gibi diğer bölümler sanat olarak, edebiyat bakımından, dil gücü bakımından, 
duygu bakımından zayıf olduğu için geri plandadır. Daha çok teknik olduğu için genellikle 
gazel hatırlanıyor. O yüzden gazel çok eskiye dayalı bir şiir kalıbıymış gibi ortaya getiriliyor.

Tabii, bu birikimler zamanla çeşitli dillerde kendini ortaya koydu. Arapça ile başlayan İslamî 
dönem şiir geleneği Farsça ile devam ederken Türkçe ile bir adım daha atmış oldu. Hepsi 
birbirini tamamlayan dönemler olarak nitelenmelidir. İran şiiri Arap şiirinin taklididir diye bir 
yargı doğru olmadığı gibi Türk şiirinin İran şiirinin taklidi olduğu yargısı da doğru değildir. 
Mutlaka birbirinden tevarüs edilmiş, miras alınmış bir şiirdir. Arap şiiri Farsça şiire evrilmiştir. 
Farsça şiir Türkçe şiire evrilmiştir. Birbirini geliştirerek ve dönem dönem birbirinin yerine 
geçerek devam etmiştir. Türkler de Farsçayı edebiyat dili olarak uzun süre kullandılar. İran’da 
hâkimiyet genelde Türk hanedanlarının elindeydi. Hicri 5. yüzyıldan bu yana durum böyledir. 
Siyasî iktidarın yanında bir de kültürel iktidar vardı. Nizamülmülk, Melikşah ile beraber 
anılırken aslında devletin pek çok unsuru Nizamülmülk’ün tasarımlarından da geçmişti. 
İkili bir durum söz konusuydu. O yüzden o gün için Farsçayı bir kavmin dili olarak görmek 
mümkün değildi. Farsça, Arapçada olduğu gibi bir kültürün diliydi. Arapça bütün müslüman 
toplumların dili olduğu gibi Farsça da Türkçe de aynı şekildedir. Türkçeyi Türklerin, Farsçayı 
Farsların dili olarak görmek yanlış yaklaşım olur. Bu bir nöbettir. Farsçadan sonra Türkçenin 
sahneye çıkışı bu nöbeti devralmasıdır. Osmanlı döneminden itibaren Osmanlı coğrafyasında 
Farsça yaşıyor olsa da bu birincil bir yaşantı değildir. Osmanlı döneminde Osmanlı edebiyatı 
zirveye doğru yaklaşırken İran edebiyatı artık çağını tamamlamış durumdaydı. İran 
edebiyatında klasik dönem 15. yüzyılda sona ermişti ve bu dönem Osmanlı coğrafyasında 
şiirin yükseliş dönemidir. Daha sonra Sebk-i Hindi dediğimiz yükseliş sayılabilen bir dönem 
var. İranlı olan edebiyat tarihçileri bunu pek görmek istemezler. Sebk-i Hindi, Hint üslubu 
dediğimiz üslup, daha ziyade şiirin İran coğrafyasının dışına taşma şeklidir. O yüzden orada 
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yeni bir yükseliş söz konusudur. Bu klasik dönemden sonra ortaya çıkan bir yükseliştir ve 
coğrafyalar ne kadar uzak olursa olsun doğrudan Osmanlı edebiyatı ile Hint edebiyatı 
iletişim halindedir. İletişim ne kadar zor olursa olsun böyle bir iletişim söz konusudur. İslam 
edebiyatı diye bir edebiyattan söz edeceksek -İslamî değil de Müslümanların edebiyatı. Bu 
çok tartışıldı eskiden. İslamî edebiyat olur mu olmaz mı? İsmet Özel Müslümanların edebiyatı 
demişti- Müslümanların edebiyatı özellikle bu üç temel dil üzerine kuruldu. Arapça asıl dildi. 
Uzun süre saltanatını sürdürdü ve bunun için de çok çalışıldı. İlk dönemlerde mescitlere 
ve camilere Arapça dışında dil girmemesi ile Arapça dışındaki dillerin dışlanmışlığı söz 
konusuydu. Bu geleneği İmam Gazali ve sufiler bozmuştur. Cennetin ikinci dili Farsçadır 
şeklinde bir görüş ortaya konmuştur. Bir espri mahiyetindedir ama bununla ilgili daha sonra 
hadisler de uydurulmuştur. Ben de “Cennetin üçüncü dili Türkçedir” diye yeni bir hadis 
uydurmuştum ama senedini yapamadım. Böyle bir silsile söz konusudur. Arapça, Farsça, 
Türkçe bu mücadeleler sonucunda -belki gözle görülür değil ama- alttan alttan devam eden 
bir mücadeledir. Kendisi bunu bilmese de, bu konuda açık bir politika ortaya koymuş olmasa 
da Osmanlı aslında Türkçenin en büyük bekçisidir, savunucusudur ve Türkçenin dünyada 
yerleşmesine en büyük katkıyı sağlayandır. Bu böyle devam etmiştir. Bu yüzden bütün şiir 
serüvenini birlikte ele almak gerekir. Şiirle iştigal ederken şiirle ilgilenirken bu geleneği takip 
etmek gerekir. Nereden bu yolculuğun başladığını, nerelere geldiğini ve şu anda nerede 
olduğunu şiirle uğraşan arkadaşlarımızın takip etmesinde yarar var.

Şiir yazmak için bunlara ihtiyaç var mı? Olmayabilir. Şiir yeteneği gereklidir. Hiç kitap 
okumamış, şifahi kültürle yetişmiş insanların güzel şiirler söylediklerini biliyoruz. Bu ayrı bir 
konu ama daha yetkin bir hale gelmek için insan yaptığı sanatın geçmişini öğrenmelidir. 
Bununla ilgili bir okuma yapmalıdır. Eskiler şiir yazmak için de bunun gerekli olduğunu 
söylüyorlardı. Şimdi bu konuda bir yaptırım yok. Rahatlık var. O yüzden çok fazla şair var. 
Eskiden de çoktu ama ortaya çıkmaları kolay olmuyordu. Mesela şiir yazmaya başlamak 
için bin beyit şiir ezbere bilmek, beş bin beyit şiir okumuş olmak gerekir diyorlardı. Hemen 
herkes bir çırpıda şiir ortaya koymasın, şairlik iddiasında bulunmasın diye böyle kurallar 
vardı. Müteşair tabiri onun için kullanılır. Geçen bir şiir programında sunucu olan edebiyat 
öğretmenimiz “iki sağımda iki de solumda dört müteşair dostumuz sizlerle” deyince hepimiz 
irkildik. Fakat bilmeden kullandığını anlayınca rahatladık. Müteşair ve şair. Sufilerde de bu 
tabir vardır; sufi geçinen ve sufi olan, şair olan ve şair geçinen. Eski eserlerde insanlar şair 
geçinmesin diye bir altyapı oluşması için bir okuma yapmak gerektiği vurgulanmıştır. Bunun 
modern dönemlerde de yansıması vardır. Pek çok usta şair kendisine şiir getiren genç şairlere 
bu şartları ileri sürerler. Çok okumak, az yazmak bir prensip olarak belirlenmelidir ama bazen 
de sadece kendi şiirinden haberdar insanlar çıkıyor. Ömrünü böyle geçirenler var. Böyle bir 
durum da söz konusudur.

19. yüzyıla kadar bir bütünlük arz ediyordu İslam şiiri. Aynı damardan beslenmişti fakat 
modernizm İslam ülkelerine de sirayet ettiği zaman ülkelerin zayıflamaları, geri kalmaları, 
halktan bihaber olması, geriliğin kökleşmesi, kültürün köhneleşmesi çaresizliği gerektirdi. 
Ülkeler artık kendi kendilerini yönetir olmaktan çıktılar. Toplum bir şey  üretebilir 
olmaktan uzaklaştı. Sömürgecilik dönemi, Hindistan’ın İngilizler tarafından sömürülmesi, 
bunların altyapıları, kültürel kokuşmuşluk, ahlakî çöküntüler, bütün bunlar ayrı konular 
ama İngilizlerin Hindistan’a girişleri ile bu edebiyat geleneğinde bir kopukluk, bir çöküntü 
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meydana geldi. O dönemde kültürde iki denge unsuru olarak bir Osmanlı ve bir Hint 
bölgesini düşünecek olursak, Hindistan Farsça üzerine kurulu bir kültürü temsil ediyordu. 
Türk hanedanlar vardı ama kültür dili Farsça idi. Hintçe, Urduca dediğimiz diller çok yerel 
kalıyordu. Genellikle elitler, şairler Farsçayı ön planda tutuyordu. İngilizlerin gelmesi 
ile toplum bundan mahrum kalmış oldu. Mesela o dönemde İngilizler anadilde eğitim 
konusunu gündeme getirdi. Hindistan’da çok sayıda kavim var, etnik unsur var. Ana 
dilde eğitim konusu ilk başta insanlara cazip geldi. Fakat bunun altyapısı olmadığı için 
bir bocalama söz konusu oldu ve o arada da Farsça ile eğitim sona ermiş oldu. Mevlana 
ile aynı dönemde yaşamış olan Sadi Şirazi, Bostan adlı eserinde Hindistan’a gittiğini ve 
Arapça şiir okuduğunu söylüyor. Genç birisi “Bize Arapça söyleme. Biz Arapça anlamayız. 
Farsça söyle.” diyor. O dönemde de Anadolu’da olduğu gibi Hindistan’da Farsçanın daha ön 
planda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Farsça eğitim diliydi. Ana dilde eğitim gündeme 
geldiği zaman Farsçayı rafa kaldırdılar. Çünkü Farsça çok küçük bir grubun ana diliydi. O 
da şüphelidir. Genellikle farklı farklı diller konuşuluyordu. Böylece İngilizler Farsçadan 
kurtulmuş oldu. Yeni bir eğitim sistemi kurulamadı. İnsanlar sonunda İngilizce ile eğitime 
dönmek zorunda kaldılar. Tek bir dille eğitim yapmak daha kolay ve maliyeti uygun bir şeydi. 
Tekrar tek bir dille eğitim yapmak gerektiği ve bunun ne olması düşünüldüğünde İngilizler 
hâkimdi zaten. İngilizce ile eğitim bu şekilde başlamış oldu. Ve böylece İslam dünyasının 
yarısı çökmüş oldu. Geriye Osmanlı kalmış oldu. Orada da Türkçe vardı.

Bunun zamanla edebiyata yansımaları oldu. Sosyal, kültürel ve siyasî etkenler çok sayıda var. 
Dünya hızla değişirken edebiyatçılar, düşünürler bu değişimi göremediler, geç fark ettiler. 
Fark edenler güçlü ses çıkaramadılar. Süreç bu şekilde işledi. 19. yüzyıldan itibaren artık 
yeni bir edebiyat ekseni oluşmuş oldu. İslam edebiyatından söz etmemiz bugün için zor 
bir durum. Genel anlamıyla kök birliği olan, yön birliği olan bir İslam edebiyatı söz konusu 
değil. Bunun yerine ne var? Batı edebiyatından beslenen kökü batı edebiyatına dayanan 
bir edebiyat var. O da, “dünya edebiyatı” diye bir tek edebiyat aslında. Şu anda dünya 
edebiyatında nereye giderseniz gidin, aynı yönelimler söz konusudur. Şiir de buna kendini 
uyarlamış oldu bir bakıma. Hepsi bir yönü takip ediyor. Edebiyatın kıblesi değişmiş oldu. Bu 
şekilde birbirimizden bağımsız edebiyatlar haline geldik. Türk şiiri, İran şiirinden habersiz, 
İran şiiri Pakistan şiirinden habersiz. Böyle devam ediyor. Oysa batı edebiyatında da eski 
dönemlerde böyle bir durum söz konusuydu. İslam edebiyatını bazı alanlarda kendisine 
örnek almıştı ve etkilenmişti ondan. Bununla ilgili pek çok örnek var. Batının göz ucuyla 
takip ettiği bir edebiyat vardı İslam dünyasında. Bu sona erdi. Biz batıyı takip eder konuma 
gelince birbirimizi takip etmez hale geldik. Şu anda, herkes birbirinden habersiz olsa da 
aynı akımın içinde yer alıyor. Bir kimse Arap edebiyatını takip etmese de Arap edebiyatının 
durumunu bilmeli bence. Çok farklı bir şey söz konusu değil. Çünkü dünya globalleşti ve 
batı tesirinde Türk, Arap, İran, Pakistan edebiyatı ve dünya edebiyatı olduğu için bugün 
böyle bir durumdayız. 

Buradan yola çıkış kolay değil. Bunun arayışları çok kısa süreç içerisinde olmuş değil. Geçmişe 
baktığımızda buradan çıkış yolu arayanlar var. Eskiden beslenerek kendi sözünü söylemeye 
çalışanlar oldu. Mehmet Akif bu konuda iyi bir duruştur. Mehmet Akif’in durduğu yerde 
duran şair bilmiyorum. Bir iki örnek bile vermek çok zor. Sezai Karakoç manevi olarak bu 
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duruşu devam ettiren ve arayışı olan bir şairdir. Bugün yapılması gereken en önemli şeylerden 
birisi, bu yeni dili evrime tabi tutmak, bu yeni dili İslamileştirmek kökenlerle buluşturmak. 
Bunun yollarını aramak gerekiyor. Ben burada Sezai Karakoç’tan bir cümle işaretlemiştim. 
Onu unutmadan okuyayım. Sezai Karakoç, veliler ile şairleri bir tutuyor: “Veli bir yere gelir ki 
onda susmak en büyük kuvvettir. Velinin kuvveti susmaktadır. Artık onun müşahede âleminde 
seyri süluku susarak devam eder. Toplumu dönüştürmek işlevi vardır ama hal dili gibi farklı bir 
dili vardır. Şair de o noktaya gelmek zorunda. Şair de susmamak üzere velinin geldiği noktaya 
gelmek ve susmayı aşmak zorundadır. Konuşturmayanı kenara itmek, iğne ucu darlığında 
inen geçidi genişletmek, onun için var olup olmama sorunu. Şairin var oluş sorunu konuşmayı 
başarabilmekte yatıyor.”

Bugünkü şiir hakkında işin erbabı olanlar daha çok söz söylemeli. Bugün bu dili kurmak ve 
şairin konuşmaya başlaması için mesafe kat edilmiş değil. Daha çok, Sezai Karakoç, İsmet 
özel, Cahit Zarifoğulu, Ebubekir Eroğlu ve başka başka isimlerin bireysel adımları var. 
Bunların da bir kısmı bilinçli bir kısmı değil. O yüzden yürüyüşümüz şairler ve düşünenler 
topluluğunu da harekete geçirmiyor. Onları harekete geçirecek denli insicamlı değil. Bunlar 
biraz el yapımı olan bireysel çabalardır.

Beslenme kaynaklarımız henüz yeterince netleşmiş değil. Şiir ile veya başka söz sanatları ile, 
yazmakla, kalemle işleri olanların beslenme yollarında bir tıkanıklık hala devam ediyor. Bu o 
kadar da kolay aşılabilecek bir durum değil. Bu dil, yetişme, topyekûn kültür ve ülkenin kültür 
programlarıyla ile ilgili bir durumdur. En başta eğitim ile ilgili bir durum söz konusudur. Çok 
farklı bir eğitim sistemi, çok farklı bir medya ve çok farklı bir kültürel atmosfer içerisinde bu 
beslenme kaynaklarının açığa çıkması ve ondan sağlıklı beslenme o kadar da kolay değil. 
Henüz kendi televizyonumuz, gazetemiz, okulumuz yok. Okul açabiliriz, bina yapabiliriz, 
bireysel çaba ile öğretmen yetiştirebiliriz. Ama o sistem nedir? Bu konuda baraj yapmak 
kadar, köprü, hızlı tren yapmak kadar kafa yormazsak bilenlerle çalışmazsak bu konuda bu 
yol karanlıkta kalmaya devam eder. Şiir de bunun dışında kalmaz.

Sanki şiir dünyayı kurtaracak bir şeymiş gibi mi anlatıyorum diye kendi kendime soruyorum. 
Ben şiire öyle bakmıyorum aslında. Pek çok kişi şiiri çok büyük bir güç olarak görür. Doğrudur. 
Şiir birey için çok büyük bir güçtür ama benim şiirden çok beklentim yok. Şiir toplumsal 
dönüşümün motoru olmak zorunda değil ama o dili yakalamak ve bireyin kalbine girmek 
zorundadır. Henüz kalp dilini bulamamış bir şiirden çok fazla bir şey de beklenmez zaten. 
Günümüz şiirine baktığımda kalp dili olmadığını görüyorum. Küçük insanın dili var. Büyük 
kalp sahibi insanların dili yok. Böyle olursa ancak bireylere etki edebilir. Mesela, Ali Şeriati, 
Amerika’da okuyan oğluna, fikrî zihnî bunalımları olduğu için mesnevi okumasını tavsiye 
ediyor. Bizim bugün tavsiye edebileceğimiz şair var mı? Sadi döneminde Sadi tavsiye 
edilebilen bir şairdi. Bizim de böyle isimlerimiz yetişmeli. Kalp dilini yakalamış, o dille 
konuşan şairlerimiz olmalı.
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Dil ve Yazarlık

D. Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Dil bizim hazır bulduğumuz bir hayatî sistem. Hepimiz bir dil içinde doğuyoruz. O dil 
yüzyıllar içinde oluşmuş, konuşulmuş, yazılmış, işlenmiş ve biz onu hazır olarak buluyoruz. 
Hiç kimse söyleyemez ki; falan zat çıktı, şu yüzyılda şu dili icat etti. Tabii, bilhassa 20. yüzyılda 
sentetik dil yapma çabaları oldu. Tabii sonuca varması, kabul görmesi mümkün değil. Yani 
dil de insan toplulukları gibi yaşayan bir unsur. Nasıl, yeni nesiller ortaya çıkıyor ve devamlılık 
oluyorsa, dil için de böyle bir devamlılık söz konusudur. Büyük bir okyanusa benzettiğimiz 
dilde biz ancak gücümüz nispetinde yüzebiliriz. Yani dilde bizim kat edeceğimiz mesafe 
kendi iktidarımızla alâkalıdır. 

Dil, Türkçede hem bir organın adı, hem de işaretler sistemini anlatıyor. Bütün dillerde böyle 
değil bu. Mesela İngilizcede konuşma organı ‘tong’la, dil, ‘linguage’ kelimeleri ile karşılanıyor. 

Dil, düşüncenin kendini idrak ettiği iklimdir. Bütün kültür sanat faaliyetlerinin temelinde, 
edebi faaliyetlerin, ilmi çalışmaların temelinde dil vardır. Çocuklar bir dil içinde doğarlar, 
doğdukları ailenin bir dili vardır. Çocuk zihni bu dili öğrenmeye yetenekli şekilde yaratılmıştır. 
Yani çocuk doğar, içinde bulunduğu dili, kurallarını bilmeden çok kısa süre içinde öğrenir. 

Şimdi televizyonda daha çok görüyoruz; okul çağına yeni gelmiş ya da henüz gelmemiş 
çocuklar, çok güzel ve düzgün cümleler kuruyorlar. Demek ki bazı çocuklar dile daha 
kabiliyetli olabiliyor. Bazı çocuklar da daha az kabiliyetli olabilir ama neticede dil öğrenilir. 

Ben anadilinden çok içinde yaşanılan toplumun dilinin esas alınması gerektiğinin altını 
çizmek istiyorum. Çünkü ana diller farklı olabilir, yani topluluk içinde çok sayıda etnik grup 
bulunabilir. Toplumun yaygın dili var, konuştuğu ve yazdığı... önce çocuk her ne kadar 
annesinin dilini öğrenirse de zamanla içinde yaşadığı toplumun dilini de mükemmel olarak 
öğrenebilir. 

Dili insanın aile ocağıdır, gerçekten de kişi bu aile ocağında yaşar, şahsiyet kazanır. Dil aynı 
zamanda bizim kimliğimizin de yapıcısıdır. 

Dili, tarih ve kültür belirler. Bugüne ait dilde ne kadar unsur varsa temeli tarihtedir, kültürdedir. 
Dil, düşünceyi ferdîlikten çıkarır, toplumun malı yapar. Şahsî düşüncelerimiz, dilimiz 
sayesinde bütün toplumun kavrayabildiği bir nitelik kazanır. Düşünce ve duygularımız dil 
ile gelişir. Yine iri bir laf söylemiş olalım: Dil olmasa medeniyet olmazdı. 

Dinin ve sanatın temelinde de dil vardır. Dinin de sanatın da taşıyıcısı dildir. 

Biz düşüncelerimizi sözle ve yazıyla ifade ederiz. Esas olarak insanlar konuşurlar ve büyük 
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çoğunluk zaten sadece konuşur. Daha dar bir insan topluluğu da meramını yazarak ifade eder. 
Konuştuklarını yazmaya başlayan herkes aslında yazarlığa adım atmış demektir, ama bunu 
edebî bir yazarlık olarak düşünmemek lazım. Okuyan herkes bir şeyler yazmak zorunda. En 
azından ödev yazmak zorundasınız, tez yazmak zorundasınız. Dilekçe yazmak zorundasınız 
en basiti. Zaten bir takım şeyleri yazılı olarak yapmak zorundasınız. Dolayısıyla herkes yazı 
yazabilir, ama edebiyatçı olmak daha farklı bir şeydir. Düşüncelerimizi kelimelerle, sesli 
olarak ve yazarak ifade ederiz, ya da el kol hareketleri, mimiklerle ve işaretleriyle meramımızı 
anlatmaya çalışır. Ama bu bize sınırlı bir ifade imkânı sağlar. 

Benim yakın zamanda başıma şöyle bir iş geldi. Biz çok sayıda konuşma yapıyoruz. Sivil 
Toplum Kuruluşları, Üniversiteler çağırıyorlar, biz de bildiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. 

Geçenlerde bir sağırlar derneği benden bir talepte bulundu. Bizim camia kültürel bakımdan 
biraz zayıf dedi, Mehmet Âkif ve onun toplum hayatımızdaki, kültür ve sanat hayatımızdaki 
yeri ile ilgili bir konuşma yapar mısınız dediler. Ben bu konuşmayı nasıl yapacağımı sordum. 
Bizim işaret dili bilen uzmanlarımız var onlar dinleyicilere çevirecek dediler. O arada Milli 
Eğitim’de çalışan bir arkadaşım bana bir işaret dili sözlüğü getirmişti. Tabi baktım, bizim 
bu işaretleri bir sıraya koymamız mümkün değil. Neyse gittim be konuşmaya başladım. 
Bir arkadaş da işaret dili ile anlatmaya çalışıyor benim söylediklerimi. Ama birbirine benzer 
kelimelerle beraber özel isimler de geçiyor konuşmada. Bunları nasıl anlatıyor, ben pek 
anlayamadım. Şu kanaate vardım ki, işaret dili ile anlatım, ancak çok ortalama bir anlatım 
olabilir. Bir eserin işaret dili ile duymayanlara anlatılması galiba sıradan bir şey olur. Tabii biz 
dışarıdan bakıyoruz, onlar nasıl görüyor onu da bilmiyoruz. 

İfadede esas nedir denilirse, esas; az kelime ile çok şey söylemektir, yani gevezelik 
etmemektir. Adam konuşmaya başlıyor konuşuyor konuşuyor, sonunda söylediği bir 
cümle. Siz dinliyorsunuz adamı, sonunda söylediği cümleden sonra, “yahu niye bu kadar 
keçiboynuzu çiğnetiyorsun adama” diyesimiz geliyor. Tabii yazılı metinde bu daha da önemli. 
Dilde tasarruf sahibi olmamız ve kelimeleri yerli yerinde kullanmamız lâzım. 

Bizim geleneğimizde de mısra-ı berceste kavramı var. Divan edebiyatında muhteşem 
berceste örnekleri var. 18. yüzyılda çok önemli bir diplomatımız (daha sonra sadrazamlık 
da yapmış) Koca Ragıp Paşa.. İstanbul’da Laleli’de kütüphanesi vardır, önemli yazma eserler 
kütüphanelerinden biridir.. Onun şöyle bir mısra-ı bercestesi var. “Eğer maksud eserse mısra-ı 
berceste kafidir.” Bu dünyaya bir mısra bırakmak dahi gerçekten çok önemli. Böyle sadece 
bıraktığı birkaç mısra-ı berceste ile anılan şairler de var. Koca Ragıp Paşa bu bercesteden 
sonra şunu da söylüyor. “Acep hayretteyim ben sedd-i İskender hususunda.” Tabii seddi 
İskender deyince Çin Seddinin seddi İskender olarak da anıldığını hatırlamamız lâzım. Yani 
Büyük İskender eser bırakmak için Çin seddini yapmış ya da Çin seddine kadar gittiği için 
bizim edebiyatımızda ona Seddi İskender denmiş. 

Burada hayli berceste topladım onlardan da okumakta fayda var diye düşünüyorum:

“Bin safsata bir tane mısra-ı bercesteye değmez.” 

“Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.” 

Süleymaniye’yi yapan Sinan ne yaptıysa mimaride, dilimizde de Bâki onu yapmıştır diye 
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düşünüyorum. Ondan da bize bir hoş sada kalmıştır. Bu mısra dahi ona şahitlik ediyor. 

“Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.” Yani balıklar deniz içindedirler ama denizi 
bilmezler. Hayali

“Aşk imiş her ne var âlemde ilm bir kıyl ü kâl imiş ancak.” 

Bu dünyada ne varsa aşktır. İlim ise dedikodudan ibarettir. Neden ilim dedikodudan ibarettir? 
Eğer bir ilmi metni açarsanız şunları görürsünüz, “o dedi, bu dedi”. Şimdi dipnota konuluyor, 
önceden “şu söyledi, bu söyledi” şeklindeydi. Fuzulî o dedi bu dediden yola çıkarak bunu 
dedikoduya benzetmiş. Aslında biraz, sistemli dedikodu olarak yorumlanabilir ilim. 

“Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yoktur/ Gönüldendir şikâyet kimseden 
feryâdımız yoktur” Nev’i

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat 
gibi.” Muhibbi 

Eskiden hastanelerde görürdüm, şimdi pek yazmıyorlar. Yine Muhibbi’nin meşhur mısra-ı 
bercestesi:

“Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildara kimi elif/ cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif.”

“Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.” Talibi 

“Sen gelmeyince hatıra bilsen neler gelir”. Nabi 

“Ne arasan bulunur derde devadan gayrı.” Ragıp Paşa. 

Eskiden bu bercesteyi eczanelere asarlarmış! 

“Şecaat arz ederken merd-i kıptı sirkatin söyler.” Ragıp Paşa 

Çingenenin mert olanı kahramanlığını anlatırken hırsızlığını anlatır. 

“Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin/Bülbül hâmuş, havz tehî, gülistan harâb.” İzzet Molla 
Dünyanın öyle bir bahar mevsimine geldik ki, bülbül susmuş, havuz boş, gül bahçesi de 
harap olmuş.” 

“O kadar har koştular ki asiyab-ı devlete/ Çiğnemekten birbirin dolab-ı devlet dönmüyor.” 
Neyzen Tevfik 

Devlet çarkına o kadar eşek koştular ki, eşeklerin birbirini çiğnemesinden devlet çarkı 
dönmedi. Eskiden dolap denilince su çekmek için ya da bir takım değirmene benzer 
sistemler vardı, onlar anlatılırdı. Şimdi o dolaplar kalmadı ama devlette dolaplar devam 
ediyor. 

“Erişir menzili maksuda aheste giden/ Tiz-i refdar olanın payine damen dolanır.” Hatemi

Yani yavaş giden maksadına ulaşır, hızlı gidenin de ayağına eteği dolaşır. Bu hanımlara 
mahsus bir berceste mi? Hayır, eskiden, 19. yüzyıla kadar erkekler de entari giyerlerdi. Şalvar 
da giyilirdi ama entari de giyerlerdi. Dolayısıyla erkeklerin de ayakları eteğine dolanırdı. 

Evet, Türkçe bizim kullandığımız dil. Hicabi bey biraz önce İslam dünyasının kullandığı dillerin 
bir sıralamasını yaptı. Tabii ki Arapça Kitab’ımızın dili. Kutsalın dili, ama “kutsal dil” değil. 
Dolayısıyla onun dışındaki diller de İslâm dünyasında kullanılmıştır, etkili olmuştur, ciddi 
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edebiyat verimleri ortaya çıkmıştır. Arapçadan sonra İslâm dünyasında etkili olan önemli 
edebî dil Farsçadır. Zaten İslâm’ın yayılış haritasına bakarsak, İran’dan sonra Türkistan’ı görürüz. 
Bu yayılma bir süre Arapça üzerinden gitmiştir. Şöyle düşünüyorum: İran, Horsan, Türkistan 
coğrafyasında Türk hanedanların yönetiminde Arapça dışında bir dil hâkim olmuştur. Büyük 
Selçuklu, Selçukluların devamı olan devletler,  Farsçayı resmi dil olarak kullanmışlardır. 
Benim kanaatimce Türkçe ancak Anadolu’da müstakil bir kimlik kazanabilmiştir. Bugün bir 
Türkmen’le bir Özbekle konuştuğunuz zaman, yani iyi kötü bir kültür dili oluşturmuş olan 
Türklerden biriyle konuştuğunuz zaman bu lehçelerde Farsçanın daha baskın olduğunu, 
ses değerlerini etkileyecek kadar baskın olduğunu görürsünüz. Türkçe Anadolu’da kendini 
müstakil olarak ifade etme imkânı bulabilmiştir. Karamanoğlu gibi bazı efsaneler olsa da 
bunların bir hükmü yok. Osmanlı devletinin bu dili hem yazışmalarında kullanması, hem 
de Osmanlı Sultanlarının (içlerinde iyi Arapça farsça bilenlerde vardı, mesela Yavuz Sultan 
Selim’in Farsçayı şiir yazacak kadar bildiğini anlaşılıyor.) Yani Türkçenin gayrı resmi-resmi bir 
dil olması onun önünü açmıştır. Osmanlı havzasında Türkçenin en büyük şair ve yazarları 
yetişmiştir, en iyi eserleri meydana gelmiştir. Doğuya doğru gittikçe bir takım önemli şairler 
yazarlar görsek de bunlar hiçbir zaman Osmanlı sahasındaki kadar etkili ve güçlü değildiler. 

Dil, seslerden meydana gelir, her harf bir sese karşılık geliyor. Latin alfabesinde 29 harf var. 
Biz kalın k ve ince k ayrımını yapmak için k den sonraki harfe işaret koyuyoruz ama o da bazı 
karışıklıklara sebep olabiliyor. Aslında iki k olsaymış alfabemizde, daha iyi olacakmış. 

Harfler heceleri, heceler kelimeleri meydana getiriyor. Kelimeler esas. Her şey kelimelerle 
başlıyor. Valery idi sanırım, şiir nasıl yazılır sorusuna “kelimelerle yazılır” demiş. Yani evet, 
her eser kelimelerle yazılır, doğru. Ama burada önemli olan şu: Sizin seçtiğiniz ifade tarzına 
uygun kelimelerle yazılır. Şiir daha hassas tabii. Kelimelerin seçimi, sıralanması ve ahenk 
değerleri, ses değerleri büyük önem taşır. Artık pek şiir de bunları bulamıyoruz, acaba bunlar 
düz yazı olarak mı yazılsaydı dediğim de oluyor. 

Kelime bilgisi önemli, tüm hayatımızda önemli, ama edebî hayatımızda çok daha fazla önemli. 
Biraz önce “kelime tasarrufu önemli demedin mi” demeyin. Zira kelimeler arası nüanslar 
vardır, anlam olarak birbirine benzeyen çok sayıda kelime vardır. Biz o farklılıkları bir kenara 
bırakıp, bütün metinlerimizi tek kelime üzerinden kuruyoruz. O zaman da dil fakirliği oluyor, 
anlam fakirliği oluyor. Dolayısıyla zengin kelime bilgisine sahip olmak yazarlık için önemlidir. 
100 yıl önce diyelim, Halit Ziya ya da Ömer Seyfettin ile bugünkü yazarlar arasında kelime 
haznesi, söz dağarcığı anlamında bayağı farklılıklar. Maalesef daha az kelime kullanarak 
daha fazla şey anlatmaya çalışıyoruz. 

Bugün bizim sözlüklerimizde kelimelerin kaynaklarını şöyle sıralamak mümkün. Bizim İslam 
öncesi dönemden devraldığımız kelimelerimiz var, bunların bir kısmı gerçekten Türkçe. Biz 
öyle sanıyoruz en azından. Bir kısmı o sıralar ilişkide bulunduğumuz komşu dillerden geçmiş 
kelimeler; mesela Çince’den geçmiş, Moğolca’dan geçmiş. Bir kısmı da, bir ara Budizm 
döneminde geçmiş olan kelimeler var. İslam öncesi böyle bir kelime haznesine sahibiz. 
İslamiyet’ten sonra birçok Arapça kelime girdi dilimize. Bunların bir kısmı dinî terminoloji 
olarak girdi. Sonra farsça çok sayıda kelime dilimizde yer aldı. Ama şunu söyleyelim: 
bizim günlük hayatta kullandığımız din dili farsça. Mesela İran’da abdest kullanılmaz, 
biz farsça “abdest”i kullanıyoruz. Namaz yine farsça bir kelime, salat kelimesini hocalar 
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bile kullanmıyorlar. Oruç aynı şekilde… Peygamber var. Biz resul ya da nebi kelimesini 
nadiren kullanırız. Böyle günlük bir farsça din dilimiz var. Bunun sebebi de şu: biz Türkistan 
bölgesinde İslamiyet’i İranlı hocalardan öğrendik. Bugüne kadar da kelimeleri getirdik, 
atmaya da gerek yok. Bu gayet normal bir şey. “Dinin orijinal kelimelerini kullanalım” demek 
anlamsız. Bu tarihe mal olmuş bir şey. Ayrıca İslâmiyet ile ilişkimizi anlatması bakımından da 
önemli. Ve anlamı da değişmiyor, namaz deyince salatı anlıyoruz. 

Biraz da insanlığın zihnî muhtevasından bahsetmek istiyorum: “Neden klasiklerimiz yok” diye 
yazı yazmıştım zamanında. Yani üzerinde ittifak ettiğimiz, okunması gerektiği konusunda 
hem fikir olduğumuz klasiklerimiz neden yok diye.. (Bunu başka yazılarla genişletip kitap 
yapmak istiyorum.) O sıra şunu düşündüm: Bütün insanlığın zihninde taşıdığı sözlü ve 
yazılı bir birikim var.. Bu kafamızda taşıdığımız kütüphane gibi bir şey. Bu zihnî birikimde 
neler var diye düşündüm. Öncelikle insanlık tarihi açısından düşünürsek, öncelikle şifahi 
(sözlü) bir birikimimiz var; masal, efsane, destan, hurafe, mitoloji gibi unsurlardan oluşuyor.. 
Bunlar bir şekilde zihnimizde tortu olarak bulunuyor; aileden çevreden, eğitim sisteminden 
edinmiş oluyoruz. Bunlar zihni altyapımızı oluşturuyor. Dini bilgiler de zihnimizde hayli yer 
tutuyor. Dini bilgilerin bir kısmı kitaplı dinlerde isek, kitapların bilgileri.. Kitaplı din deyince 
biz kendi din geleneğimizi kastediyoruz, ama unutmayalım ki Çin’de Hindistan’da da bazı 
dinlerin kitapları var. Bunlar da insanlığın zihninde önemli yer tutuyor. Bir de şunu söylemek 
zorundayız ki, dindar olmayanlar da dini metinlerden zihinlerini uzak tutamıyorlar. En 
laik, en ateist olanların zihinlerinde de dini bilgilerin yeri var. Hatta bu Avrupa’da daha çok 
görülüyor. Birçok dinden uzak olduğunu söyleyen, kiliseye gitmeyen insanlar bile zihninde 
Hristiyanlığın birçok bilgisini taşıyor ve belki hayatını o bilgilere göre tanzim ediyor. Bunun 
için ille de dindar olmak gerekmiyor. Dini bilgilerin gücü inançla ilgili olması ile alakalı. 
İnançla ilgili olduğu için de zihnimizdeki yerleri diğer bilgilerden farklı şekilde pekiştirilmiş 
oluyor.

İnsanlığın müşterek hafızasında edebî metinler in de önemli yeri var. Her dili temsil eden, o 
dilin klasiği sayılabilecek eserler var. Artık son iki yüz yıldır, özellikle de batıda ortaya çıkan 
edebi metinler var klasik olarak. Pek çok dil o eserleri kendi dillerine çevirdi ve o eserler 
günlük hayatta ve eğitim sistemlerinde yaygınlaştı. Yani bütün dünya dünyanın geri 
kalanının edebi eserlerini belli ölçüde okudu. Tabiî bu batı için doğru. Amerika’da Avrupa’da 
sistematik okuma grupları oluşturuluyormuş. Hala da var ama eskiden daha yaygınmış. 
Onlardan bazılarına bakmıştım. On yıllık bir program uyguluyorlar. On yıllık programda her 
yıl on kitap okuyorlar.  Bunların yarısı edebî eserler, yarısı da fikrî ve felsefi eserler. Mesela 
Amerika’da buna Amerikan Hürriyet Beyannamesi ile başlanıyor. Sonra İncil’den bir bölüm. 
Sonra Latin Klasiklerinden birkaç kitap. sonra filozoflardan bir kaçının kitabı ve sonra da 
edebi eserler. Yıllar içinde Budizm ya da konfüçyanizm metinleri de yer alırken, bu yüz kitap 
içinde İslâmî metinler yer alamıyor. 

Bizde de 1940’larda Klasikler yayını başladığında bu tamamen batı klasikleri çerçevesinde 
düşünülmüş. Sanıyorum 2000’e yakın kitap on yıl gibi bir süre içinde tercüme edilmiş. O 
arada politik değişimler olduğu için bir de Şark Klasiklerini ekleyelim denilmiş. Şark-İslâm 
Klasiklerinden tüm yayınlanabilen 66 adet. 2000’e yakın batı klasiği, 66 adet Şark-İslâm 
Klasiği... 
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Tabii bu şartlar şimdi tamamen değişti. Türkçeye çok sayıda kitap çevriliyor. Her dilden çeviri 
var ama yine batıdan yapılan çeviri daha fazla. Hatta biz doğuya ait bazı eserleri de batı 
dilleri üzerinden çeviriyoruz. 

Son yıllarda Türkiye’de telif ve tercüme 50.000 kadar kitap yayınlanıyor. Tekrar baskı olanlar 
da var tabii. Devletin yayınladığı metinlerle beraber teknik metinler de var bu sayının içinde. 
Aslında 50.000 kitap demek bir kütüphane demek. Bu küçümsenecek bir rakam değil. İyi tarafı 
bu, çok olması.. Ama 50.000 kitabın ayrıma tabi tutulamaması kötü tarafı. Ne yayınlandığını 
bilen yok, takip eden yok, bir sistem kurabilmiş değiliz bu konuda. Yani kendi sahasındaki 
kitapları bile iyi derecede takip edebilen insan az. Bu durumda o kitaplar yayınlanmamış gibi 
oluyor adeta. Yani edebi kamuoyuna mal olan eser sayısı çok az. Bu durum gençleri daha çok 
ilgilendiriyor. Gençler kitap bastırdılarsa, ama bunu dağıtımı da iyi yapan bir yayınevinde 
yaptırmadılarsa, kaybolup gidiyor. Ya da kendi ceplerinden para vererek basılan kitaplar da 
istenilen etkiyi uyandıramıyor. Asıl konuşulması gereken konulardan birisi de bu. 
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Yeni Mecralar, İnternet vb. Türkiye’de 
Edebiyat ve Kültür Eserlerinin Basımı ve 
Dağıtımı

Osman Özbahçe
Şair

Hepiniz hoş geldiniz. 

Bu toplantının Yazarlar Birliği’nin diğer faaliyetlerinden bir farklılığı var. Konulu bir toplantı. 
Mehmet Abinin sabahki açılış konuşmasında söylediği gibi insanı heyecanlandıran bir 
başlık. Çünkü özellikle edebiyat bağlamında herkesin aradığı genç yazar, genç şair, genç 
hikâyeci. İnşallah sizler de ilerde bu konuda ısrar edersiniz ve iyi birer yazar olursunuz. Bu 
temenni ile konuşmama başlamak istiyorum. 

Benim konuşmamın başlığı; “Yeni Mecralar, İnternet, Edebiyat Eserlerinin Kitap Olarak 
Basımı ve Dağıtımı Sorunu.” Böyle bir başlık şöyle bir sonuç getiriyor insanın aklına: Yazar 
olacaksınız, yazacaksınız; ama gördüğünüz gibi, mesele bununla bitmeyecek. Bunun bir de 
dergi olarak, kitap olarak insanlara ulaştırılması gibi ciddi bir sorun var önümüzde. Yani bizi 
böyle bir sonuca götürecek bir konuşma yapmam lâzım normal şartlar altında. Ama ben 
tersinden bir konuşma yapmaya karar verdim. Çünkü asıl iş her zaman daha önemlidir. Bu 
basım dağıtım gibi başlıklar altında dile getirilecek sorunlar ikinci dereceden sorunlardır. 
Başlığı iki bölüme ayıralım. Yeni mecralar ve internet. Bu nedir diye kendimize sorduğumuzda 
şu mesele ortaya çıkıyor: Görünme meselesi. Yani neden yeni mecralara başvuruyoruz? 
Görünmek için. Diyelim ki şiirle uğraşıyoruz veya yazı yazıyoruz; insanlara ulaşmak gibi bir 
derdimiz var. Kendimize yeni imkânlar arıyoruz. İnterneti bu bağlamda kullanıyoruz.

Başlığın ikinci kısmı, edebiyat sanat eserlerinin kitap olarak basılması ve dağıtılması. 
Yine aynı sonuç çıkıyor. Görünmek, insanlara ulaşmak. Meseleyi bu şekilde ortaya 
koyduğumuzda normal şartlar altında bu meselenin yazarlıkla alâkası olmayan bir mesele 
olmasında anlaşmalıyız. Siz diyelim ki şiirle uğraşıyorsunuz, hikâyeyle uğraşıyorsunuz, 
roman yazıyorsunuz. Sizin bunu, kitap olarak basmak, dağıtım sorunları ile uğraşmak, 
bunlara çözüm bulmaya çalışmak gibi meseleleriniz, normal şartlar altında, olmaması lâzım. 
Hatta genç yazardaki genç sıfatını da bir kenara bırakalım, bir yazarın bunlarla ilgilenmemesi 
lâzım. Bunlarla daha teknik işlere bakan insanlar ilgilenmeli. Ama sadece genç yazarların 
değil, yaşlı yazarların da bugün en temel meselelerinden birisi, kitapların basılması, ulusal 
ağ içinde dolaşıma sokulabilmesi. Bu sorun yıllardır aşılamayan bir sorun.

Benim “Genç Şair Geber” başlıklı bir yazım var. Bu başlığı “Genç Yazar Geber” diye 
uyarlayabiliriz. Öl yani, geber. Bu yazıda şöyle bir ana fikir var. Genç şair veya genç yazar 
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ibaresinde acemilikleri mazur gören, yeteneksizleri anlayışla karşılayan, gelişmemişliği 
onaylayan bir bakış açısı gizli. Ama özellikle şiir, hikâye ve roman bahsinde, kesinlikle yetenek 
şart ve bu yetenek 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda, bir süreç içinde oluşan bir şey değil. Şair, 
hikâyeci, romancı hiç kuşkusuz işin içerisinde yer alırken gelişir; ama 40 yaşında dördünü, 
beşinci şiir kitabını çıkaran şair için de genç şair ibaresi kullanılıyor. Yani insanlar bir türlü 
büyüyüp olgunlaşamıyor.

Burada birkaç örnek hatırlatayım. İkinci Yeniden sonra iki büyük usta şair çıkardık. Zarifoğlu 
ve İsmet Özel. İlk kitaplarına bakın. Normal şartlar altında ikinci kitaplarının daha iyi kitaplar 
olması lâzım. Ama ilk kitapları belki de en iyi kitaplarıdır. Veya ikinci kitaplarından kesinlikle 
daha aşağıda değillerdir. Ama “genç şair” gibi ibarelere sığınarak yol alan şairlerin kitaplarına 
bakın hepsi aynı sorunla maluldür. Şair olmak, hikâyeci olmak ya da herhangi bir türde 
yazar olmak kaygısı olanlar varsa, temel işin, kesinlikle, yaptığımız bu iş olduğunu aklımızda 
çıkarmamamız gerekir. Yani siz iyi birer hikâyeci, romancı olmak istiyorsanız, arkasından 
gelecek sorunların hepsi hikâye. Onlar da eninde sonunda aşılıyor.

Normal şartlar altında dağıtım meselesinden bahsetmek bir yazarın işi olmamalı dedik 
başta. Ama benim bu konuşma için seçilmemin bir sebebi var. Ben iki tane dergi çıkardım. 
Birisi Kökler, diğeri Karagöz. Kökler’in doğrudan yayın yönetmeni bendim, Karagöz’ün 
yayın yönetmeni Hakan Şarkdemir’di. Kökler’i Vadi Yayınları bünyesinde, Karagöz’ü de 
Ebabil Yayınları bünyesinde çıkardık. Aynı zamanda bir yayınevi yönetiyorum. Bu dergi 
çıkarma işlerini, kitap çıkarma işlerini biraz olsun biliyorum. Bu sektörler içerindeki sorunları 
biliyorum. Bunları çözmede yazar olarak yetersiz olduğumuzu da biliyorum.

Konuşmamın birinci bahsini hızlıca kapatayım istiyorum. Temel itibariyle bir kişinin edebiyat 
camiasında kabul edilebilmesi için, yazdığı alanın otoritesi kabul edilen kişiler tarafından 
veya merkez dergiler tarafından onaylanması gerekiyor.

Bu yeni mecralar altındaki internet seçenekleri bu onayı ortadan kaldırıyor. Meselâ siz şiir 
yazıyorsunuz, merkez dergilerde yayınlatamıyorsunuz, internette kendiniz yayınlıyorsunuz. 
Sonra diyorsunuz ki 5000 tane takipçim var. Türkiye’de en iyi şiir kitapları bile 500 tane 
basılıyor, 4-5 yılda anca tüketiliyor. Siz diyorsunuz ki 5000 takipçim var. Ama sen şair değilsin. 
Çünkü internet senin şair olup olmadığını test edebileceğin bir ortam değil. Bu mekanizmayı 
da bozan bir ortam hatta.

Bugün internet şairleri var. Hiçbir şey yapamazsam diyor, 500 kişiye mail atıp ekinde şiirini 
gönderiyor. Ya da kendisine sayfa tasarlıyor, orada şiirler yayınlıyor, insanları oraya kanalize 
ediyor. Eğer içinizde böyle işlerle uğraşan arkadaşlar varsa bence Dergâh dergisi, Hece 
dergisi, Kitaplık dergisi gibi dergilerde kendinizi kanıtlamanız daha önemli. Buralarda kabul 
edilebilir olmanız daha önemli. Çünkü edebiyat ortamının içine giriş burada geçiyor.

Yeni mecralar ve interneti şu başlıkla da düşünebiliriz: Mesela son zamanlarda Serkan Işın 
görsel şiir diye bir çıkış yaptı. Daha farklı bir şiir yazma tekniği. Bu internet üzerinden, yeni 
mecralardan daha hızlı şekilde yayılıyor. Resim şiir de denilebilir. Yani böyle, şiirin kendisine 
teknik getiren mevzularda bu başlık geçerli olabilir. Özellikle edebiyat bahsinde baştan bu 
yana var olan mekanizmayı bu internet parçaladı, ortadan kaldırdı.
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Benden önceki konuşmacılar divan edebiyatından, Tanzimat edebiyatından örnekler 
verdiler. O taraftan özellikle 2000’li yıllara kadar gelen bir mekanizma vardı. Bu mekanizmayı 
internet ve 1980 sonrasının siyasi ortamı, bu mekanizmayı iptal etti. Nasıl? Şöyle: İster 1900’lü 
yılları düşünelim, ister 1980’lere kadar gelelim; mekanizma şöyle işliyor: Mesele edebiyatsa 
sen dergilerde birey olarak kendini kabul ettiremediğin takdirde şiir okuyucusu oluyorsun, 
şair olamıyorsun. 1980’lerden sonra dergilerde ciddi bir patlama yaşandı. O yılları bilenler 
hatırlar. Bunun temel nedeni 1980 öncesinin siyasi ortamıydı. O ortamdan çıkan insanlar, bu 
edebiyat ortamını kendileri için bir tür kurtuluş saydılar. Bugün internette sayfa açıp şiir-yazı 
yayınlama meselesine döndü iş. “Sen benim şiirimi yayınlamıyorsan ben iki arkadaşımla bir 
dergi çıkarırım”a dönüştü olay. Oysa merkezi tutan dergilerde yazısını-şiirini yayınlatmayı 
esas alan arkadaşlar bu süreçten başarı ile çıktılar.

Bu kitap meselesine geldiğimizde de, “şiirin değeri düştüğü için kimse şiir kitabı 
yayınlamıyor. Şiir okuyan da kalmadı zaten. İşimiz çok zor” şeklinde konuşmak çok kolay.  
Özellikle şiir bahsinde ne kadar eskiye gidersek gidelim durum değişmiyor. Meselâ size iki 
örnek vereyim. Biri Cahit Zarifoğlu’nun diğeri İsmet Özel’in ilk kitapları. Zarifoğlu’nun İşaret 
Çocukları’nın ilk baskısı İnsan Yayınevi’nden çıkmış, beyaz kapaklı bir kitap. Ya kendisinin ya 
da Erdem Beyazıt’ın söyleşilerinden birinde geçiyordu, askere gitmeden bastırıyor kitabını. 
Arkadaş çevresine 10-20 tane dağıtıyor. Askere gitmeden bir arkadaşının evine koyuyor 
kitapları. Arkadaşının abisi bir kış boyu soba tutuşturmada kullanıyor o kitapları. Bu adam 
Cahit Zarifoğlu. İlk kitabını kendi parası ile bastırıyor. Dağıtamıyor. Çok sonraları öğrendim, 
İsmet Özel de ilk kitabını kendi parası ile bastırmış. Hatta 250 lirasını babasından borç alarak 
baskı masraflarını tamamlayabilmiş. Bugün en popüler yayınevlerini düşünelim, ikisinin de 
şiir kitaplarını basmak için takla atarlar.   

Yani sadece bugünkü genç yazarın önünde basım dağıtım sorunu yok. Bu her zaman vardı. 
Tek seçenek var: Eğer siz dişli çıkarsanız, işinizde ısrar ederseniz, kitap basma meselesi basit 
bir mesele olur.
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Yazarlık ve Düşünce

Musa Kâzım Arıcan

TYB Genel Başkanı 

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Yazarlık nedir? Yazar neyi yazar? Olanı mı yazar? Olmayanı mı? Muhayyel olanı mı yazar? Reel 
olanı mı yazar? İdeal olanı mı yazar? Yazar düşünceyi mi yazar? Hangi düşünceyi yazar? O 
halde;

Düşünce nedir? Tefekkür mü? Teemmül mü? Tezekkür mü? Tefauul mu? Tefakkuh mu? 
Hangisidir? Batı düşüncesi mi? Doğu düşüncesi mi? Felsefi düşünce mi? Siyasi düşünce mi? 
Medyatik düşünce mi? Sportif düşünce mi? Ahlaki düşünce mi? İlmi düşünce mi? Dünyevi/
seküler düşüce mi? Uhrevi düşünce mi? Dini düşünce mi? İnsani düşünce mi? İrfani düşünce 
mi? Şeytani düşünce mi? Rahmani/ilahi düşünce mi?

Düşünce var olan mıdır? Olması gereken midir? Olması istenilen midir? İnsan aklına konu 
edilen midir? İnsan muhayyilesinde, aklında, fikrinde, kalbinde olan mıdır?

Düşünce olmaksızın yazarlık olur mu? 

Yazarın mutlaka bir düşüncesi olacak mı? Olmalı mı? 

Düşüncesiz/renksiz/kimliksiz/kişiliksiz yazarlık olur mu?

Kanaatim odur ki düşünce bir rengi, bir kimliği, bir kişiliği ifade eder. 

Düşünce bir zamanı, bir mekânı, bir kültürü, bir inancı temsil eder.

Bir düşünceyi bir düşünürü okurken/dinlerken esasen bir kimliği, bir kişiliği, bir mekânı, 
bir zamanı, bir kültürü, bir inancı okuyoruz veya dinliyoruzdur.

Düşünme esasen hayatın manasını arama işidir. Düşünme aslında insanı ve insani olanı 
mevzu edinmedir. Düşünce hayatı konu edinmedir. Düşüce hayatı diyoruz: kültür, fikir, 
sanat, inanç vs düşünceye konu edindirmeyi kastediyoruz.

Düşünceyi Neyle Elde Ederiz?

Akıl mı? Sezgi mi? Duygu mu? Kalp mı? Haz mı? Vicdan mı? Düşüncenin aracıdır. Neyle 
düşüneceğiz? Bunlardan hangisiyle düşünce üretilir?

Neyi Düşüneceğiz?

İnsanı mı? İnsan dışındaki varlıkları da mı?
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Hayatı mı? Ölümü mü? Dünyayı mı? Ahireti mi? 

Mutluluğu mu? Acıyı mı? Barışı mı? Savaşı mı?

Dostluğu mu? Düşmanlığı mı? Fazileti mi? Rezileti mi?

Parayı ve makamı mı? Değeri, izzet ve şerefi mi?

Rahmani olanı mı? Şeytani olanı mı?

Niçin Düşüneceğim?

Daha iyi bir dünya için mi? Kendi çıkarlarım için mi?

Sadece kendim için mi? Tüm insanlık için mi?

Nasıl Düşüneceğim?

Kendim olarak mı? Kendim kalarak mı? 

Tecrübe ederek mi? Başkasına ait olanı alarak mı?

Kimin(le) İçin Düşüneceğim? 

Sadece kendim için mi? Ailem için de mi?

Sadece memleketim için mi? Dünya için de mi?

Sadece dünya için mi? Ahiret için de mi?

Nerede Düşüneceğim?

Sadece yalnız başıma olunca mı? Kalabalıklar içinde de mi?

Sadece manevi mekânlarda mı? Tüm mekânlarda da mı?

Ne Zaman Düşüneceğim?

Sadece sıkıntıya düşünce mi? Refah zamanında da mı?

Sadece derde düçar olunca mı? Ferah zamanlarda da mı?

Neyle Düşüneceğim?

Sadece kavramlar, kelimelerle mi? Kavramsız ve kelimesiz de mi?

Sadece bize ait olanla mı? Başkasına ait olanla da mı?

Tüm bu sorular bağlamında düşünebilmek holistik/bütüncül düşünceyi ortaya çıkaracaktır. 
Bütüncül düşünce bilgece düşünmedir. 

Nasıl Bir Düşünce

Yine düşünce rasyonel mi olacak? İrrasyonel düşünce olur mu?

Düşünce objektif mi olacak? Sübjektif düşünce olur mu?

Düşünce tutarlı mı olacak? Tutarsız/çelişik düşünce olur mu?
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Düşünce kuşatıcı/şümullü mü olacak? İndi/kısmi düşünce olur mu?

Kanaatim odur ki bir düşünce, rasyonel, objektif, tutarlı ve şümullü olmalıdır. Değilse biz o 
fikre ya da kanaate düşünce diyemeyiz? Varsayım olabilir, faraziye olabilir, kanaat olabilir.  

O halde rasyonel olmak nedir? Objektif olmak nedir? Tutarlı olmak nedir? Şümullü Olmak 
nedir? 

Rasyonel Olmak:

Rasyonel olmakla, açıkça irrasyonel olunmadığı ifade edilmektedir. Olaylara, olgulara, 
düşüncelere ve konulara rasyonel açıdan bakmak demek, akıl gücümüzün imkânlarını 
kullanarak fikirlerimizi temellendirme çabasına girmemiz ve aklın sınırları içerisinde 
gidebileceğimiz yere kadar gitmemiz demektir. Rasyonel olmak aynı zamanda makul olmak 
demektir. Bu anlamda rasyonel olmak, tefekküre, teemmüle ve tedebbüre başvurmaktır. Öte 
yandan rasyonel olmak rasyonalizmden de farklı bir tutumu ifade etmektedir.   

Objektif Olmak:

Fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve bakış açılarımızı ortaya koyarken, herhangi bir lehte 
ve aleyhte tutum içinde olmamamız demektir. Peşinen karar vermeden araştırma ve 
incelemeye koyulmak anlamını da ifade etmektedir. Objektif olmak, herhangi bir araştırma, 
inceleme ve yazıda, sahip olduğumuz değerleri tamamen bir kenara bırakmak anlamına 
da gelmemelidir. Önemli olan, inceleme yaparken bir takım inançlara ve değerlere sahip 
olmak değil, verileri düşünme ve tartışmayı haklı kılacak biçimde zorlamamaktır. Bu nedenle 
objektiflik olmakla sübjektif olmak arasında ince ve çok hassas bir çizgi bulunmaktadır. 
Objektif olmak mutlak anlamda sübjektif olmamak değil, daha özelde tarafgir olmamaktır. 
Bazı görüş ve düşünceleri haklı çıkaracak bir savunmacılık (apoloji) olmamalıdır.  

Tutarlı Olmak:

Bir fikri savunurken çelişkiye düşmemektir. Aynı anda hem determinizmi hem de özgürlüğü 
savunamayız. Şayet böyle çelişik bir durum söz konusu ise, ortada giderilmesi gereken bir 
tutarsızlık bulunmaktadır. Felsefeyle düşünen bir kişinin zihninin sadece bu türden açık 
tutarsızlıklar karşısında değil, ilk bakışta kolayca fark edilemeyen tutarsızlıklar karşısında da 
son derece duyarlı olması gerekir. Tutarsızlıkları görebilmek için de, derin tahlil ve tenkitlere 
ihtiyaç vardır. Bilhassa dil ve mantık açısından yapılacak tahlillerin önemi, herhangi bir 
tartışmaya yol açmayacak kadar açıktır.   

Şümullü Olmak:

Herhangi bir konuyu ele alırken, konuyla alakalı tarihi, ilmi ve mantıki bütün verileri dikkate 
almaktır. Hatta mümkünse aleyhte dile getirilen görüş ve düşünceleri de hesaba katmaya 
gayret etmektir. Diğer bir ifadeyle bir konuya kaç açıdan bakmak mümkünse hepsini nazarı 
itibara almaktır. Bu aynı zamanda, tutumlarımızda evrensel olmaya çalışmak demektir.

Bu dört ilkeye dayanan fikre tam anlamıyla düşünce diyebiliriz. Düşünce aynı zamanda bir 
bakış tarzıdır. Bu dört prensibe dayalı fikir ve kanaatlere düşünce diyebileceğimiz gibi bakış 
tarzı da diyebiliriz. Bir bakış tarzı ya da düşüncesi olmayan yazar olabilir mi? Ya da başka bir 
ifadeyle yazarlık bir düşünce ve bakış tarzı ortaya koymak değil midir? 
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O halde düşünce ile bizde doğrudan doğruya kendiliğimizden fark edeceğimiz şekilde olup 
biten her şeyi anlamaktayız. Böylece yalnız anlamak, istemek, tahayyül etmek değil, duymak 
da burada düşünmekle aynı şeydir. Dolayısıyla düşünen şey, şüphe eden, anlayan, kavrayan, 
tasdik eden, inkâr eden, isteyen, istemeyen, tahayyül eden ve duyan bir şeydir.   

Biz insanlar akıllı ve düşünen varlıklarız. Aristoteles’in ifadesiyle bizler zoon logon exon 
(düşünen canlı)larız. Dolayısıyla düşüncenin insan varoluşunun en önemli boyutlarından 
birisi olduğu anlaşılmaktadır.

 Yalın haliyle düşünce nedir? Tefekkür etmek, bir sonuca varmak amacıyla incelemek, 
karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, 
muhakeme etmek, aklından geçirmek, göz önüne getirmek, zihniyle arayıp bulmak, akıl 
etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek, tasarlamak anlamlarını ifade etmektedir. Bu 
ifadelerin ya da kavramların tümü düşünmeyi tanımlayabilir. 

Bunlara ek olarak muhakeme, irade, önsezi, sezgi, öngörü, yine kültürümüzde var olan 
feraset, basiret, akıl, zihin, fehim gibi kavramlar da düşünme eylemi ve düşünceyle yakın 
ilişkisi olan kavramlardır. Tahayyül etme, hayal etme, zihinsel kurgulama, zihinsel tasarım, 
zihinde canlandırma da ilişkili kavramlardır. Daha da ötesi, gözlerimiz açıkken farkında 
olmadan aklımızdan geçen olay ve nesneler ya da bunların değişik düzeydeki tasarımları; 
bilgisayar başındayken zihnimizde canlanan olaylar; pencereden dışarı bakarken aklımızdan 
geçenler ya da beklenmedik bir şekilde oraya buraya giden düşüncelerimiz düşünme ve 
düşüncenin farklı şekillerini oluşturur. Derinlemesine düşünme ise düşüncenin bir adım 
daha gelişmişidir. Önyargılardan uzak olma, açık fikirli olma ve şüpheci olma aşamalarını 
içerir.

Şu halde tüm bu söylenenlerden sonra kısaca özetlemek gerekirse düşüncenin ne olduğu 
maddeler halinde şöyle ifade edilebilir:

• Düşünce akla dayalı bir çabadır.

• Düşünce bilgeliktir, bilgiyi elde etmeye çalışmaktır.

• Düşünce bir ‘bilim’dir ve dahası bilimlerin bilimidir.

• Düşünce hayret etmektir.

• Düşünce soru sormaktır, sorgulamaktır. 

• Düşünce şüphe etmektir. Düşünce araştırmadır.

• Düşünce aydınlanmadır.

• Düşünce gerekçelendirme ve temellendirme yapabilmektir. 

• Düşünce eleştirel bir bakıştır.

• En son olarak düşünce öğretilmez üretilir.

• Bizim buradaki çabamız da esasen nasıl düşünce üretilebileceğinin ya da 
yapılabileceğinin ipuçlarını verebilmektir. 

• Bu bağlam da bir de düşünce dediğimiz de daha çok felsefi düşünce akla gelir. O halde 
nedir felsefi düşünce?
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• Felsefeyle düşünmeyi, analitik düşünme ya da kritik düşünme olarak ifade edebiliriz. 
Bu bağlamda felsefeyle düşüme aynı zamanda felsefî düşünce olarak da tanımlanabilir. 
Felsefî düşünmenin temel karakteri analitik ve kritik düşünme olarak belirlenebilir. 
Bu da gözlem, tecrübe, tefekkür, neden-sonuç ilişkisi kurma işlevleri ve/veya iletişim 
yoluyla toplanmış ya da edinilmiş bilgilerin entelektüel-bilimsel seviyede ve belli bir 
disiplin içinde tanımlanması, değerlendirilmesi, kavramsallaştırılması, analiz edilmesi, 
karşılaştırılması, sentezlenmesi, yorumlanması ve uygulamaya geçilme aşamasına 
gelinmesi sürecidir. Analitik ve kritik düşünme bir beceridir; bununla birlikte aynı 
zamanda bir tutumdur.

• Analitik ve kritik düşünme bireyin karar verirken akla uygun ve derinlemesine 
düşünebilme sürecidir. Zihnin bilişsel sorgulama etkinliği, derinlemesine düşünme ve 
yeniden yapılandırma gibi bilişsel pratikleri içerdiği göz önünde tutulursa analitik ve 
kritik düşünme anlamlandırma ve problem çözme gibi iki temel yeteneği gerektirir. Yine 
analitik ve kritik düşünme doğru soruları sorabilmek demektir. Doğru sorular sormanın 
faydası nedir? Kritik sorular bir dürtü sağlar ve kritik düşünce için yol gösterir. Daha iyi 
seçenekler, kararlar ve yargılar için bizi teşvik eder. Bir makaleyi okurken, bir konferansın 
kalitesini sorgularken, bir tartışmayı şekillendirirken, bir vatandaş olarak oy verirken, 
alışveriş yaparken doğru sorular sorabilmeli ve kritik ve analitik düşünebilmeliyiz.

• Felsefî Düşünme ile Neyi Kastediyoruz?

• Felsefî düşünce veya felsefî düşünüş, insan aklının, olaylar hakkında duymuş olduğu 
merakın, daha çok bilme, daha çok anlama ihtiyacının doğurmuş olduğu bir düşüncedir. 
Bu aynı zamanda insanın ruh ve zekâsını besleyen bir gıda gibi de düşünülebilir. 
İnsanı kuşatan maddi ve manevi bütün varlıklara karşı ilgi ve merakı tatmin eden bir 
düşüncedir. Olay ve olgulara çok yönlü bakabilmeyi sağlayan bir düşüncedir. 

• Felsefi düşünüş aynı zamanda soyut düşünce demektir. Gerçek düşünce de soyut 
düşüncedir. Zira insanlar ciddi düşündüklerinde soyut düşünürler; zihinlerinde 
kavramlar, teoriler, modeller, paradigmalar denilen gerçeğin basitleştirilmiş tasvirlerini 
canlandırırlar. 

• Böylesi bir düşünüş, yani felsefesi düşünüş ancak entelektüel düşünüştür. William 
James’in ifadesiyle entelektüel düşünüş olan felsefi düşünüş dışındaki düşünceler 
‘gürültü karmaşası’dır ancak. Thomas Khun ise bu bağlamda şunu ifade eder: ‘Bir 
paradigma olarak kabul edilmek için bir teori, rakiplerden daha iyi görünmelidir, ancak 
karşı karşıya kalabileceği bütün gerçekleri açıklamasına gerek yoktur ve gerçekte de 
hiçbir zaman (bunların hepsini) açıklamaz’.

• Felsefeyle düşünürken birçok şeye dikkat etmemiz gerecektir: Kavramlarımızın 
içeriklerinin ortak bilincin şartlarına uyması zorunludur diye düşüneceğiz. Yani her 
kavram her birimizin kafasında ayrı ayrı anlamlara geliyorsa, düşünce ve tartışma imkânı 
ortadan kalkmış demektir. Böylesi bir ortam, körler, sağırlar ve dilsizler ortamı olacaktır.

• Felsefeyle düşünme, bizi gelişigüzel düşünmeden uzaklaştıracaktır. Düzenli, yöntemli, 
ayrıştırıcı ve bütünsel bakabilmeyi sağlayacaktır. Felsefeyle düşünmek, ileri geri 
düşünmekle aynı şey değildir. 
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• Yazarlık için aslolan düşüncedir. İster roman, ister öykü, ister şiir yazarlığı olsun bu 
faaliyet mutlaka bir düşünce üzerine inşa edilmektedir. Yazarlık bir derdi olma halidir. 
Derdi olan düşünür. ‘Aşk ağlatır, dert söyletir’ denmiştir. Derdi olan düşünür, düşünen 
yazar, yazmak ister. 

• Yazarlıkta aslolan düşündedir. Düşüncesi olamayan yazarlık ruhu, manası ve anlamı 
olamayan yazarlık gibidir. Düşüncesi olmayan hiçbir eser uzun süre yaşamaz. Bir süre 
sonra ölür. Zamanı ve mekânı aşan eserler hep düşüncesi olan derdi olan eserlerdir. Bir 
süre sonra zaten yazarını da aşar böylesi eserler. Artık yazar yok olur, fikir ve düşünce 
yaşar. Mevlana’nın Mesnevisi gibi, Yunus’un, Aristoteles’in, Farabi’nin eserleri gibi.  

• Bu tür eserlerdeki düşünce ilim, hikmet, marifet ve hilm ekseninde ve evreninde 
gerçekleşmiştir ki çağları aşmıştır. Bunlar ilmi düşünce, hikemi düşünce, irfani düşünce 
ve hilmi düşünce demektir. Bu da hakiki ya da hakikat düşüncesidir. 

• Böylesi düşünceler için artık şiir, öykü, roman, deneme sadece hakikatin, hakiki 
düşüncenin aktarım aracı olmuş olacaktır.

• Böyle bir düşünce ile yazanlar bir mütefekkirdir, bir filozoftur, bir bilgedir, bir hâkimdir, 
bir ariftir, bir halimdir. 

• Bu bağlamda insanlığın ilk gerçek düşünce yazıları kutsal kitaplardır. Kutsal kitaplar 
insanlığın fikir, düşünce, kültür, sanat hayatına yön veren ilahi metinlerdir. Bunlar 
vahiy metinleridir. Dolayısıyla insanlığın düşünce ufkunu ilk belirleyen kaynak vahiy 
kültürüdür. 

• İnsanlığın ilk düşünürleri peygamberlerdir. Her peygamber aynı zamanda bir mütefekkir 
ve filozoftur. 

• Her ne kadar filozoflar peygamber olmasalar da gerçek filozoflar da insanlığın gerçek 
düşünür ve mütefekkirleri olmuşlardır. Onların yazıları insanlığın birikimini kuşaklara, 
nesillere aktarmıştır. Konfiçyus, Buda, Tales, Psagoras, Socrates, Platon, Aristoteles, 
Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd gibi filozof, mütefekkir ve düşünürler aynı 
zamanda ortaya koydukları metinler de insanlığın zihin dünyasını beslemişlerdir. 

• Şu halde iyi bir yazarlık için iyi bir mütefekkir olunmalıdır; iyi bir mütefekkir olmak için 
de iyi bir okur olmak gerekir. Zaten iyi bir okur olunursa sevki tabii ile insan düşünme 
ve yazma istidadını ortaya çıkaracaktır.  

• İyi bir okurluk için öncelikle mutlaka kutsal kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an; dini 
metinler, Klasik ve çağdaş eserler okunmalıdır. 

• H.165/M.781 yılında doğan Haris el-Muhasibi, er-Riaye adlı eserinde düşünmenin 
insana ağır geldiğini ifade eder. Üç nedenden dolayı düşünmek insana ağır gelir: 
Birincisi ahreti anarak kalbin dünyayı düşünme yüzünden rahatının kaçması. Çünkü 
tefekkür ettiğinde, aklını dünyadan uzaklaştırıp hapseder. Dolayısıyla dünyayı ve onun 
işlerini tefekkür etme lüksünden onu alıkor.
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• İkincisi ahret ve onun sıkıntılarını hatırlayıp düşünmek, nefsi incitir, dağlar: ahreti ve 
hesabı, leh ve aleyhindeki şeyleri hatırladıkça nefs gamlanır. Çünkü inanan bir mü’min 
(muvahhid) bu hususlarda tefekkür ettiği zaman bunlara inanması sebebiyle üzüntü ve 
gama dalar. Bu nedenle düşünme nefse ağır gelir.

• Üçüncüsü nefs ve düşman, irade eden kulun, ahreti düşünmeyi irade ettiği zaman 
Rabbine yaklaştırmayan her türlü tadı yarıda kesen bir korkuyu düşünme peşinde 
olduğunu ve kendi üzerine düşen herhangi bir yükümlülük konusunda katlanabileceği 
her türlü zor görevi kotarmak niyetinde olduğunu bilir. Sözü edilen üç zorluk nedeniyle 
irade sahiplerine düşünmek ağır gelir. 

• Muhasibi’ye göre düşünmeyi hafifleten şey de vardır? O da inayettir. 

• İnayeti ortaya çıkaran da, düşüncenin, dünya ve ahret yararları düşünme ile ulaştığı 
şeyin değerinin büyüklüğünü; ahret hakkındaki düşünceyi bırakmaktan doğacak 
zararın da boyutlarının ne denli vahim olduğunu bilmesinin ululuğudur. 

• Düşünceye yol veren şey nedir? İlgi ve endişenin tek noktada yoğunlaşmasıdır. Kişi 
böyle yaptığı zaman tefekkür eder, tefekkür ettiğinde düşünür, düşündüğü zaman da 
görür. 

• Uyanıklık yoluyla zikir, zikir yoluyla duruluk, duruluk yoluyla ince ve derinlemesine 
düşünce ortaya çıkar. 

• Uyanıklık aklın uyanıklığıdır. Kişi uyanık olduğu zaman zikreder. Zikrettiği zaman teennili 
olur. Teennili olduğu zaman, ince kavrayış sahibi olur. İnce kavrayış ve ilim sahibi olduğu 
zaman düşünür. İlim olan nurla düşündüğü zaman görür, gördüğü zaman da apaçık 
hale gelir.  

• Zikirle, teenniyle, teemmülle, rikkatle, ferasetle yazan yazarlar olmanız ve olmamız 
temennisiyle...
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Matematik ve Şiir

İbrahim Eryiğit

Şair, eğitimci

“...evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden 
ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve 
diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak 
karanlık bir labirentte dolanılır.” 

Galileo  
 

Matematik özel bir dildir, kendine özgü bir dildir daha doğrusu. Nasıl ki bir dil 
harflerden oluşur, matematiğin harfleri de rakamlardır. Matematik, gündelik dille üst 
üste örtüşmeyen, ancak sayısız ara kesitleri olan bir dildir. Matematiğin günlük hayatla 
kesişimlerini somut olarak görmek için birazcık matematik bilmek yeterlidir. Burada 
matematikten kastım basit toplama çıkarma işlemleri değil. Veya günlük alışverişte 
kullanılan işlemlerin matematikle hiç bir ilgisinin olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 
Matematik bir bakış açısı sunar insana. Bu bakış açısı, insanlara ve olaylara daha geniş 
bir çerçeveden daha özel, daha özenli bakmamızı sağlar. Matematiğin özel dili ayrı bir 
zenginlik katar dünyamıza. Bu dil, bir kuşaktan diğerine zenginleşerek evrimleşen bir 
dildir. Matematik, insan, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir değerdir. Yayılma 
alanlarına ve derinliğine sınır konamayan bir ilimdir. Bütün bilimlere kaynaklık eden 
bir ilim… Hiçbir dil, sanat, felsefe, edebiyat, vs… böylesine kalıcı ve etkili olamamıştır. 
 
Şiirin de özel dil olduğu bilinen bir gerçektir. Matematik kadar kesin formül ve kuralları 
olmasa da matematiğin dayandığı aksiyomatik yapıya benzer tarzda girift bir yapıya sahiptir. 
Bu anlamda, divan şirinin ana iskeletini oluşturan aruz vezninin bütünüyle matematiksel 
bir formda ahenk ve musikiyle donanımlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hece vezninin 
parmak hesabıyla kotarılmasının bu anlamda matematikle bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Aruzdaki matematik, yürek ve ruhun potasında eritilen düşüncenin duyguya evrilmesi 
aşamasında ahenge ve musikiye sonsuz imkânlar sunar, doyumsuz açılımlar kazandırır.   
 
İmge(hayal, imaj), dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur, dış dünyanın, duyumsamaların 
ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır. Bir imge, 
matematiksel bir düşünceye ulaşmayı sağlar. İşte, kilit nokta da buradadır bence. Bu imge; 
simgeleştirme, soyutlama, bağlantı kurma, örnekleme ve değerleri eşlemeyi bir düşüncede 
birleştirerek matematiksel etkinliği oluşturur. Örneğin, bir dörtgende üç açının ölçüsü 



50

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

bilinirse, acaba dördüncü açının ölçüsü ne olur? Dörtgeni çizer, adlandırır ve onun simgesini 
oluştururuz. Soyutlama ile tüm dörtgenler için geçerli olan genel bir özellik keşfederiz. Bu özellik 
bir bağıntıyı dile getirir: “Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir.” Örnekleme, 
eldeki somut soruya geri dönüştür. Bu dörtgen örneğinde izlenen adımlar, bir matematiksel 
düşünce olarak kısa bir sürede gerçekleşir. Diğer yandan, Yahya Kemal’in herkesçe bilinen 
Sessiz Gemi adlı şiirine değinmek istiyorum burada. Bu şiirde ölüm imgesi geçmediği halde, 
şair şiir boyunca ölümü anlatır. Matematiksel bir denklemde bilinmeyeni bulmak için yapılan 
bütün işlemler matematikle uğraşan bir insan için ne anlam ifade ediyorsa, bir şiirdeki gizli 
imgeyi bulmak ta gerçek şiirle uğraşanlar için benzer anlamı içermektedir. Bu anlamda, bir 
denklemdeki bilinmeyen sayısının çokluğu o denklemin çözümünü nasıl zorlaştırırsa aynı 
şekilde bir şiirdeki imge sayısının çokluğu da o şiirin anlaşılmasını o denli zorlaştırır diyebiliriz. 
 
Gündelik dille birebir örtüşmeyen ama dilsel yapı ve özellikleri taşıyan bir dildir 
matematik, dahası kendi içinde tutarlı aksiyomlara dayanan bir dildir. Bu dille, her dille 
olduğu gibi iletişim kurarız. Matematik, bir bakıma bir soyutlamadır, hatta bir soyutlama 
sanatıdır. Üçgenlerle, çevremizdeki dağları, ağaçları soyutlarız. Doğru parçalarıyla, 
mesafeleri, yolları soyutlamaya çalışırız. “Baba çocuğundan 25 yaş büyüktür” bilgisini, 
y=x+25 denklemiyle soyutlarız. Bu soyutlamalar; tanımları, varsayımları, kuramları 
ve ispatları içerir. Kendi içindeki bu tutarlılık matematik dille ifade edilir. Bu anlamda, 
matematiğin, kendine özgü tanımları, simgeleri, imgeleri, terimleri ve kavramları vardır. 
 
Jacques Lacan’a göre, bilinçdışı, bir dil gibi yapılanmıştır. Bu dil, bir farklılıklar oyunudur. 
Ardışık terimlerin karşılıklı etkileşimlerinden anlamın türetildiği bir oyundur bu. Böyle 
bir farklılıklar oyunu, matematiksel bilgi algılanmasının altını çizer. Bu matematiksel 
algı, yazılı ya da sözlü olarak dile getirilebilir. Bu durumda, matematiksel etkinlikle, 
matematiksel etkinliğin ürününü birbirinden nasıl ayırabiliriz? Böyle bir soru bugünkü 
matematik değerler dizisinde yoktur. Çünkü matematiksel etkinlikle, onun ürünü olan 
her şey özdeş kabul edilmektedir. Bu değerler dizisinde önemli olan, sayısal olarak 
elde edilen sonuçtur. Burada, matematiğin simgeselliğe ve yararcılığa indirgendiğine 
şahit oluyoruz. Hepimiz matematikle olan pratik ilişkimizde biliyoruz ki, alıştığımız şey 
bir problemi çözmektir. Ve yine hepimizin deneyimleri arasındadır ki, bu çözüme nasıl 
ulaştığımıza zaman zaman şaşırmışızdır. Bilinç düzeyindeki bir etkinlikle, bilincimizde 
olmayan ancak sezgisel bir zihin süreci içindeki etkinlik karşılıklı etkileşim içindedir. Kısacası, 
matematik, zihinsel imge ve simgelerin sonu gelmeyen karşılıklı etkileşimli bir oyunudur. 
Sona ve sanıldığı gibi mükemmele ulaşmak hiçbir zaman mümkün değildir. Zaten güzel 
olan da mükemmelliğe ulaşma değil, mükemmelliğe ulaşma sürecindeki duyumsanan 
ve yaşanan olgular değil midir? Sizleri sayısal/simetrik şiirlerle baş başa bırakıyorum: 
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Şaşırtıcı 1. Simetri :  
1 x 8 + 1 = 9  
12 x 8 + 2 = 98  
123 x 8 + 3 = 987  
1234 x 8 + 4 = 9876  
12345 x 8 + 5 = 98765  
123456 x 8 + 6 = 987654  
1234567 x 8 + 7 = 9876543  
12345678 x 8 + 8 = 98765432  
123456789 x 8 + 9 = 987654321  
 
Harikulade 2. Simetri : 
1 x 9 + 2 = 11  
12 x 9 + 3 = 111  
123 x 9 + 4 = 1111  
1234 x 9 + 5 = 11111  
12345 x 9 + 6 = 111111  
123456 x 9 + 7 = 1111111  
1234567 x 9 + 8 = 11111111  
12345678 x 9 + 9 = 111111111  
123456789 x 9 +10= 1111111111  
 
Akıllara durgunluk veren 3. Simetri:  
9 x 9 + 7 = 88  
98 x 9 + 6 = 888  
987 x 9 + 5 = 8888  
9876 x 9 + 4 = 88888  
98765 x 9 + 3 = 888888  
987654 x 9 + 2 = 8888888  
9876543 x 9 + 1 = 88888888  
98765432 x 9 + 0 = 888888888  
 
ve olağanüstü bir 4. simetri:  
1 x 1 = 1  
11 x 11 = 121  
111 x 111 = 12321  
1111 x 1111 = 1234321  
11111 x 11111 = 123454321  
111111 x 111111 = 12345654321  
1111111 x 1111111 = 1234567654321  
11111111 x 11111111 = 123456787654321  
111111111 x 111111111=12345678987654321
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Aynı Cümlenin Peşinde, Hepimiz…

Cihan Aktaş

Yazar

Genç bir yazar olmak nedir, hiç unutmamaya çalışıyorum. Masa başı işçiliği açısından bakılacak 
olursa tecrübeli bir yazar olduğumu var sayıyorum. Fakat yazarlık alanında tecrübe, faydalı 
olduğu kadar engelleyici de olabilir. Tumturaklı haller yerine acemi yazar çekingenliğini 
tercih ederim; çünkü ancak öylelikle koruyabilirim yazma heyecanının safiyetini.  Bu açıdan 
bakılacak olursa yazarlık, uzatmalı bir gençlikte ısrarın bir yoludur da diyebiliriz. Esasında 
hem münzevi hem çocuksu, hem melankolik hem de tutkulu olmayı gerektiren ve getiren 
bir uğraşıdan söz ediyoruz. 

Bizi işte bu konuları konuşmak üzere bu mekânda bir araya getiren Türkiye 1. Genç Yazarlar 
Kurultayı, program olarak kendi alanında bir ilk. Böyle bir program için genç yazarlarla bir 
araya gelmemizi sağlayan Türkiye Yazarlar Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür 
ediyorum.  Davet edildiğim için çok mutlu oldum doğrusu. Popüler başarı fırsatlarının 
arayışına düşmek yerine yazarlığın sabrı ve çilesine talip olan gençlerle birkaç gün geçirmek 
kuşkusuz öğretici bir tecrübe olacak. Burada, kendi gençlik ideallerimle de yüzleşme fırsatı 
bulacağımı umuyorum.  

Genç bir yazar ne demektir, birlikte olduğumuz birkaç gün içinde bu soruyu sıklıkla 
konuşacağımız muhakkak. Benim için genç yazar olmak, metnime güven duysam bile üzerine 
düşünme sorumluluğunu unutmama izin vermeyen sürekli bir tedirginlikti. Kalabalıkların 
arasında kaybolma korkusuna karşı bir umuttu kalemimin ucunda akıp giden cümlelerin 
açtığı yol. Gündüz okula gider, yollarda kitap okur, gece yarısından sonra yazı yazmaya 
çalışırdım. Düzenli yazmak gerekir; kimseden duymadan, kendi kendime keşfettiğim bir 
ilkeydi bu. Yazamasan bile yazabilirmiş gibi oturur düşünürsün kalemin defterin başında, 
bu da yazma sürecinin bir parçası. Hakka yükselecek güzel sözlerin gelişmesini teşvik eden 
bir gruba dâhil olmak, çok sevdiğim yazarlar ailesine ucundan kıyısından ilişmek adına gece 
gündüz çalışmaya hazırdım. Bir ortam, bir bağlam, bir cemaat arayışı içinde geziniyordum 
Cağaloğlu’nda.  Yanlış anlamaları ortadan kaldıracak ve bir muhite dâhil olmamı sağlayacak 
bir söyleşinin arayışı içindeydim. 

Lise yıllarımda, Beşikdüzü’nde yatılı öğrenciyken başlayan bir arayış, sözünü ettiğim.  Edebiyat 
dergilerini okurken benimsediğim her cümleyle sahip olduğum aşinalığı bir ileriki aşamaya 
taşımaya çalışırdım. Mektuplar yazardım dergi bürolarına, ziyaretlerde bulunurdum. İnsan 
bir cümleyle de olsa cevap aldığında, yazma cesaretinin güçlendiğini hissediyor. İlk kez Türk 
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Edebiyat dergisine ziyaretimi ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ile sohbetimizi hatırlıyorum. 
Sessizce dinlerdim konuşulanları, samimiyetlerine güvendiğim metinlerimin yazmaya teşvik 
sebebi olmasını ümit ediyordum herhalde. İç seslerinize ne kadar güvenirseniz güvenin, 
şöyle bir cümle duymak istiyorsunuz: “Yazmaktan sakın vazgeçme!” Metinlerimde altını 
çizdiği kişisel tonlara tutunarak arayışımı sürdüreceğime inandırmıştı beni Gençosmanoğlu. 
Kadir Tanır’ı da galiba aynı ziyaretim sırasında tanımıştım. Mustafa Kutlu’yu ilk olarak 1983’te 
ziyaret ettim, Dergâh’ın Cağaloğlu’ndaki merkezinde. İsmail Kara ile de o zaman tanıştım. 
Kutlu 1986’da kendisine götürdüğüm roman taslağını yayımlamamamı tavsiye etmekle 
birlikte “sende yazarlık kumaşı var, yazmayı sürdürmelisin” demişti.   

Genç bir yazarın maruz kaldığı asık yüzlü bir karşılama, yazarlık hayatını noktalama 
sebebi olabilir. Oysa öncelikle iç seslerimiz bize bildirmeli, tuttuğumuz yola devam edip 
etmeyeceğimizi. Hayatı nasıl görüyor genç yazar, nasıl yaşıyor? Kandinski, “Zihinsel uyanışın 
zihinsel ekmeği…” diye söz ediyor ya... Yıllarca süren bir tanışıklığın izlenimleriyle bunu 
belirtebilirim: Kutlu, hâlâ acemi bir yazar heyecanıyla yazmak isterken tumturaklı ifadelerle 
muhatap olamazdı genç yazarlarla; onun sunduğu ortamı bu şekilde tarif edebiliriz. Buna 
karşılık odasının kapısı genç yazarlara her zaman açık oldu. Anadolu’dan akan sayısız eseri 
okudu ve yazarlarına cevap vermekten geri durmadı. Bazı cevapları metni onaylar, bazısı 
şüphelerini dile getirirdi. Şiir yazan denemeye geçmeli, öykü yazan romanı yeğlemeliydi.

Fakat elbette çalışmak gerekirdi. Bu söz karşısında hepimiz hâlâ taşradaki genç ve tecrübesiz 
bir yazar kadar tereddütlerle doluyuz. 

Gazetelerde ve dergilerde yazmaya başladığım ilk yıllarda çalışmanın öneminin elbette 
farkındaydım. Başörtülü bir yazardım ve bu nedenle de öncelikle hem mütedeyyin hem de 
Kemalist çevrelere karşı “yazma hakkı”nı savunmam gerekirdi; belki on yıl kadar bu bağlamda 
araştırmaya dayanan kitaplar yazdım, buna mecbur hissettim kendimi. Mütedeyyin 
kesimlere sinmiş olumsuz bir muhafazakârlık hali, İslami endişeleri ve sorumlulukları hiç 
hesaba katmadan kadın olarak yazma hakkınızı sorgulardı.  Bir yazar Müslüman kadın 
olarak hangi cümleleri kurar, hangi konulara eğilirdi… Yalnızdım, Mine Alpay Gün vardı 
ya, yalnızdım, Sevinç Çokum, Füruzan,  Sevgi Soysal okurdum. Yalnızdım, bir de baktım ki 
aslında yalnız olmayabilirmişim. Kuşkusuz öyleydi, yazar metiniyle konuşma hakkını ve kendi 
anlamlı mekânının/uzamının yapıtaşlarını üretmeye devam ederdi.  Aradan neredeyse yirmi 
yıl geçtikten sonra, ikinci romanımın yayımının ardından verdiğim bir röportajda, “Roman 
yazma hakkımı kazandım” diye bir cümle kurmuştum. Suya Düşen Dantel öyküsünün sürekli 
notlar alıp duran yazar kahramanı da “Israr, sürekli ısrar, öykü de başka türlü yazılmıyor ki…” 
dememiş miydi? 

Biri olmalı, evet, birileri olmalı, bu konular etrafında konuşarak yazma heyecanını korumak 
için. Samimiyetle çalışmayı sürdürmenin zeminde bir gün bir muhite doğru kapılar 
pencereler açılıyor. Anadolu’nun çeşitli şehir ve kasabalarında edebiyat alanında teşvik edici 
ortam bulmak kolay değil her zaman. Gerçi şimdilerde dijital teknolojinin getirdiği imkânlar 
gençlere geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar merkeze uzanma fırsatı veriyor. Ancak 
yazarın da çalışma uzamını oluşturması her zamankinden daha çok kendini sınırlamasını 
gerektiriyor, hayatı ekranlarla kuşatan faaliyet ve bağlar nedeniyle. 
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Mekânlar bazen yazarı boğan bir etki uyandırabilir, uzam ise sürekli gelişmelidir. Üslubu 
geliştiren tecrübe uzamı var ederken, uzam da süreç içinde üslubu güçlendiren bir etki 
uyandırmaya başlamaz mı? 

Uzam burada, yaptığımız işin sonuçlarından olmasa bile onunla yolculuktan razı eden –
fiziksel olmakla kalmayan- mekânın adı. Bize işimizi/amacımızı sevdirmekle kalmayan, bir 
adım öteye de gittiğimizi duyuran, böylelikle manevi bir güç kazanan mekân/ortamdır, 
uzam. 

Bir yazar her şeyden önce kendi iç seslerine güvenmeli, o seslere sadakatini korumalı. 
Mekânı uzama dönüştüren de bu sadakat.  Ömer Seyfettin’in yazma aşkı, ne zaman tanıdı 
ne de mekân. Hiç ölmeyecekmiş gibi, yarın ölecekmiş gibi nasıl yazılır… Modern Türk 
hikâyeciliğinin ilk örneği sayılan Müsameretname’nin yazarı Emin Nihat, kuru öksürük 
yüzünden uyuyamadığı gecelerde yazarmış hikâyelerini. Öksürük orada yazmaya götüren 
deruni sebeplerin metaforumuymuş gibi gelir bana. 

Güçlü bir tutku halinde var olmazsa gönülde, insan uzun yazarlık yolunu nasıl aşmayı nasıl 
göze alabilir ki… Yazarlık mesleksizlik demek memleketimizde, işsiz güçsüz insan yerine 
konulmak demek. Sait Faik 1950’lerin başlarında pasaport almak için emniyet müdürlüğüne 
gidip form doldurduğunda, meslek hanesine “işsiz” yazmak zorunda kalmıştı. Geçen altmış 
yıl içinde yazarlara yeni çalışma alanları açıldı kuşkusuz, yine de yazarlık bir meslek olarak 
görülmüyor. Erkekler ve kadınlar için yazmak öncelikle geçim derdi nedeniyle engelli bir koşu 
gibi. Yorucu mesainin ardından geriye kalan hangi enerjiyle kâğıda kaleme sarılabilir eve 
dönen yazar? Erkek yazmaya ayırdığı zaman nedeniyle makul bulunan bir işte çalışmadığı 
takdirde, “ipsiz sapsız biri” muamelesiyle karşılaşabilir. Kadın, bir işe girmeden aile ortamında 
yazma şartlarını var etmeye çalıştığı için tuhaf, antisosyal, problemli bir insan muamelesinin 
yanı sıra, boş vakti olduğu için de aile fertleri ve komşularının beklentilerine öncelikle cevap 
verebilecek kişi olarak görülmenin örselenmelerine de maruz kalabilir.

Bütün bu caydırıcı sebeplere karşılık yazmayı sürdürmenin sebepleri neler olabilir? George 
Orwell bizi yazmaya sevk eden sebepleri şöyle sıralıyor: 1) Katıksız egoizm. 2)Estetik coşku, 
3)Tarihsel itki, 4) Politik amaçlar. 

Yazarlığı benimsemek için gerçekten çok sevmek, yazma sebeplerine inancını korumak 
lazım.  Sadece yazmak isteriz ve sebepler uydururuz. Yazmaya üşendiğimiz takdirde de 
öne sürebileceğimiz sayısız mazeret bulunur.  Eserin içinde yol almak, olgunlaştırıcı bir 
tecrübe.  Bununla birlikte disiplinin de sağladığı bir muhabbete inanıyorum. Akif’in tespitini 
hatırlayalım: “Sanatın onda dokuzu terdir, emektir.” 

“Ben buradayım” demek, paylaşmak, bir şeyleri kurtarmak, yüce amaçların hareketine 
katılmak, borçluluk duygumuza karşılık gelecek cümleler kurmak için yazıyoruz. Yazarken 
geçmişinin önemsediği sayfalarını kurtaracağını ve şimdiki zamanın da şahidi olacağını 
sanıyor insan. Hiçliğe ve yokluğa, çirkinliğe ve bayağılığa tahammül edemediğimiz için de 
“başka türlü” olanı keşfetmenin peşine düşüyoruz. Her şey bize gösterildiği gibi değil, başka 
açıklamalar var ve yazı buna ulaşmanın bir yolu. “Öykü şifadır” başlığı altında bir konuşma 
yapmıştım. Öykü edebi kamuda tarihi dönemler boyunca konu alan değil konu alınan cins 
olarak var olmuş kadınlar için şifadır özellikle. 
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Birçok kadın söz ve söylemleri kale alınmadığı için de “çenesi düşük”  diye nitelendirme 
aşağılamasını yaşamıştır. Dırdır etme, bırak vırvırı… Benzeri sözlerle aşağılanan ve kısıtlanan, 
bir kıymeti harbiyesi olmadığı bildirilen cümleler bu nedenle de bir kısır döngü içinde 
depresyona sürükler.  Edebi kamuda metniyle yer almayan, gündelik hayatın sohbet ve 
dağdağalarına yükler sitemkâr cümlelerini. Yaşadığımız birçok acı sanat ve edebiyat yoluyla 
kurgulanmadığı için layıkıyla yeniden düşünülmüyor ve tarihin labirentlerinde kayboluyor. 
Yürekten yükselen söz asla kaybolmaz oysa;  anonimleşerek dolaşır ve metinleri besler.  
Sözün itibarsızlığı hastalık nedenidir, muhatap bulmak ise şifayı sağlar. Bu açından bakılacak 
olursa –Sokrates’in de tespit ettiği gibi- bazen zehirleyici olabilen eylemi şifa kaynağına 
dönüştürecek üslubu keşfetmenin işçiliğidir de, yazarlık.

Yazarlığın uzamı zihnimiz aslında ve elbet muhayyilemizde de… Hans Beltinng’in 
hatırlattığı gibi; İslam kültürünün hayal gücünü teşvik eden, içsel resimleri yegâne resim 
sayan tutumunun hangi kırılma noktasında terk edildiği meraka şayan bir soru. “Bırak 
hikâyeyi,” diye akıl verir bize insanlar, sözde gerçekçilik adına. Romanın karın doyurmadığı 
da hatırlatılır hep. Etrafımızda romanı, tıpkı futbol gibi hayat tarzımızı zehirleyen bir meşgale 
olarak gösteren yorumlar eksik olmuyor. 

Bunca olumsuz bakışa karşılık roman elbette kültürümüze yerleşmiş bulunuyor. Cümlelerle 
esneklik kazanan, böylelikle yazarı olgunlaştıran bir yolculuktur, bir bakıma “rıza arayışı” diye 
adlandırabileceğimiz macera.  

Seneler süren bir kurgu konusundaki ısrarı ayakta tutan nasıl bir kaygıdır… Susan Sontag, 
“Sanatçı: Örnek Çilekeş” diyor. Yazmak, yalnızlaşmayı ve reddin acılarını göze almak da 
demek. Her metnin bir ileri aşaması, yeni sorular sormak anlamına geliyor. Hayata açılan yeni 
vitray pencere, yazarı bir yandan tazelerken bir yandan da olgunlaştıran bir atölye çalışması 
anlamına geliyor. Üç dört yıl süren bir roman çalışmasının ardından yazar, başlangıçtaki kişi 
olarak kalabilir mi?  Elbet olgunlaşmıştır görece olarak, ancak bu olgunlaşma aynı zamanda 
bakışta bir tazelenme yaşanması anlamına gelir. Sürekli bir kazıma, sürekli bir okuma… 
Sisifos efsanesi, yazarı veya sanatçıyı her seferinde aynı yorgunlukla tepeyi tırmanan 
biri olarak tarif eder.  Oysa hiçbir tırmanma bir tekrardan ibaret değildir. Yazma eylemi 
sonsuzluğa doğru eylem hamleleri halinde ilerlemek zorunda.  

Kendine ait bir dünyası olmayan öykü ve roman yazmayı iş edinemez; kendine ait odadan 
önce, kendine ait bir uzam sahibi olmayı gerektiriyor yazarlık. Edebiyatta olduğu gibi 
sinemada da kendine ait hikâyelere sahip olmak büyük bir ayrıcalık anlamına geliyor. Fakat 
kimin ilginç, anlatmaya değer hikâyeleri yoktur ki! Galiba mesele hikâyelerine sahip çıkıp 
geliştirme konusundaki ihmalkârlıkta aranmalı. Bir söyleşisinde Ayşe Şasa, Türk sinemasının 
ancak kendine özgü hikâyelerin farkına varılmasıyla doğru bir yolda yürüme fırsatı 
bulduğunu anlatıyordu. Kuşkusuz bu hikâyelerin anlatılma üslubu ve tekniği konularında 
sıkıntılarımız var. Dolayısıyla daha ısrarcı ve çalışkan olmak zorundayız. Üslup benim 
açımdan ağırlıklı olarak bir işçilik eseridir. Kendimiz için de meçhulken ayan olur bir yerde. 

Sanat ve edebiyatta Batı süreçlerini teknik açıdan geriden izliyoruz, ama bazı açılardan 
da ister istemez avantajlıyız; bizim hikâyelerimiz var. Roman için olsun, öykü için olsun, 
hikâye hayatı öncelemeli ve yalana itiraz etmeli. Güzel metnin sırrı şaşırtıcı olaylar ve 
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çarpıcı sonlarda değil, sıradan görünenin pırıltısını yansıtma başarısında aranmalı. Fakat 
hikâyelerimizin kıymetini bilmek ve peşlerine düşmek temel bir mesele. Bazen de şöyle 
söylenir:  Kurgu değil, hayatın kendisidir önemli olan. Kurgu bir aynadır oysa hep öyle bildim. 
Birbirimize ayna tutmayı başarmanın bir yolu değil midir hikâyelerin doğrudan ve dolaylı 
dersleri? Kişisel hikâyelerimiz önce kendi sessizliğimizin çölünde kayboluyor. Necdet Subaşı, 
Çorum’da birlikte katıldığımız “Dünyevileşme” başlıklı sempozyumda, “Çocuklarımız bizim 
hikâyelerimizde yaşamak istemiyor, bizim hikâyelerimizde boğuluyorlar” demişti. Bu çok 
düşündürücü bir tespit. Niçin acaba hikâyelerimiz meraka ve işlenmeye değer görülmüyor?

Hikâyelerimiz çok baskın ve zorlu, ancak yaşanmamış gibi, ayrıntılarında saklanılması 
gereken kusurlar varmış gibi bir muameleyle bir köşeye yığılıyor. Sanat ve edebiyatın 
görmemesi hikâyeyi de silikleştiren bir etki uyandırıyor.  Beri taraftan küresel planda 
dolaşımda bulunan üsluplar ve moda konuların belirleyiciliğine teslimiyet salgın gibi. Başka 
türlü anlatılamaz, gündemi meşgul edenlerin dışında kalan konular ilgi çekmez, gibi geliyor. 
Ulusalcı tahakkümün ve tek tip eğitimin bir sonucu ise farkına varmaksızın kendi hikâyesinin 
değerlerine yabancılaşmak. Egemen sınıflar ve olgularla ilişkili hayat tarzlarının hatta suni bir 
tarihin etrafında bir yere iliştirilmediği takdirde bir hikâyemiz olamazmış gibi kurgulanıyor 
metinler. Ahmet Uluçay’ın filmleri bir bakıma bu görme bozukluğunu kurcaladığı için de 
sarsıcı geliyor bize.  

O hikâyeyi tekrarlayamazsın; fakat şimdi senin anlatman gereken nasıl bir hikâye olmalı, 
bunu da en iyi sen bilirsin genç yazar arkadaşım. 

Yazar hiçbir zaman emin olamaz metninden, olmamalı. İşte böyle bir noktada genç yazarların 
kaygılarını pek çok yeni başlangıca özgü bir tecrübenin anlamakla mükellefim. Onlardan 
ise başlangıç heyecanına özgü soruları hatırlamak için yardım almalıyım. Çünkü ancak 
başlangıç heyecanını, yani beni kaleme kâğıda çeken sebeplerle bağlarımı koruduğum 
sürece sürdürebilirim yazarlıktaki arayışımı.  

Bir yazar bütün ömrü boyunca aynı cümleyi farklı açılardan söylemeye çalışır aslında. Birçok 
büyük yazar ve şair en önemli eserlerini yirmili yaşlarda yazdı. Sizi çarpan, size çarpan 
bir hikâye ancak samimi bir işleme süreciyle sizin olur. Çalışarak kendi öykü ve roman 
üslubumuzu oluşturduğumuz gibi, öykü ve roman tanımımızı da keşfederiz.  Bir meselesi 
olan edebiyatın peşindeysek, onun içinde yol aldığımızı gösteren işaretler elimizden tutar, 
sürdürürüz yolculuğumuzu.
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Sanat Edebiyat Dergileri ve Gençlik

Necip Tosun

Yazar

Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum…

Ben akademik bir konuşmadan çok, yazarlık serüvenimi ve yazarlık tecrübemi aktarmak 
istiyorum… 

Ben yazarlığımı günlüklere borçluyum…

Bir kere günlükler size yazma disiplini kazandırır. Kendi kendinizle yüzleşme zemini sağlar. 
Okuduğunuz, yaşadığınız her şeyi değerlendirirsiniz. Unutulup gidecek duygular, durumlar 
kayıt altına alınmış olur. İnsan kendindeki gelişimi izler. Ben, ilk öykülerimi burada yazdım 
diyebilirim. 

Günlükler benim yazarlığımın tek nedeni desem abartmış olmam. Çünkü benim yazı 
hayatım tümüyle günlük tutmamla başladı. Ben hiçbir şey yazmıyorken günlük tutmaya 
başladım. Düzenli bir şekilde tuttuğum günlükler sonunda beni yazarlığa sürükledi. Bu 
anlamda ben tüm yazılarımı günlüklere borçluyum. Öyle ki hiçbir hesabım, kurgum olmadığı 
hâlde öykü serüvenim de burada başladı. Bir gün aralıksız günlük yazmak için günlüğümü 
elime aldığımda arka arkaya 12 öykü yazdım. Hem de tümü aralıksız 12 gün boyunca. Ben 
tasarlamadığım bu olaydan sonra bu öyküleri pek az değişiklikle dergilerde yayınladım. 

Genç yazarlara ilk önerim hangi yazınsal türe başlamışlarsa başlasınlar, mutlaka 
günlük tutmalılar. İnsanlar zaman geçerken tanık oldukları olayları çok önemsemez. 
Ancak zaman geçtikçe değerini anlayacaklar. Mavera dergisine gidip gelirken tanık 
olduklarım Zarifoğlu’nun konuşmaları, Özdenören’in konuşmaları oldukça önemliydi. 
Tüm konuşmalarını günlüğüme kaydederdim. Günlük yazmak bana bir yazma disiplini 
kazandırdı. Bu günlüklerden arka arkaya hikâyeler yazdım. Ben bir kitap okuduğumda 
değerlendirmelerimi günlüğüme yazarım. Bir yazar öncelikle günlük tutulmalıdır. 30 yıl 
sonra anlayacaksınız benim gibi. Akabe dergisinde iken Cahit Abi gelmiş. Biz ise onunla 
ilgilenmemişiz bile. Şimdi okuyunca günlüğümü bu beni şaşırtıyor... Koskoca Zarifoğlu... 
Yıllar evvel Karakoç, Ankara’ya geldiğinde de onunla saatlerce Cemal Süreya’dan, şiirden 
konuşurduk. Diriliş sürecini çok iyi takip ettim bu sayede. Mavera dergisine geçen Rasim 
Ağabey’in bunun sebebini bana açıklayışını günlüğüme aktarmışım. 

Bu arada okuduğum kitaplar ilgili tuttuğum notlar ise bir yandan da poetik, kuramsal 
temelleri besledi. Daha sonra aldığım tüm notları günlüğüme aktarıyordum. Çevremde 
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herkes bir yazınsal türle uğraşırken ben herkese “günlük tutuyorum” diyordum. Burada 
öykülerim, öykü parçalarım, edebî görüşlerim, kişisel yaşantım, gözlemlerim, yorumlarım 
pek çok konu hakkında tanıklıklarım yer alıyordu. Sonunda bu günlükler beni yazarlığa 
götürdü. 

Şimdi Günlükler’i yayıma hazırlıyorum. 1980’lerden itibaren düzenli bir şekilde günü 
gününe tuttuğum, pek çoğunu şimdi bile nasıl çektirdiğimi anlayamadığım fotoğraflarla 
desteklediğim günlüklerin hazırlıkları bitmek üzere.

Günlükler koskoca bir insan yaşamının grafiğidir, nabzıdır. İnsan ruhunun inişleri, çıkışları, 
çırpınışları, sansürsüz ve içtenlikle en çok günlüklerde sergilenir. Günlükler bir çeşit insanın 
kendi kendisiyle hesaplaşması, kendini bir özeleştiri bağlamında değerlendirmesidir. 
Günlük insanın acısının, sevincinin, kırıklıklarının, umutlarının dahası yaşadığı ben’in yazılı 
tutanaklara geçirilmesidir. 

Diğer yandan günlükler insana bir yüzleşme imkânı sunar. İnsan günlüklerde, içinde 
bulunduğu dönem ve ortamla ilgili duygu ve düşüncelerini, kişisel izlenimleri aktarır. Günlük 
yazarken insan kendi kendisiyle baş başa kalır ve bir anlamda kendisiyle yazarak yüzleşir. 
Burada hem yaşananları unutmamak, daha sonra üzerinde daha ayrıntılı düşünmek için not 
almak hem de tarihe kayıt düşmek ister. Ama daha çok insan bu günlüklerde kendine bakar, 
kendine hesap verir. Anlık, sıcağı sıcağına olayları tartıştığı için de emsalsiz bir belgesel 
değeri vardır. Kişisel bir tarih olmakla birlikte toplumsal bir yanı da vardır. 

Günlük türünde Katherine Mansfield’in Bir Hüzün Güncesi, Virginia Woolf’un Bir Yazarın 
Güncesi, Cesare Pavese’nin Yaşama Uğraşı, Fernando Pessoa’nun Huzursuzluğun Kitabı, 
Cahit Zarioğlu Yaşamak, Oğuz Atay’ın Günlükler’i bu bağlamda mutlaka okunması gereken 
kitaplar.

Yazarlıkta birinci kural ısrar ve adanmışlıktır…

Yazmak, çileli, zor, neredeyse karşılıksız bir hayata talip olmak demektir. Çünkü edebiyat 
insandan bir hayat talep eder. Siz ona koşulsuz teslim olmadan o gizlerini, güzelliklerini 
açmaz. Edebiyat asla flörtü kabul etmez apaçık bir evlilik ister. Bu bağlamda okuma/yazma 
ile hayat arasında çelişik bir durum vardır. Bir başka deyişle okuma/yazma ile hayat arasında 
bir seçim yapmak şart: Ya gündelik hayatın sıradan ilişkileri ya da “örnek bir çilekeş hayatı”. 
Yazıyı seçmeden, bu alanda ısrarlı olmadan kalıcı olmak zor görünüyor. 

Geriye baktığımda edebiyatı bırakmış hem de çok iyi yerde bırakmış insanları görüp 
üzülüyorum…

Öyküye, şiire nitelik olarak en üst basamaktan başlayıp sonra arkasını getirmeyen, yaptıkları 
işe ara veren, susan, giderek yaptıkları işten uzaklaşan yazarların bu tutumu gerçekten de 
izaha muhtaç. Bunların nedenleri, arka planları hiç kuşkusuz incelenmeye değer bir konu.

Öyküye, şiire nitelik olarak en üst basamaktan başlayıp sonra arkasını getirmeyen, yaptıkları 
işe ara veren, susan, giderek yaptıkları işten uzaklaşan yazarların bu tutumu gerçekten de 
izaha muhtaç. Bunların nedenleri, arka planları hiç kuşkusuz incelenmeye değer bir konu. 
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Zamanla bu yazarların unutulup gitmeleri hazin bir durum. Eski kitapları karıştırırken, 
dergileri tararken bir şekilde karşımıza çıkarlar. Yapılacak bir şey yoktur, kitabı bir yerlere 
yerleştirir, dergi sayfalarını kapatırız. Ama kimi yazarlar vardır ki, hiç unutulmazlar, içimizde 
bir sızı olarak kalırlar. Bunların susuşlarını, artık yazmıyor olmalarını bir türlü kabullenemeyiz

Bu isimler sıradan yazarlar olsaydı, bir ilk kitap heyecanı der geçerdik. Ama bunlar, nitelikli 
eserlere imza attıkları için insan hayıflanmadan edemiyor. Hatta bazıları için fazla iddialı 
gelse de şu söylenebilir: Eğer bu yazarlar yayınlamamayı sürdürürlerse Türk öykücülüğünde 
kimi tatlar, kimi tonlar hep eksik kalacak. Kuşkusuz bu yazarların yaşadıklarına ve seçimine 
saygı duymalıyız. Bu yazmamalarının arkasında neler var tümüyle kestirmek zor. Bireysel, 
toplumsal, psikolojik ya da ekonomik pek çok neden var. Ama özellikle bu iki kitap ve 
yazarının yazıya mesafeleri büyük bir eksiklik. Bunlardan biri Ali Kemal Temizer’in Feveran’ı 
diğeri ise Yaşar Kaplan’ın Birinci Kitap adlı öykü kitabı. 

İnsan sonuçta sevdiği işi yapmalı hayatta. Ama ne yazık ki sadece yazı yazarak geçinmek, 
Türkiye şartlarında olanaksız. Edebiyatçılar ekmek parası için bir yandan da çalışmak 
zorundalar. Ne var ki bunun yazardan neler götürdüğü iyice araştırılmalı. İkisini bir 
arada sürdürmek ise epey sıkıntılı. Benim görüşüme göre hem bürokraside hem de 
sanat-edebiyatta başarılı olmak zor. Çünkü bürokrasiye ağırlık veriyorsanız sanat-
edebiyatı ertelemek, sanat-edebiyata önem veriyorsanız bürokrasiyi geri planda tutmak 
zorundasınız. Daha açıkçası hem iyi bir yazar hem de iyi bir bürokrat olmak mümkün değil. 
Bu anlamda Ankara, bürokrasinin ezip, öğütüp bir kenara fırlattığı eksik/yarım yazarlarla, 
sanatçılarla dolu.

Yazarlık adanmışlık ister. Asla flörtü kabul etmiyor. Mutlak evlilik ister. Hayatımızı vermemizi 
istiyor yazarlık. Biraz yalıtılmışlık, adanmışlık, yalnızlık ister. Hayatın akışına kapılıp yazmayı 
ertelememek gerekir. 

Memduh Şevket Esendal hatta sanatçı kimliğini uzun süre gizlemiş Türk öykücülüğünün 
en ilginç isimlerinden biri. Erken yaşlarda İttihat ve Terakki Partisi’ne girmiş, yöneticilik 
yapmış, Parti müfettişi olarak yurdun çeşitli bölgelerini dolaşmış bütün bu tanıklıklar da 
ona ülke insanını ve sorunlarını tanıma imkânı vermiştir. Milletvekilliği yanında bir süre 
CHP genel sekreterliği de yapmış olan ve adı politik alanda Başbakanlığa geçecek kadar 
üst seviyede bilinmesine karşılık yazarlığı/öykücülüğü tam tersine silik, gölge bir isim olarak 
kalmıştır. Siyasetçiliğini öne çıkarmış sanatçılığının üstünü örtmüştür. Ancak aktif siyasetten 
çekildikten sonra tümüyle kendini sanatına verebilmiş ama iki kitaptan sonra öykülerini 
kitaplaştırmaya ömrü yetmemiştir. Onun bu gerçeği atlamadığını ve bilinçli ve kaçınılmaz 
bir seçim olarak kabullendiğini bir mektubunda şöyle izah eder: “Ben öyle sanıyorum ki 
kendi ulusuma en büyük hizmetimi, devlet işleri ile değil yazdığım beş on tiple, beş on 
hikâye ile edeceğim.”  

Bu tespit tümüyle doğru çıkmıştır. 

Nitelikli bir yazar olmasına karşın Samet Ağaoğlu’nun öykücülüğü de tıpkı Memduh Şevket 
Esendal gibi siyaset adamlığının gölgesinde kalmıştır. 1950 ile 1960 arası Manisa milletvekili 
olarak Meclis’te yer alan Ağaoğlu, Menderes hükümetlerinde çalışma, sanayi ve devlet 
bakanlığı yapmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesiyle tutuklanıp ömür boyu hapse mahkûm olmuş, 
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İmralı ve Kayseri cezaevlerinde yattıktan sonra 1964’te bir afla özgürlüğüne kavuşmuştur. 
Özellikle ilk kitabı Strazburg Hâtıraları yoğun bir ilgiyle karşılanmış, siyasi hayatının aktif 
döneminde üç öykü kitabı daha yayınlamıştır. Ne var ki Sait Faik’le aynı dönemde yazmaya 
başlamasına karşın, öyküye Sait Faik gibi bakmamış, bakamamıştır. Bu nedenle siyasetle 
yoğun olarak uğraşmasının edebiyatını olumsuz etkilediği yorumları yapılmıştır. 

Ağaoğlu, Kayseri Cezaevi’nde kaleme aldığı Hücredeki Adam kitabının önsözünde, sanat 
yaşamından uzak kalışının derin kırıklığını dile getirir: “Bir daha çıkmamak yargısı ile 
sokulduğum cezaevinde, günlerimi olduğu kadar geleceğimi de aydınlatan sadece sanat 
heyecanı! En ümitsiz saatlerimden onun ışığı ile çıkıyorum. Yine onun ışığında kendime 
bakıyorum.” (…) Amma kaybettiğim zamanı yakalayabilirim diye düşünüyorum. Bugün artık 
hayatımın sonuna kadar kullanabileceğim tek sanat yazı.”

Memduh Şevket Esendal ve Samet Ağaoğlu kuşkusuz sanat ve hayat ikilemini yaşayan 
en ilginç tanıklardan. Onların seçimi genç öykücüler için öğretici bir birikim olarak 
edebiyatımızda yerini almıştır.

M. Şevket Esendal ve S. Ağaoğlu örneğinde görüyoruz ki yazarlık adanmak ister. Hangi 
türden çalışıyor isek onun üzerine daha çok okuma yapmamız gerekiyor. Şair birinin şiir 
öncülerini çok çok iyi bilmesi gerekiyor. 

Ne çalışacak iseniz onun okumalarını iyi yapmanız gerekmektedir.

Bir yazar mutlaka bir edebiyat ortamına dâhil olmalıdır. Sizi edebiyatın içinde tutması için. 
Eskiden ağabeylerimiz vardı. Onlara gider tavsiye alırdık. Şimdi imkânlar daha geniş. 

Okuma yazma eylemi bir plan içinde olmalı…

Kendimize bir yol çizip orada yoğunlaşmalıyız…

Hangi türü seçmişsek orada en iyisi olmalıyız. Tüm öncüleri okumalıyız…

Genç yazarların en büyük eksiklikleri edebî birikimimizden uzak oluşları ve öncüleri 
tanımamaları. Oysa bir yazar için eser ürettiği türlerdeki birikimi bilme, öncüleri tanıma ve 
anlamlandırma yaşamsal bir gerekliliktir. Açıktır ki, edebiyata ne getirdiğimizi bilmek için 
öncelikle nelerin var olduğundan haberli olmamız gerekir. Bu ustaları çok geç okumam 
benim en büyük eksikliğimdi.

Genç yazar adaylarının öncelikle bol bol okumaları, öncüleri tanımaları, edebiyat 
ortamlarında bulunmaları gerekiyor. Yazıyla ilişkilerini sorgulamalı ve yazının kendilerinde 
ciddi bir karşılığının olduğunu anlamalarından sonra bütün bir hayatlarını buraya kanalize 
etmeleri gerekir. Yayınlamak en son iştir.

Genç yazarın yapması gereken kendi olma peşinde gitmekle birlikte, edebiyatın önemli 
duraklarını iyi analiz etmek ve kendi yolunu ona göre çizmektir. Onları kalıcı yapan 
temel özellikleri iyi belirlemek hayati bir önem taşır. Kendini iyi analiz etmiş yazarın, tüm 
yönlendirmelerden yararlanmakla birlikte kendi yolunu daha sağlıklı çizeceği aşikârdır.
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Her derginin kendine özgü bir çıkış serüveni olmakla birlikte ülkemizde yayınlanan sanat/
edebiyat dergilerinin çıkış nedenleri hakkında aşağıdaki genellemeleri yapmak mümkündür. 

Ülkemizdeki dergilerin kimileri bir görüşün, bir düşüncenin ifadesi için, 

kimileri birkaç yazarı takdim için, 

kimileri de bir kuşağın kaçınılmaz isyanı olarak çıkarlar. 

Bazen de büyük holdinglerin edebiyat, yayın dünyasında yer almak arzusu nedeniyle 
(özellikle bir yayınevinin uzantısı olarak) çıkarlar. 

Yaşananlar dergilerin çıkış nedenleriyle ömürleri ve etkileri arasında ciddi bir paralelliğin 
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bir derginin çıkış nedeni önemlidir. 

Çıkış nedenleri ne kadar temelliyse kalıcılığı ve ömürleri de o kadar uzun olmuş, çıkış 
nedenleri ne kadar temelsiz ise etkileri ve ömürleri de o kadar kısa olmuştur.

Edebiyat tarihine baktığımızda büyük ve kalıcı dergilerin büyük çoğunluğunun 
zorunluluktan, kaçınılmaz bir sorumluluktan ve olmazsa olmaz bir nedenden doğduğunu 
görürüz. Bu dergilerin bir birikimin yansıması oldukları her sayfalarından bellidir ve Ahmet 
Oktay’ın deyişiyle “dönemlerinin ruhunu” yansıtırlar. 

Bir ihtiyaçtan doğdukları için bir yaraya melhem olurlar. 

Bu dergilerin peşinde oldukları bir görüşleri, doğruları, misyonları vardır. Sorumlulukları, 
bilinçleri, hesap verecekleri birileri. Bu hâlleriyle de dönemin, ruhun aynası olmuşlardır. 
Görevleri bittiğinde de zorlamasız edebiyat dünyasından çekilmişlerdir. Ama edebiyat 
dünyasında, kültür dünyasında “dergi” dendiğinde asla adları atlanamamıştır.

“Genç Kalemler”, “Yeni Mecmua”, “Dergâh”, “Anadolu Mecmuası”, “Resimli Ay”, “Ülkü-
Halkevleri”, “Varlık”, “Kadro”, “Atsız Mecmua”, “Orhun”, “Ağaç”, “Kalem”, “Hamle”, “Adımlar”, “Gün”, 
“Köy Enstitüleri Dergisi”, “Ufuklar-Yeni Ufuklar”, “Çınaraltı”, “Yaprak”, “Yeditepe”, “Türk Dili”, 
“Büyük Doğu”, “A Dergisi”, “Seçilmiş Hikâyeler”, “Dost”, “Yön”, “Diriliş”, “Halkın Dostları”, “Militan” 
“Yeni Dergi”, “Edebiyat”, “Mavera”, “Gergedan”ı bu dergilere örnek olarak gösterebiliriz. 
Görüldüğü gibi bu dergilerin sadece isimleri bile her şeyi anlatmaya yetmektedir. 

Öyle ki bu dergilerde, son seksen yılda bu topraklarda üretilen düşünce akımlarının, felsefi 
ve dini görüşlerin izlerini bulabiliriz. Bu dergiler yayınlandıkları dönemde ülkemizdeki 
edebiyat ortamını oluşturmuş, kendi bakış açılarından ülkemizin kültür ve edebiyatını 
zenginleştirmişlerdir. 

Edebiyatımızda bu dergilerin yanında kalıcı olamamış, bir iz bırakamamış pek çok dergiye 
daha rastlamak mümkündür. Bunların ortak özelliği de çıkış amaçlarının temelsiz oluşlarıdır. 
Bu yazarlar daha çok kendilerini takdim etmek, adlarını parlamak için bir dergi etrafında 
toplanırlar. O hevesleri bitince de macera sona erer. Bu anlamda edebiyat/kültür dünyamız 
bu amaçla çıkmış ama unutulmuş gitmiş dergilerle doludur. Aslında bu dergileri çıkaranlar 
edebiyat dünyasında tanınan isimlerdir. Ama dergicilik elbette başka bir şeydir. 
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Holdinglerin, yayınevlerinin çıkardığı dergiler ise şüphesiz konu dışı. Çünkü burada söz 
konusu olan Cemil Meriç’in sözünü ettiği “hür tefekkürün kaleleri”dir. Sermayeye bağımlı, 
güdümlü dergiler daha baştan işin doğasına aykırıdır.

Derginin öncelikle gençler için çıktığını düşünürüm. 

Çünkü burada yazar kendin test eder, yazar ve ismini tanıtır.

Aynı zamandan edebiyat dergileri gençler için bir edebiyat ortamı olur.

Usta yazarlarla tanışır, kendini geliştirir.

Ayrıca usta yazarlar daha çok kitaplar için yoğunlaşmalıdır.

Ama gençler için dergiler bir okuldur.

En büyük hata şudur: dergiyi bir çete, bir tarikat olarak algılamak.

Oysa aslolan dergi değil, yazının kendisidir.

Özellikle bir yazarlık tutumu olarak “yaş” sorunu edebiyatın tartışmalı alanlarından biridir. 
Bir yazarın hangi dönemde daha üretken olduğu, yaşın, üretilen eserin niteliğini, kalitesini 
belirleyip belirlemediği pek çok tartışmaya konu olmuştur. Ortaya konan örneklere bakılırsa 
yaş ve eser, yazarlık tutumu hakkında bir genellemede bulunmak o kadar da kolay değil. 
Çünkü her yargının bu kez de tam tersi bir örnek edebiyat dünyasında bulunabilmektedir. 
Örneğin “şiir genç işi, roman daha birikim gerektiren olgunluk / yaşlılık işi” dendiğinde 
karşınıza bunun tersi örnekler çıkarılabilmektedir. Şiir gençlikte yazılır dendiğinde bunun 
tam tersi olarak İlhan Berk, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday isimleri sayılmaktadır. 
Mozart’ın 33 yaşında, Ömer Seyfettin’in 36 yaşında öldüğü düşünülünce insan 30’larda 
yapılacak her şeyi yapabiliyor yargısına varabilir. Ama Tolstoy’un, başta Anna Karenina 
olmak üzere başyapıtlarını 50’li yaşlarda yazdığını düşününce o vakit de bir başka gerçekle 
karşılaşırız. Bu nedenle yaşla eser arasında bir ilişki kurmak bizi hep yanıltır.

Ne var ki tüm bu riskine rağmen genç yazar-yaşlı yazar ayrımında yaşananlara bakıldığında, 
yine de bazı genellemeler yapılabilir. Özellikle yazarlık tutumu, edebiyata bakış ve yorumlayış 
anlamında kimi tespitler ortaya konabilir. Kuşkusuz bütün bunların tersi örnekleri de 
bulunabilir şerhini akılda tutmak kaydıyla. Şimdi bu genellemelere bakabiliriz:

Genç yazar “ileriye doğru” düşünür, geleceğe, ufka bakar; Yaşlı yazar ise “geriye doğru”, 
yaptıklarına, anılarına…

Hepinize teşekkür ediyorum…
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Sanat Olarak Yazarlık

Mustafa Aydoğan

Şair

‘Sanat olarak yazarlık’ iddialı bir başlık ama benim de sevdiğim bir başlık olmuş. Yoğunluğum 
sebebiyle konuşma öncesi bir hazırlık yapamadığım için burada irticalen konuşacağım.

Bizde edebiyat denilince, genelde şiir anlaşılırdı. Şimdi şiir değil de daha çok roman 
anlaşılıyor, öykücüler kusura bakmasın, artık roman öne geçmiş gibi görünüyor. 

Benim, başlıktan anladığım, ‘sanat olarak yazarlık’ başlığından anladığım şey, daha çok 
deneme üzerinden gidilerek anlaşılacak bir konu olduğudur. 

Bir cümle kurmak, bu cümleyi zihinde oluşturup kelimelere dökmek ve amaçlanan anlamı 
bu vesileyle istenilen şekilde okura aktarmak… ‘Yazmak’tan, ‘yazar’lıktan böyle bir şey 
anlaşılıyor olsa gerek. Bu anlama elbette yanlış bir anlama değil ama konu başlığımızı, 
aslında, nasıl anlamamız gerektiği hususunu da önemli hale getiriyor. 

Yazar için, zihinde oluşan düşünceyi yazıya dönüştürmekten amaç, anlatmak istediği her ne 
ise onu karşısındaki insanlara arzusuna en yakın şekilde aktarmak kaygısıdır. Gerçi bu arzuya 
en uygun edebi tür şiirdir ama şiir, yazarın bir eylemi değil, şairin bir eylemidir. Biz burada 
‘yazar’dan bahsediyoruz. İmgenin değil anlamın peşindeki kişiden bahsediyoruz. 

Bir anlamı okura ulaştırmak çabası, kendi başına, yazıyı sanat metni yapmaya yetmeyebilir. 
Öyleyse sorularımız şöyle olacaktır: Bir metni sanat katına yükselten özellik nedir? Bir yazıyı, 
herhangi bir yazı olmaktan kurtaran, onu bir sanat metni yapan şey nedir? Bir gazetenin 
herhangi bir köşe yazısıyla, bir edebiyatçının yazısını ayıran şey nedir? Nasıl bir fark var ki 
edebiyatçının metnine sanat metni dememizi sağlıyor? 

Yazı yazan her kişi, şöyle ya da böyle, yazar olarak addedilebilir. Bu bağlamda ‘yazar’lık, 
çok genel ve modern bir adlandırmadır. 100 – 150 yıllık tarihi olan bir şeydir. Mesela Evliya 
Çelebi’yi, bu anlamda, bir yazar olarak nitelendirmeyiz. Nitelendiremeyiz. Seyahatnamesini 
yazarken, kafasında yazar olup olmama yönünde bir iddiasının olduğunu sanmıyorum. 
Belki de verilmiş veya kendiliğinden üstlendiği bir görev olarak gördü ve bu görevini en 
iyi şekilde yapmakla yetindi. Modern yazarla Evliya Çelebi arasında bu noktada bir fark 
olduğunu düşünüyorum. Onun yapmış olduğu şuydu; yaşadığını, gördüğünü, duyduğunu 
ve öğrendiğini en iyi, en doğru biçimde yazıya aktarmak... Yani, bu tür eserler –Seyahatname 
ve benzerleri-, sanat kaygısının ürünü olan ve böyle bir kaygıyla ortaya çıkmış metinler 
değildi. Ama bu durum, bu tür eserleri, önemli eser olmaktan alıkoyamamıştır. Hatta onların 
bir nevi sanatsal metin olmasına da engel olamamıştır.
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Bir metni sanatsal kılan şey, elbette, o metinde bulunan fikir değildir, bunu biliyoruz. Salt 
edebî kurallara uygun olması da değildir. Bir metni sanat haline getiren ana özelliğin, o 
metnin kelime ile kurduğu yoğun ve sıkı ilişki olduğunu düşünüyorum. Sanatçı olarak 
yazar, kelimeyi yeniden dirilten ve ona kendi ruhundan üfleyen kişidir. Bunu, kısmen, şöyle 
açıklayabileceğimizi sanıyorum. Sıradan bir yazarın en önemli hedefi cümle kurmak hatta 
paragraf oluşturmaktır. Cümleyi kurup paragrafı oluşturduğunda, görevini tamamlamış 
olduğunu düşünür. Yani, ifade etmek istediği düşünceyi, ancak ve ancak cümle ya da 
paragraf aracılığıyla okura aktarabileceğini hesap eder. Yazının, cümleden ve paragraftan 
ibaret olduğuna ilişkin kesin ama dayanaksız bir kanaati vardır. Bu nedenle de, yazıyı, 
sanatsal bir kaygısı olmadan, kelimeleri verili anlamlar üzerinden kullanarak, giriş, gelişme 
ve sonuç kalıplarına uygun olarak düşünür ve oluşturur. Sanat eseri olan bir metinde ise, 
açık ya da gizli bir şekilde, amaç cümle değil kelimedir; sanatçı yazar, kendisini, öncelikle ve 
özellikle kelimeye karşı sorumlu hisseder.  Dolayısıyla, bir sanat metni olan yazıda bildiğimiz 
anlamda bir cümle, bir paragraf olmayabilir. Birkaç kelimeyle birçok anlama ulaşabileceği 
gibi, derinliği kelimeler üzerinden kollayarak yeni bir alan ve anlam da oluşturabilir. Ama 
sanat adamı olarak yazarın, sanırım, asli görevi şudur: Kelimeyi, yeniden ve yeni bir şekilde 
inşa ederek ve salt onunla yetinerek düşüncesini ortaya koyma cesareti göstermek!

Yazı ve sanat ilişkisinde kelimeye yapmış olduğumuz vurgunun, aşırı bir vurgu olduğunu 
düşünenler olabilir. Haksız sayılmazlar. Ben de aşırı ucundan tutarak bir noktaya varmaya 
çalışıyorum zaten. Bu aşırı (ekstrem) yorum, yazının sanat tarafını görmemizi sağlayacak en 
keskin yol olabilir, diye düşünüyorum 

Sanatçı olarak yazar, kelimenin canlı bir şey olduğuna inanır ve doğrudan kelimeyle temasa 
geçer. Kelimeler, çoğunlukla, katmanlı anlamlara sahiptirler. Ne var ki bazı anlamları 
zamanla pörsür ve harcıâlem hale dönüşürler. Oysa kullanılmayan, unutulmuş, bir köşeye 
atılmış anlamları da olabilir/vardır kelimelerin. Ya da bir kelime, yeni bir anlam yüklenerek 
bambaşka bir çehreye de büründürülebilir. İşte sanatçı olarak yazar, bu unutulmuş veya bir 
köşeye atılmış anlamları yeniden kullanıma sokan ya da kelimeyi yeni bir anlamla kullanıma 
sokan kişidir. Sadece kelimeyi mi… Durumları, tutumları, edimleri, eşyayı, insanı, varlığı vs. 
yepyeni taraflarıyla yeniden gündemimize taşıyan kişidir o. 

Büyük yazarların kendilerine ait kelimeleri ve kavramları vardır. Bazı kelimelerin bazı yazarları 
çağrıştırması bu nedenledir. Mesela Cemil Meriç bu bağlamda önemli bir örnektir. Bazı 
kelimeler vardır ki bize doğrudan Cemil Meriç’i hatırlatır. Cemil Meriç, o kelimelere bütün 
ruhuyla nüfuz etmiştir çünkü. Mesela Umran kelimesi böyledir. Hakeza Sezai Karakoç için de 
geçerlidir bu. Diriliş kelimesi adeta Karakoç’un uhdesine geçmiş gibidir. Sanatçı olarak yazar, 
toplumdan unutulmuş olan kelimeleri alır ve onlara yeni bir ruh üfleyerek tekrar topluma 
geri verir. 

Bir yabancı yazar der ki, “aslında konuşulan dil de bir şiirdir, ancak fosilleşmiş bir şiirdir”. Yani, 
aslında başlangıçta şiir şeklinde tezahür etmiş olan, çoklu anlamlara sahip olan dil,  giderek 
tek anlama mahkûm hale getirilmiş ve bu nedenle fosilleşmiştir. 

Rodin’e heykelleri nasıl yaptığı sorulduğunda ‘ben bir şey yapmıyorum’ demiş ‘sadece taşın 
içindeki heykeli çıkarıyorum’. 
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Kelimenin içindeki ölü anlamları keşfedip onlara ruh üfleyen kişidir sanatçı yazar.

Esas itibariyle ‘sanat eseri’ diye bir şey yoktur, sadece ‘sanatçı’ vardır. 

Sanat eseri, malzemenin vücuda getirdiği bir şey değil, sanatçının varlığından neşet eden 
bir şeydir. Sanatçı esere değil, eser sanatçıya mecbur ve bağlıdır. Sanatta merkez, bizzat 
sanatçının kendisidir. Yani, bir şeyi sanat haline getiren şey, konu ya da nesne değil, sanatçının 
varlığı ve eylemidir. Aslında eşyayla, duyguyla, durumlarla muhatap olma açısından her insan 
eşit imkânlara sahiptir. Ama bunların içindeki sanatsal özü bulma, onlardaki sanatsal formu 
ortaya çıkarma talihi sadece sanatçılara armağan edilmiştir. Sanatçı, her şeyi, sanatın konusu 
ve nesnesi haline getirebilen kişidir. Sanatçı eşyayı, durumu ve olguyu, sanat cephesinden 
görür, onun ruhuna bir sanat özü üfler. Hiçbir şey sanatın konusu olma şansından uzak 
değildir, her şey bir sanat ürünü haline gelebilir. Yeter ki bir sanatçı dokunuşa muhatap 
olsun.

Genellikle metinlerin öneminin konularının öneminden kaynaklandığı sanılır.  Mesela 
önemli bir yazı yazmak için önemli bir konu gerektiğini düşünürüz. Gerçek böyle midir 
acaba? Yoksa önemli bir yazı yazmak için sadece büyük bir yetenek mi gereklidir? Yani, esas 
olan konu mudur, yoksa sanatçının kendisi midir? 

İşin aslı şu gibi geliyor bana: Bir şeyi büyük ve önemli hale getiren, onun büyüklüğünü ve 
önemini keşfeden kişidir. Dahası ona büyüklük ve önemlilik şırınga eden kişidir. Yani, bir 
konuyu önemli hale getiren şey, onunla muhatap olmuş, karşılaşmış olan sanatçının bizatihi 
kendisidir. Sanatçı, bir şeyi büyük bir hale getirir; zaten büyük olan bir şeyi keşfedip ortaya 
çıkarmaz. Çünkü başlangıçta, her şeyin özünde büyüklükten bir pay vardır zaten.

Sanatçının en belirgin özelliği, temel işlevi, şeylerdeki özü açığa çıkarmaktır. Mesela, sanatçı, 
acıyı ortaya çıkarır ve buna başka müdahalede bulunmaz. Bizi acıyla muhatap eder ve onunla 
baş başa bırakır. Muhatap olduğu acıyı belirginleştirerek bizim de onunla karşılaşmamızı, 
muhatap olmamızı ister. Buradaki hedefi ise, bizim o acıyla karşılaştığımızda doğru 
çağrışımları bulmamız, yakalamamızdır. Ne var ki acı dediğimiz şey bile, sanatçı tasavvurun 
bize gösterdiği şeydir, yoksa sanatçı bizatihi kendi dışındaki bir şeyden bahsediyor değildir. 
Acı, gerçekte, sanatçının içinde kuvve halinde ve sanatsal bir öz halinde mevcuttur. 

Yazı yazmak, biraz da öğrenilen bir şeydir. Benim kanaatime göre, yazarlar bu açıdan 
ikiye ayrılırlar: Önemli yazarlar ve öğretici yazarlar. Bir yazar, hem önemli hem de öğretici 
olabilir elbette. Bu ayrım, genç yazarlar için, özellikle onlar için bir önem taşıyor. Yazar 
adayları, yazmaya yeni başlayanlar, büyük yazarların yanında kendi öğretici yazarlarını da 
bulmalıdırlar. Ben şahsen yazı yazmayı iki kişiden öğrendiğimi söyleyebilirim. Bunlardan 
birisi Enis Batur, diğeri de Rasim Özdenören’dir. Enis Batur’la karşılaştığımda şunu fark 
ettim; yazı yazmak için önemli bir konu aramaya hiç gerek yokmuş, önemsiz olduğunu 
düşündüğümüz, burun kıvırdığımız en küçük şeyler bile bir yazının konusu olabilirmiş. Bu 
bağlamda bana yazma cesareti vermiş ve benim için öğretici bir yazar olmuştur. Mesela, Enis 
Batur, bir halının üzerindeki şekillere bakarak bu şekiller üzerinden ortaya kallavi bir kitap 
çıkarabilir. Halı üzerine böyle bir kitap yazmış mıdır bilmiyorum, tahminen söylüyorum. 
Diğer taraftan, insanların oturuş şekilleri üzerine, vücut üzerine vs. düşünüp yine buradan 
bir kitaplık yazı çıkarabilir. El üzerine, parmak üzerine, iğne üzerine düşünüp yazılar yazabilir. 
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Bu saydığımız nesneler, durumlar, şekiller çoğumuzun ciddiye bile almadığı, dahası buradan 
bir yazı çıkarılabileceğine, bir sanatsal metin oluşturulabileceğine pek ihtimal vermediğimiz 
hususlardır. Enis Batur, durumun hiç de sandığımız gibi olmadığını gösterir bize. Yani, yazı 
yazmanın temel şartı ‘önemli bir konu’ aramak değil, fikr etmektir. Dünyanın merkezinde 
insanın kendisi vardır, yani biz varız, ben varım, sen varsın. Yeter ki bakmasını bilelim. Böyle 
düşünmenin, yazmak için müthiş cesaret veren bir yanı vardır.

Mithat Cemal’in, Mehmet Akif adlı biyografi kitabında şöyle bir alıntı var, aklımda kaldığı 
kadarıyla aktarayım: “Bir sanat ürünün yüzde doksan dokuzu ter, yüzde biri ilhamdır.” 
Gerçekten genç yazarın, hatta çoğumuzun düşmüş olduğu hata şu, bence; ilhamın sanat 
eserindeki rolünün ne olduğunun kavranamıyor oluşu… Sanata dokunan her şey ilhamın 
ürünüdür, ama bu ilham dediğimiz şey nedir? Mithat Cemal’in aktardığı söz bunu çok güzel 
açıklıyor aslında. Çaba, okuma, düşünme, sonunda bir lütfa yol açıyor. İlham, Allah’ın insana, 
çabalamaları sonucunda verdiği lütuftan başka bir şey değildir. Bu çabanın sonucunda elde 
edilen bir tınıdır ilham. Bunun anlaşılması, bize ilhamla daha doğru bir ilişki kurma fırsatı 
verecektir. İlham bir nefes aralığıdır, karanlıkta bir ışıktır. O ışık bize açılır ya da kapanır; 
açıldığında gösterdiği, aydınlattığı yönde gidersek bir macera ortaya koymuş oluruz. 
Bu nedenle, büyük eserlerin, ciddi bir çaba sonucu, ciddi bir emek sonucu oluştuğuna 
inanıyorum. Her iyi eser için, büyük bedeller ödendiğini düşünüyorum. Bedeli ödenmemiş 
bir düşünce, sanat ürününe dönüşemez. Kayda değer bir cümle kurabilmek için, bunun 
bedelinin ödenmiş olması gerekir. 

Sanat eseri tesadüfen ortaya çıkan bir şey değildir. Sanatçının bizzat günlük hayatı bile, 
çoğu kere, bir sanat eseri olarak gerçekleşir. Yazarların ‘günlük’leri bunun açık bir örneğidir. 
Büyük yazarlarla bir araya geldiğimizde de bunu birebir görebiliriz; hayatlarını bile sanata 
dönüştürmüşlerdir. 

Tanpınar şöyle diyor; “dehanın ölçüsü dikkattir.” Sanat eseri, sanatçının “dikkat” melekesine 
samimiyetle bağlı olmasının bir sonucudur. Sanatçı, dikkatinin peşinden giden insandır. 
Sıradan insan, dikkatleriyle ilişki kuramayan, dikkatleri olmayan insandır, kendi dikkatinin 
sürekliliğini sağlayamayan insandır. Sanatçı olarak yazar iki şeye dikkat eder: Birincisi, 
düşünme eyleminin bir süreklilik gerektirdiğinin bilincindedir. Zihin, insana olmadık oyunlar 
oynayabilir. Çünkü zihin, bir taraftan kendine acayip oyunlar oynayan, diğer taraftan da 
dehaya götüren bir rehberdir. Yazar, zihnini kontrol altına alabilen insandır. Bu kontrolü 
sağlamanın en önemli aracı ise dikkattir. İkincisi, kelimeye odaklanmak. Yazarı sanatçı haline 
getirecek olan, ona edebiyatçı kimliği kazandıracak olan, dikkatinin kelimeye odaklanmış 
olmasıdır. O, kelimelerle ilişkisini her zaman diri tutan, yazının ruhunun kelimelerden 
oluştuğunu bilen kişidir.  
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Gençler ve Yazarlık

Mehmet Aycı

Konuşmama başlamadan önce bu buluşmayı sağlayan Türkiye Yazarlar Birliği‘ne ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı‘na teşekkür ediyorum. Türkiyenin dört bir yanından gelen genç yazar 
arkadaşlarıma teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ben genelde yazarak konuşan 
birisiyim. Ömrümün son on beş yılı yazarak geçti. İşim de yazmak olduğu için konuşmak 
konusunda biraz beceriksizim. Onun için “e“lere “ı“lara sığınırsam, kekelersem şimdiden 
affınıza sığınıyorum. Gençlik ve yazarlık mevzu biraz karnı geniş bir mevzu. Hem gençlik hem 
de yazarlık henüz tanımlanmamış bir şey. Şimdi burada en azından kendi deneyimimden 
bahsederek konuyu toparlamaya çalışacağım. Ben nasıl genç yazar oldum? Esasında 
Türkçe’deki yaşlı kelimesi genç kelimesinin tam olarak zıttı mı o konuda pek emin değilim. 
Çünkü, yaşam, yaşamak, yaş, yeşil aynı kökten geliyor ve bizim yaşlılarımız batıda ve başka 
ülkelerde olduğu gibi ihtiyarlar değil. Bizim yaşlılarımız hayata sahip olanlar anlamında yaşlı. 
Onlar yaş biriktiriyorlar. Bu açıdan baktığımızda yazma eylemi, yazma işi başlı başına bir 
yaş biriktirme eylemidir. Ikincisi, ben Karacaoğlan’ın toprağında büyüyen bir kardeşinizim. 
Yaşlılık mevzu olunca onun şu iki mısrasını söylüyorum.  „Sıfat kocasa da gönül kocamaz / 
Şimdi gönlüm bir yosmaya vurgundur.“ diyor Karacaoğlan. 

Eve geç gelen birisi olarak birgün eve geldiğimde büyük oğlum dedi ki -herhalde o 
zamanlar yedi sekiz yaşlarındaydı.- „Baba şiir yazdım sana.“ Ben de o şiiri okudum. Şöyle bir 
şiirdi; „Gece gelmez geç saatlere kadar / Gelse de göremeyiz / İşi çıkar / Gider babam gider 
babam gider.“ Can Yücel babasına yazdığı şiirde „Atlastan bakardım / Nereye gitti/ Öyle öyle 
ezber ettim gurbeti diyor“ ya… Çocuk bakıyor. Baba nerede, Hakkari’de. Baba Erzurum’da, 
baba Fransa’da, baba Japonya’da… atlastan öyle ezber ediyor. O sıralar seyhatler de çok sık 
oluyordu. Sonra kardeşi abisini kıskamış olacak ki ertesi gün geç vakit geldiğimde çalışma 
odamda masamın üzerinde kardeşinin el yazısı ile şöyle bir şiir var; -iki yaş var aralarında- 
„Deniz’de bir balık / Ne güzel bir balık/ Elime alıp sevsem/ Kızar mısınız bana?“ Bunu şunu 
için söylüyorum; ben bu çocuklarla stranç oynuyorum. Satranç oynarken büyük aceleci. Bir 
an önce galip gelmek istiyor. Hile yapıyor yani yanlış oynuyor ve yenilgiyi hazmedemiyor. 
Bir küçüğü ile satranç oynarken, (o) düşünüyor. Birkaç hamle sonrasını düşünüyor. Sakin 
oynuyor. Yanlış oynamıyor, hile yapmıyor. Yine yeniliyor. Çünkü ben ondan daha iyi biliyorum 
satranç oynamayı. „Baba teşekkür ederim. Güzel oynadın.“ diyor. Esasında onların oyunlarına 
baktığımızda şiirleri ile de bir koşutluk var. Aradan bir altı yedi yıl sonra ben yine büyük ile 
İstanbul’dan gelirken satranç oynadım. Hile yapmıyor. Çok aceleci davranmıyor ama yine 
yenilgiyi kabul etmiyor. Bunu şunun için söylüyorum; madem gençlerden bahsediyoruz, 
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biz yedisinde neysek yetmişinde oyuz. Burada yazar arkadaşlarımız bahsetmişlerdir. Bizim 
yazarlığımıza müvessili teşkil eden şey çocukluğumuzdur. Çocukluğumuzdaki eşya algımız, 
evren algımız, aile ilişkilerimiz ve bakışımız sıkıntılıysa bunu okuyarak farkına vararak 
aşabiliyoruz. Yani sıkıntılı taraflarını sağaltabiliyoruz. Değilse hayatımız öyle devam ediyor. 
Bu millet hayatında da böyledir. Türk milleti de yedisinde neyse yetmişinde odur. Bunu 
altını çizerek söylüyorum. Şöyle bir şey düşünün; bizim gibi yeryüzündeki el içine çıkmışlık 
deneyimine sahip olan başka millet yok. Tokyo Üniversitesinde „Modern Türk Şiirini“ 
konuşurken güneş mevzusu vardı. Yunus Emre’nin „İşitin ey yarenler / Aşk bir güneşe benzer 
/ Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer“ Bir de Bashō‘dan Haiku okudum. Onlara dedim 
ki „Japon bayrağındaki güneş ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsundaki güneş 
aynı güneş.“ Biz doğunun çocuklarıyız. Güneşin çocuklarıyız ama bizim sizden bir farkımız var. 
Siz ada devletisiniz. Sizin uğraştığınız Çinliler Çin Seddini bize karşı yaptı. Biz oradan doğuya 
doğru gittik. Çin Uygarlığı ile temas kurduk. Hint kıtasına indik, devlet kurduk. Hint Uygarlığı 
temas kurduk. Sonra Arap-İslam Uygarlığı ile temas kurduk. Sonra Mısır’da devlet kurduk. 
Mısır Uygarlığı ile temas kurduk. Sonra Doğu Roma Uygarlığına son verdik. Dolayısıyla bu 
coğrafyadaki bütün baskın kültürlerle, zayıf kültürlerle, bütün renklerle, bütün hayat alameti 
taşıyan şeylerle temas kurduk. Etkilendik ve etkiledik. El içine çıkmış derken, yedimiz derken 
bir aslında böyle bir anlamı var yedi yaşımızda oluşumuzun. Dolayısıyla, yetmiş yaşında da 
aynı şeyi taşıyorsak, bunu ya şuurlu taşıyoruz ya da farkında olmadan yegane değer taşıyıcısı 
olan dil taşıyor zaten. Sizin konuştuğunuz Türkçe, yazdığınız Türkçe siz farkında olmasanız da 
Çin Seddi kıyılarından Viyana önlerine kadar, Afrika içlerine kadar o coğrafyada edindiğiniz 
bütün değerleri bütün hassasiyetleri taşıyor ve bunu dönüştürme kudreti sizin kudretiniz 
ölçüsünde.

Türkiye’de yıllardır şöyle bir açmaz oldu; dönüştürülmeyen hiçbir değerin kıymeti yok. 
Mesele yazma eylemi ise muhafazakar çevrelerde şöyle klişelere düşmek gibi bir şey oldu. Ya 
güvenlik kaygısıyla oldu bu. Acaba başına bir iş mi gelir, dönüştürürsem bir şey mi olur diye. 
Tanpınar örneği bunun biraz dışında tutulabilir. Kendisini yenilikçi olarak tanımlayan, batılı 
olarak tanımlayan, dünyada olup biten dünya edebiyatını takip eden çevrelerde ise değer 
kaygısı olmadığı için onlarda neyi dönüştürecekleri konusunda kafaları karışık idi. Bize bir 
kimlik veren değerleri dönüştüremediler. Onun için yagane değer dil ise ve dil ile bunu inşa 
edeceksek bu coğrafyayı, bu birikimi göz önününde bulundurmamız ve bunu dönüştürme 
cehdi içinde olmalıyız. Yoksa biricik olamayız.

40 tane genç yazar arkadaş var burada. Yazarlıktan ne beklediklerini bilmiyorum. Çünkü, bu 
da biricik. Her arkadaşımızın yazıyla ilişkisi, kitapla ilişkisi ve hayatla ilişkisi biricik. Çünkü her 
insan teki biricik. Ben kırk beş yaşıma geldim. Artık pek çok şey heyecan vermiyor bana ama 
bir tek şey heyecan veriyor. O da bir insanın doğuyor olmasıdır. Yani bir bebeğin doğuyor 
olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bunun dışında bazen günah da heycanlandırır 
insanı. Hiçbir şey kalıcı anlamda heyecanlandırmıyor. Bir oyun oynuyoruz ve -esasında dünya 
hayatı da bir oyun- bu oyunu sahici oynamaktan yanayız. Oyunu ne kadar sahici oynarsak 
işimizi o kadar iyi yapmış oluruz. 

Yazma eyleminde şöyle bir tıkanma oluyor. Bir arkadaşın bir şiiri bir yarışmada dereceye 
girmişse o onu tatmin ediyor ve onu kilitlemeye yol açıyor. Bir dergide yayınlanması, 
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kitabının çıkması ya da isminin biyografi kitaplarına girmesi, şiirlerinin antolojilere girmesi, 
adından bahsedilmesi, yabancı dile çevrilmesi vs. bunun sonu yok. Ama aşama aşama genç 
arkadaşlarımız dökülüyorlar ve o istikrarı sürdürmüyorlar. O zaman istikrar önemli. Yani bir 
işi cehdle sürdürmek… Yazar olacaksak bu bir hayat tarzı haline gelmeli. Ben bazen Kayseri 
Mutfağındaki mantıcı kadınlara bakıyorum. O mantıcı kadınlar çok hoş mantı yapıyorlar. Şiir 
gibi mantı yapıyorlar. Yufkayı açıyorlar, içini koyuyorlar, dürüyorlar. Diyorum ki bu kadınlar 
benden daha soylu bir şey yapıyorlar aslında. Bir şey üretiyorlar, ortaya bir şey koyuyorlar. 
Burada arkadaşların üretme bağlamında ortaya koydukları ürünün -somut anlamda 
söylemiyorum- bir işe yararlılığı ve yeni bir şey olması lazım. Bu bağlamda merağımı ifade 
etmekte zorlanıyorum. Ortaya yeni bir şey koymazsanız, sizin yazarlık hevesiniz yani bizim 
yazarlık hevesimiz kendi kendini tatminden öteye gitmeyecektir. Belki o da bir oyundur. Her 
millette böyle oluyordur belki onu bilmiyorum. Döküle döküle gidiyorlardır, sonra biricikler 
çıkıyordur. 

Benim hikayeme gelirsek. Ben niye yazar oldum? Bu sonradan anlamlandırma tabii. Bir; 
benim çocukluğumun geçtiği coğrafyada sözün ve söz sahibinin bir saygınlığı vardı. Iki; 
sözün sahici bir tarafı vardı. Üçüncüsü; içinde hayat taşıyordu. Orada kimsenin numara 
yapma şansı yoktu. Herkes birbirini tanıyor ama sözlü kültür hakim. Kel Ali bildiğiniz 
Kel Ali’dir veya Çolak Salih, Çolak Salih’tir. Onun bütün numarasını bilirsiniz. Çünkü, 
çocukluğundan itibaren bilirsiniz ve bir sahtekarlık ve bir numara yapma ihtimali yoktur. 
Orada, bügün belki uçuk gördüğünüz Hz. Ali cenkleri de sahiciydi ya da Kerem ile Aslı’da 
olağanüstü gördüğünüz şeyler de sahiciydi. Böyle bir hayatiyati vardı sözün. Belki bundan 
dolayı ben yazarlığa merak sardım.

İlk işim kalemle yazmak olmadı. At kuyruğundan bir saz yaptım kendime ve şimdi aynı 
şeyi denediğimde yapamıyorum. O zaman beş dörtlüklü, altı dörtlüklü bir şiiri kendi 
kendime mırıldanarak söylüyordum ve ezberliyordum. Hafızama kaydedebiliyordum. Bu 
biraz aileden de kaynaklanıyordu. Rahmetli validem ağıt yakardı veya kendinden önce 
yakılan ağıtlar hafızasında bulunurdu. Onları inşallah neşredeceğiz, Uçtu Ördek Viran Kaldı 
Günümüz adıyla. Kadın bir defa yaktığı ağıdı ömür boyu unutmazdı. Gençliğinde yaktığı 
ağıdı da unutmazdı. Halbuki bir olayla cenaze başında bir kez söylenmiş. Çünkü yakılan bir 
şey o. yanık izi gibi düşünün. Bir yeriniz yanıyor. Acısını duymasanız bile o yanık izi orada 
devam ediyor. Bundan dolayı bu işe merak sardım.

Beni ortaokula bir yıl geç gönderdiler. Aileden uzak, akrabaların yanında Kozan’da ortaokulu 
okudum. Evde abimin kitapları vardı ama kitap konusunda şöyle bir hassasiyet var; benim 
dedem okuyan bir adammış. 1937’de rahmetli olmuş. Babam 1937’de doğmuş. Yani 
babasız doğmuş babam. Altı aylık hamileymiş babaannem. Bu hikaye uzun hem de başınızı 
ağırtmayayım. İki babaanne var. Demişler ki „Bu çocuklar büyüyüp de bu kitapları okuyacak 
mı?“ onun için eve ve köye gelen okuma yazma bilenlere birkaç sandık kitabı dağıtmışlar. 
Dolayısıyla ev kitapsız kaldı. İlmihal vardı, Kara Davut vardı, Ahmediye Muhammediye vardı 
ama dedemin asıl okuduğu kitaplar yoktu. Dedem hangi kitapları okumuştur diye merak 
eden tarafım hep oldu. Ortaokulda Kozan’a geldiğimde şiir yarışmalarında okula dereceler 
kazandırıyorum. Burası da acıklı bir hikaye. Ben ortaokulda okumak için uzak akrabanın 
evinde kalmaya mecburum. Kalmak için de çalışmak zorundayım. Haftasonları Orhan 
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Kemal’in romanlarında tabir edildiği gibi elci ya da kolcu olarak tabir edilen kişiler var. O 
gün hangi işte çalışacağınızı bilmeden sabah erkenden gidiyorsunuz. Portakal toplamaya, 
limon toplamaya, mandalina toplamaya, lahana kesmeye, pırasa kesmeye, çapa yapmaya 
vs. gidiyorsunuz. Evin hanımı evin beyinden habersiz bu paraları kendisi alıyor. Ben yine 
harçlıksız kalıyorum. Alabildiğine yoksul bir öğrencilikti. Ama okulun kütüphanesi vardı. 
Yaşıma göre kitaplar okuyordum oradan. Evin hanımı „Elektrikleri niye boşuna yakıyorsun?“ 
diyor. Bu arada okula yarışmalarda dereceler kazandırıyorum. Sevilen bir öğrenciyim. 
Başarılı bir öğrenciyim ve bir sürü kıza aşığım. İsimler hala aklımda. Sınıf başkanına aşığım, 
komşu sınıftan Dilek’e aşığım, yol üzerindeki Seher’e aşığım, bizim mahalledeki Fatma’ya 
aşığım. Soyisimlerini de söylemiyorum. Onlar da sahiden başarılı oldular ondan sonra. 
Soyisimlerine kadar aklımda ama aşığım derken çocukça bir şey. Ben sosyal bir çocuk 
olduğum için benimle ilgilenen kızlar var ama onlar tembel diye onlara yüz vermiyorum. 
Sonradan değerlendirdiğimde aslında kızlar başarılı ve sosyal oldukları için ben onlara 
ilgi duymuşum, güzelliklerinden değil. Yedisinde neysek yetmişinde de oyuz diyoruz ya 
kendi açımdan değerlendirme konusu. Çalışıyorum. Ben bir takım elbise ve bir gömlek 
ile ortaokulu bitiyorum. Bir kravat vardı ve gömleğin kolu kısa geliyordu. Pantolon kaval 
gibi olmuştu. Hep bir kot pantolon alma isteği var içimde. Bir yerde arkadaşlarla yemek 
yediğimizde „ben aç değilim“ diyordum. Niye „Aç değilim“ diyorum. Çünkü ben de hesap 
ödemek zorunda kalırım diye düşünüyorum. Ne zaman param oldu, bir yerde yemek yersek 
hesabı ben ödemezsem rahatsız oluyorum. Bunu sağaltan bir şeye tahlil ediyorsunuz sonra. 
Okul kadirli yolu üzerinde. Şehrin o tarafında bir tane oto yıkama-yağlama atölyesi var. Oto 
yıkama-yağlama atölyesini açık, yan duvarları arka duvarlarından üçte bir oranında kısaydı. 
Arka duvarlarını niyeyse o kadar yüksek yapmışlar ki beyaz badanalıydı ve üzerinde şehrin o 
tarafında görülecek bir şekilde „El emeği teşekkür ile ödeşilmez“ yazıyordu. Yani çocuk olarak 
yaşadığımız tramvayı düşünün siz. Sonra yarışmalardan bir tanesinden ben bölge birinciliği 
mi türkiye birinciliği mi getirdim, geçmiş gün bilmiyorum. Kozan’da bir gazete var, Yeni Bir 
Söz. Gazeteyi iki kişi çıkarıyor. Aslında bir sahibi var. O hiçbir şeye karışmıyor. Matbaanın 
sahibi ve mürettibi, muhabiri olan bir çocuk var. Yani gazetenin her şeyi olan bir çocuk var. 
Bu çocuk tipo baskı ile diziyor. Dedi ki „senin şiirini dereceye giren şiirini yayınlayalım.“ Orta 
iki öğrencisiyken ilk şiirim orada yayınlandı. Sonra benden şiir istedi ve her hafta şiirim 
çıkıyor. Okuldan çıktıktan sonra – Cuma günleri çıkıyor- hızlı adımlarla gidiyorum. Gazeteyi 
alıyorum. Daha sonra bu biraz geride kaldı çocukluk hikayesini uzatmayayım. Liseyi yatılı 
okumuştum, okulun iyi bir kütüphanesi  vardı. Eskişehir’de aynı zamanda Muhittin Beyazıt 
vardı, bu kitapbank yapısıyla kitapları verirdi. Alırdın okurdun 5 liraya mesela, sonra o 4.5 
liraya geri alırdı. 50 kuruşa kitap okumuş olurdunuz böylece. Hem okulun kütüphanesi, 
(varlık yayınlarının ağırlıklı olduğu bir kütüphaneydi ve daha çok sol eğilimli kitaplar vardı) 
hem bu diğer okuma eylemi benim iyi bir kütüphane sahibi olmamda etkin oldu. Ve ben 
27 28 yıldır, eve ne zaman gidersem gideyim o kütüphanede vakit geçirmezsem o günü 
yaşamamış kabul ediyorum. Bu istikrar ve disiplin açısından önemli bence. Bir de ben bugün 
bir şeyler yazıyorsam, burada yazıyorsam Türk edebiyatından haberdar olmam lazım. Burada 
yapılan tekke edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı ayrımları akademik olarak anlaşılır 
kılmak için yapılmış tasnifler.  Yoksa türk edebiyatı bir bütünlük taşır. Yeni şiir de eski şiir de 
buna dahil. Yani eski destanlardan Osman Özbahçe’nin söylediklerine kadar haberdar olmam 
lazım. Mesela bir çok türküyü gözden geçirdim orda neo-epiğin de, çok sesli şiirinde ip uçları 
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var. Yalnız bugün bu akımı oluşturmaya çalışan insanların bu türkülerden haberi yok. Burda 
kütüphaneye çekilmenin bir tuzağı var o da gündelik akışdan uzaklaşmak, bu insanı arkaik 
bırakan bir hal. Buna düşmemek için bir ayağınız sokakta bir ayağınız kütüphanede olacak.

Bir yazarsanız, temel kaygınız yazı oluyor,  bir çok yerden yazı çıkarabiliyorsunuz.  Şiir burada 
biraz farklı. Onda bir yoğunluk söz konusu. Buna örnek olarak annenin ölümünü veriyorum. 
Anneniz öldüğünde onu şiire taşıyabiliyor insan. Arakanda Müslümanların yakılması mesela, 
çünkü bu da bir anne ölmesi. Bu yoğunluk sağlanmadan esaslı bir şiir yazılamıyor. Bir başka 
şey ki bunu bir avantaj olarak görüyorum, ben gölgede yer almadım. Cemal Süreya’nın bir 
metninde fark etmiştim, Veli Recai Velibeyoğlu diye bir kişi var sanırım rahmetli oldu. Bu 
adam şiir kitapları topluyor eski yazılı, yeni yazılı ve bunları künyeliyor. Ömrünü buna adaıyor, 
büyük bir yayın evinin şiir kitaplarını da bir amatör şairin kitabını da topluyor. Bu kitaplardan 
kitabına gör birkaç şiir seçiyor bunları bir aray getirip yayınlıyor, bu iş için emekli ikramiyesini 
harcıyor, elma tarlasını satıyor, Milli Eğitim Bakanlığı o zaman söz veriyor sonra almıyor bu 
kitabı. Sonra nasip oldu ben o kitabı aldım. Başından sonuna okudum, Cemal Süraya’nın 
dediği gibi kötü bir roman okunamıyor ama kötü bir şiir kötü de olsa okunabiliyor. Diyelim 
ki yazmak için bir yol tututurdunuz ama bir süre sonra fark ettiniz ki tekrara düşüyorsunuz 
o yol tıkanmış. Bunda sırılmanın yolu ilgiyi değiştirmek oluyor. Bu size ara yollar sağlıyor. 
Tekrar dönersem gölgede kalmadım. Tür edebiyatında en büyükler yok, büyükler var. Bu 
en büyük takıntısı ufkumuzu kapatıyor, vadileri görmemizi engelliyor, bir diğer zararı da 
kendiniz olamıyorsunuz. Bu insanı kargadan başka luş tanımıyoruma sürüklüyor insanı. Türk 
edebiyatı bu anlamda büyük bir edebiyat. Mutfağı da böyledi, kırktan fazla ülkeyi gezme 
şansım oldu bunu söylemek için. Bu zenginlikte çin mutfağı vardır. Yani siz mutfağınızla, 
edebiyatınızı, edabiyatınızla musikinizi ayıramazsınız. Bunlar bir bütün olarak devam ediyor. 
Burda edebiyat hem büyüktür hem bir derdi vardır. Japonlara demiştim ki biz Hiroşimaya 
da Latin Amerika‘ya da şiir yazdık siz buna pek yönelmediniz. Mesela bulunduğumuz yerin, 
Kızılcahamamın bir türküsü vardır, „meşeler gövermiş varsın göversin. Meşeler gövermiş 
varsın göversin“ sözündeki yaşanmışlığın ve aşkın sahiciliği kolay anlaşılabilir değil. Hem 
hüznü olan ama bunu eğlenceyle söyleyen bir türkü bu. Yahya Kemal „duydumsa da zevk 
almadım slav kederinden“ diyor ya. Biz kederden zevk alan bir milletiz. Rahmetli annem 
ağıtları söyler hem ağlardı hem de yavrum ne güzel söyleniş derdi. Ben o zamanlar Yahya 
Kemal‘in „acıların tadı’’ yazısını okumamıştım. Bu insan varlığımızla yakından ilişkili. Dünyada 
olmak bu acıyla ilişkiliyse bu oyunu iyi oynamak eğlenceli oynamak anlamlı kılıyor belki de. 
Esasında millet olarak da bizim varlığımızı sağlayan unsurlardan biri bu. 





Genç Yazarlar Tartışıyor
Günümüzde Yazar Olmak
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Genç Yazarlar Tartışıyor

Dr. Muhammed Enes Kala ile açılış:  

Saygıdeğer Hâzirun merha-
balar. Oldukça değerli bir 
topluluğun karşısındayım. 
Bu topluluğun karşısında ko-
nuşmaya üstadı yad ederek 
başlayalım. Bu bağlamda tar-
tışma zeminimizi arayalım. 
Üstad şöyle diyor: “Tohum 
saç bitmezse toprak utan-
sın/Hedefe varmayan mızrak 
utansın/Hey gidi küheylan 
koşmana bak sen/Çatlarsan 

seni doğuran kısrak utansın/Eski çınar şimdi noel ağacı/Dallarda iğreti yaprak utansın/Üsta-
da kalırsa bu öksüz yapı/Onu sürdürmeyen çırak utansın/”

38. yılını idrak eden, hepimizin çatısı altında bulunduğumuz bir çınar ağacı var, bir yapı 
var. Bu yapı öksüz kalmayacaktır. Bunun en büyük nişanesi genç kalemler, genç dimağlar, 
genç yüreklerdir. İçinde bulunduğumuz etkinlik bu anlamda çok önemli bir etkinlik. Öyle 
inanıyorum ki, herkesin diline pelesenk ettiği, Nurettin Topçu’dan mülhem “Yarınki Türkiye” 
ıstıraplı ruhlarda fikir demlendiren, yekdiğerine karşı müjde besleyen gençler tarafından 
inşa edilecek ve dertli kalplerde yarınlara taşınacaktır. 

Mevcut durumlardan hepimiz şikâyet edebiliriz, sorunlarımız söz konusu. Ama neyden 
şikâyet edersek edelim, hangi dertten dem vurursak vuralım şunu unutmamamız gerekiyor: 
Şikâyetlerimizin ve sorunlarımızın bir bakıma kaynağı biziz, yine şikâyetlerimizin ve 
sorunlarımızın çözüm imkânları da biziz. Ben, sen, o, şu, bu, bu problemleri yaşayabilir ama 
“biz” bu problemleri yaşamaya da biliriz. Dolayısıyla sorunlara ve şikâyetlere bakış açısı, o 
şikâyetlerin sorun olması ya da çözüm olması noktasını da belirlemektedir. 

Kanayan yaralara merhem, sadırlara şifa olabilmek için öyle zannediyorum ki ihtiyacımız 
olan, kolektif bilinci, birlik ve beraberlik şuurunu diriltmek olacaktır. Bu bağlamda Türkiye 
Yazarlar Birliği çatısı altında gençlik birimini oluşturmayı oldukça önemsiyoruz. Birlik ve 
dayanışma şuuru aradaki ülfeti ünsiyeti artıracak, bu da hepimize bereket ve verimlilik 
kazandıracaktır. “Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar” diyor Namık Kemal. Aynı 
ufka bakan ben, sen, o’yu, sadece dil bilgisi konusu olmaktan çıkararak bizi inşa eden sosyal 
pratiklerin zeminine koyabilirsek, birçok şeyi farklı duyumsayabilir ve sorunlarımıza çözüm 
imkânlarını buralardan devşirebiliriz. 
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Türkiye sathında birbirimize yurt olabilmek, birbirimizden haberdar olabilmek için Türkiye 
Yazarlar Birliği çatısı altında gençlik birimini oluşturalım ve Yarınki Türkiye’nin hadimleri 
olalım. Kültür, eğitim ve ahlak politikaları konusunda herkes şikâyetçi. Karanlığa herkes 
sövebilir ama bir mum yakmak kâmil insanların, kalem ehli insanların işidir. Bu bağlamı 
tartışma zemini yapmayı tavsiye ediyorum. 

Yarınki Türkiye’den hareketle bir alıntı yapmak istiyorum izninizle. Böylece bir üstadla 
açtığım konuşmamı bir başka değerli üstadla nihayete erdirmiş olayım. Hoca hepimize 
şöyle sesleniyor: Yarınki Türkiye’nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül 
verecek, sabırlı ve azimli, lâkin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri 
olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi, insan yetiştirmektir. Hünerleri hep fedakârlık olan 
bu hizmet ehli gençler, hizmetlerinin mükâfatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler, 
sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir. 

Şimdi bu tartışma zeminini Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında üstadların da kılavuzluğunda 
tartışabiliriz. Hepinize katılımlarınız için can u gönülden teşekkür ediyor, muhabbetlerimi 
sunuyorum. Sözü Mehmet Doğan ağabeye veriyorum: 

D. Mehmet Doğan:

Değerli arkadaşlar iki gündür biz konuştuk, siz dinlediniz. Şimdi de biz sizi dinleyeceğiz. 
Enes Kala’nın da söylediği gibi bir zeminde ya da farklı sorunlarınız için, geleceğe yönelik 
düşüncelerinizi içeren ya da kurultay hakkındaki düşüncelerinizi içeren konularda 
konuşabilirsiniz. Söyleyeceklerinizin hepsini not alacağız. Bizce yapılacak bir şey varsa da 
elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 

Soner Koca (Kahramanmaraş):

Taşra dergileri ile ilgili olumsuz bir intiba uyandı bu toplantıda. Taşra dergileri sadece basılıp 
dağıtılan şeyler değil, mutfağı olan şeyler. Her zaman merkez dergilere ulaşmak kolay 
olmuyor. Orada yayınlamanın değerini küçümsemek istemiyorum kesinlikle ama o mutfak 
da bizim için çok değerli. TYB’de bir gençlik teşkilatı kurulması düşüncesi olduğunu söyledi 
Enes hocamız. Bu fikir çok güzel. Zira bizlerin bu mutfaktan çıkan ürünleri üstadlara sunma 
imkânımız da yüksek olur böylece. Mesela Maraş’ta şube olduğunu bilmiyordum ben, eğer 
bir gençlik çalışmaları olsa biz de onları tanır ve çalışmalarımızı yukarıya yansıtırdık. Taşra 
dergilerini biraz daha anlamaya çalışmalıyız demek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Dr. Muhammed Enes Kala: 

Soner kardeşime teşekkür ediyorum. Bu arada gençlik birimine dair fikirler oluşsun. 
Hepinizin iletişim adresleri bizde mahfuzdur. Sizlere ulaşacağız. Sizler de bizlere tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz. Bu kurultayın devamını da yapacağız inşallah. Bu konudaki fikirlerinizi de 
alabiliriz. 
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Mahmut Sami Doğancı (Kırşehir): 

Öncelikle böyle bir ortamı bizlere sunduğu için Allah’a hamd ediyorum. Sonrasında da 
değerli TYB yöneticilerimize ve büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizler için çok verimli 
geçen bir kurultay oldu. Düşüncelerimizin idrake yükselmesi noktasında bizim için yeni 
bir soluk olacağı kanaatini taşıyorum. Gençlik teşkilatı için şöyle bir şey düşündüm: Genç 
TYB kurulabilir diye düşünüyorum, çeşitli kuruluşların gençlik kolları gibi… Daha sonra bu 
teşkilatın farklı şehirlerde temsilcilikleri de olmalı. Ankara’ya geldik. TYB, Kurtuba, TDED gibi 
vahaları gördük. Buralar birlik için ve daha güzel çalışmalar yapabilmek için çok iyi birer 
imkân. Bu nedenle vahaların çoğalması lazım. Mesela İHH’nın yaptığı gibi üniversitelerde 
kulüplerin kurulmasına öncülük edilebilir. Fikirlerin icraata dönüşmesi için bunların önemli 
katkıları olacağını düşünüyorum. 

Bizlere bu imkânları verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Dr. Muhammed Enes Kala: 

Mahmud Sami kardeşime teşekkür ediyorum. Fikirlerin icraata dönüşeceği platformların 
kurulması gerektiğinden bahsetti. 

Nisa Müezzinoğlu (Ankara):

Bu toplantıda şöyle bir kanı olduğunu gördüm genelde: ‘Gerçek/iyi bir yazar olabilmemiz 
için ‘bazı dergiler’de yazabilmemiz gerekiyor.’ Bu çok zor bir şey. Biz burada 40 kadar kişiyiz 
ama binlercemiz var. Biz sekizincisine ulaşan Vefa Dergisinde yüzlerce metin arasından 10-
20 tane seçebilirken, büyük ve önemli dergiler binlerce yazı arasından 40-50 tane seçmek 
zorunda kalıyor. Eğer iyi bir yazar olabilmek için o dergilerde yazılarımızın yayınlanmasını 
bekleyeceksek daha çok bekleyeceğiz sanki. Soner arkadaşımız güzel söyledi, bu taşra 
dergileri bizim için çok değerli. Biraz da akılla yapılan değil, yürekle yapılan bir iş, yoksa 
akıllı kimse bu eziyete katlanmaz. Buralardaki yazanların gerçek yazarlar olmadığına atıftan 
ziyade, buralardaki gençler için neler yapılabilire bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 

Dr. Muhammed Enes Kala: 

Seçim aşamasını üstüne basa basa ifade etti Nisa Hanım. Nuri Pakdil şöyle söylemiş: ‘Ben bir 
şeyi az sevmedim, orta hiç sevmedim, hep çok sevdim. Portakal alırsam bile kasa ile alırım 
dayanamayanlar çürür.’ Bir şey böyle sevilmeli zaten…

İbrahim Eryiğit (Ankara Şubesi): 

Öncelikle Ankara’da çıkan amatör dergilere şubemizde imkân sunabiliriz. Konferans 
salonumuzda da çeşitli faaliyetler yapabiliriz. Ankara şubesi olarak elimizden gelen yardımı 
yapmaya hazırız. Bizler de sizlerin içinde bulunduğu zorluklardan belki daha fazla zorluklarla 
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amatör dergiler çıkardık. Tabii esas şiir belki de amatör dergilerde yaşıyor. Profesyonel 
olmak zaten amatörken var olan ruhu yitirmek demektir. Ben şube olarak Ankara’da olan 
ve Ankara’ya yolu düşen herkesi bekliyorum. Dergicilik, kitap çalışmaları vb. her konuda 
elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. 

Teşekkür ediyorum. 

M. Enes Kala: 

Böylesi programların en güzel yanı da pratik çözümlere kavuşmaktır. İbrahim beye bu 
nedenle teşekkür ediyoruz. Böylesi bir programa cesaret etmemiz Musa Kazım Arıcan 
sayesinde oldu. Yazarlar Birliği genel başkanı olunca verdiği ilk mülakatta ‘gençlerle çok 
güzel işler başaracağız’ demişti. Bunu yönetim olarak ilk yaptığımız programla göstermiş 
olduk. Şimdi sözü Mehmet Aycı beye veriyorum. 

Mehmet Aycı: 

Merhabalar. Trabzon’dan Erzurum’a Edirne’den Kıbrıs’a her yerde yazılarım çıkmıştır. Ben 
merkez dergi de bir fanzin de bir şey istese yazmaya-göndermeye çalışıyorum. Bunu şunun 
için yapıyorum: Çünkü edebiyat dergiler üzerinden yürüyor. Ben taşra dergilerini de fanzinleri 
de hepsini önemsiyorum. Hayat emaresi olarak görüyorum oraları. Bu dergilerin terbiye eden 
besleyen bir yanı da var. Başka dergileri takip ederek, dergiye gelen yazıları takip ederek bir 
heyecanla iş yürütüyorlar. Bu heyecanın ileri yazarlık serüvenlerinde de belirleyici bir etkisi 
oluyor. Bu nedenle içinizde dergi, fanzin vb. çıkaran arkadaşlarımı özellikle tebrik ediyorum. 

Türkiye bir dergiler mezarlığı. Ama kaç sayı çıkarsa çıksın oralardan bir iki isim çıksa da bu 
güzel bir şey. Tabii buralardaki herkes yazarlık çalışmalarını devam ettirmediği için onlar 
kalmıyorlar camiada. Yani bu işi heves boyutunda algılayanlar da var Aziz Nesin’in sinek 
hikâyesindeki gibi. Aziz Nesin’in bu hikâyesinde roman yazmak isteyen bir adam var. 
Üniversiteyi bitirsem ne güzel romanlar yazacağım diyor, sonra askerlik sonra iş diyor, sonra 
evim olsa sonra yazlığım olsa ne güzel yazardım diyor, sonra da sineklerden rahatsız oluyor 
ve roman yazamadan ömrünü tamamlıyor. Yani bu tiplerin dışında, dergileri Türk edebiyatına 
kan taşıyan mecralar olarak görmek lazım. Bu nedenle ve vesile ile arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. 

M. Enes Kala: 

O halde Mehmet Aycı Bey, dergi çalışmaları olan arkadaşlarımıza lojistik destek de sağlayabilir 
herhalde. 

(Gülüşmeler) 
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Alptuğ Topaktaş (Kayseri): 

Genç yazarların en yaşlısı olarak aranızdayım. Hiçbir büyümüz üzerine alınmasın ama 
bir zihniyetten bahsederek başlamak istiyorum: Üstadlaşma zihniyeti. Bazı dergilerde 
yazabilmek için oralardaki abileri üstad olarak görmemiz isteniyor. Ve arkadaşlarımız bu 
çarkı kırmakta zorlanıyorlar. Ağabeylerin elinden geçmeyen şeylerin de yayınlanmadığını 
biliyoruz. Gençlerin yapması gereken bir şey varsa bu çarkı kırmaktır, bu üstadları yıkmaktır. 
Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. 

Burak Çelik (Elazığ):

Bir trafik kazası sonucu belden aşağı bütün kemiklerim kırıldı hala kafi derecede kaynamadı. 
Beş ameliyat geçirdim, tedavim devam ediyor. Kurultayın önemli olacağını düşünerek 
başvurdum, geldim. Teşekkür ediyorum. 

“Yazgı, 3 adam 3 din tek yol” kitabım. Siyah Beyaz yayınevinden çıktı, görüşünü beğenmediğim 
bir yayınevi. Kendi paramla bastım. Timaş, Doğan Kitap gibi büyük yayınevlerine gönderdim 
basmadılar. Onlar popüler kültüre hitap ediyormuş anladım. Asıl mutfağın onlar dışında 
olduğunu öğrendim. Buraya gelmek için form doldururken orada çay da dağıtsam gelmek 
isterim demiştim. Burası çok önemli bu nedenle. 

Burada şiir meclisini bu tartışmadan önce yapmak ve birbirimizi biraz da oradan tanımak 
iyi olabilirdi. Bir de dergiler için oluşturduğumuz bölümde arkadaşlar hangi dergilerde 
yazdılarsa o dergilerde işaretleme yapsalardı birbirimizi tanımak ve bulmak o kısım için 
daha kolaydı. 

Ayasofya dergisinden Recep Terler ile tanıştım. Ayasofya bir ruhtur ve aynı ruhu taşıdığım 
insanlarla tanışmak çok iyi oldu. Ben öğretmenim; bir gün öğrencilerimden biri Ayasofya’yı 
açacak ve ben onların ardında sabah namazını kılacağım. 

Muhammed Tnağ (İzmir): 

Ben öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği ile tanışmamdan ve bana katkılarından bahsetmek 
istiyorum. Maraş’ta şubeniz olduğunu bilmediğinden bahsetti bir arkadaş. Orada biraz 
dertlendim açıkçası. Üniversiteyi Denizli’de okudum. Orada böyle bir yapılanma yok. 
Hep İstanbul’a Ankara’ya hasretle baktık. Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli’ye gelince orayı da 
kıskandım açıkçası. Önceleri yazar, okur, yırtardım. Sonraları yazıp saklamaya başladım. Ta ki, 
Üniversiteyi bitirip İzmir’e dönüp TYB İzmir Şubesi ile başkan Mahir Adıbeş ile tanışana kadar. 
O beni, yazdıklarımı paylaşma konusunda destekledi, hatta zorladı. Buralar bizler için çok 
kıymetli, o nedenle bulundukları şehirlerde şubeleri olanlar mutlaka gidip tanışsınlar. Orada 
her cumartesi kültür sohbetleri yapıyoruz, ben bir cumartesiden diğerini iple çekiyorum. 
Ben sohbetler biter, çıkmam, Mahir Beyin eteğinde olurum, onunla şubeyi kapatır çıkarız. 
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Bir arkadaşımız ‘üstadları yıkmalıyız’ dedi. Evet, konuşulup değerlendirilebilir. Ben de 
şunu söylemek istiyorum: Üstadlara yaklaşmalıyız. Evet, dergilere yazı göndermek, cevap 
alamamak vs. hazin.. ama onlarla yazılar aracılığı ile buluşmak yine de güzel. Ulaşabildiğimiz 
üstadlara ürünlerimizi gösterip onlardan tavsiye almak, yayınlatacak seviyede olmasak bile 
güzel ve belki yayınlamaktan da değerli. Biraz da sabırla beklersek o ulaşmak istediğimiz 
dergilere de ulaşacağımızı düşünüyorum. 

Bu vesile ile kurultayın devamını istiyorum, büyüklerle-üstadlarla buluşma toplantılarının 
yapılmasının da önemli olacağını düşündüğümü belirtmek istiyorum. 

Muhammed Enes Kala: 

Muhammed kardeşime teşekkür ediyorum. Bu arada belki bir sonraki kurultayın tartışma 
konusu da belli oldu: Üstadlaşmayı yıkalım mı, üstadlara yanaşalım mı? 

Mehmet Burak Çeri (Manisa):

Muhammed arkadaşımla konuşunca ben de İzmir’de şubeniz olduğunu öğrenmiştim. 
Aslında Manisa’da da şubeniz açılsa diye düşündüm. Mümkün olur mu? Mehmet Hocam, 
Kazım Hocam, sizlerin bizlere yazarlıkta pratik olarak nasıl yol izlememiz gerektiğine dair 
tavsiyeleriniz olur mu, sizlere biraz daha yaklaşabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. 

Bünyamin Demirci (İstanbul): 

Ben elbette, dergiler, üstadlar vb. adına cevap verebilecek biri değilim. Ama bir kitabı çıkmış 
diğeri çıkmak üzere olan ve dergilerde yazan, telif konularında vs. sıkıntı yaşamayan biri 
olarak, meselenin bir başka tarafından da bahsetmek istiyorum. (Eğer seneye kurultay olursa 
ben herhalde yaş hakkından burada olamayacağım. Arkadaşım en yaşlı benim dedi ama 
sanırım en yaşlınız benim.) Yazılarımızın yayınlanmadığı dergilerin başında olanları yıkmaktan 
bahsediyorsak, bu çok iddialı bir cümledir ve onlardan bihaber olduğumuzu gösteren 
bir şeydir. Ben çıkardığımız dergide de, diğer dergilerde de gençlere nasıl yaklaşıldığını 
biliyorum. Necip Tosun hocam da burada, o da gençlere özellikle hikayeleri konusunda 
hep yardımcı.. eğer üstadları yıkalım diyorsak, Necip Tosun’u da yıkmamız mı gerekecek 
mesela? Bazı dergilerde yazılarımızın çıkmaması demek, oralarda üstadlık duvarının olduğu 
anlamına gelmez. Bizler bir duvarla karşılaştığımızda kendimize bakmıyoruz, kendi eserimizi 
gözden geçirmiyoruz. Bu işin, çaba, çalışma ve sabır kısmından kaçıyoruz. Ben ney dersleri 
alıyorum; ney için dinleyen adına çok güzel ama çalan adına eziyet derler; neyde istenen 
sesleri çıkarmak için çaba kısmını göz ardı ediyorlar ve ben ne zaman şu eseri üfleyebilirim 
diye geliyorlar. Kitap çıkarmak, yazı yayınlatmak da böyle bir şey. Biz bu emek, sabır ve 
gayret isteyen kısımlarından kaçıyoruz. Önümüzde örnekler de var. Yaşarken kitabı çıkmamış 
isimler var. Mesela Yahya Kemal, yıllarca ‘serin selvi’ diyebilmek için beklemiş. Biz bir kelime 
için yıllarca bekleyebilecek sabrı gösterebilir miyiz? Buna bakmıyoruz. Yazımız yayınlamadığı 
zaman ya kendi dergimizi çıkarma yoluna gidiyoruz ya da üstadları yıkma yoluna gidiyoruz. 
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Ney hocam bana ‘dünyada bu kadar neyzen var neden ney üflemek istiyorsun’ demişti. 
Dünyada bu kadar yazar var biz neden yazmak istiyoruz. Neden yazılarımız yayınlanmadığında 
kendimize bakmıyoruz. Karşı taraf haksız bile olsa, önce kendimize bakmamız gerekir. Yoksa 
bu tip tepkiler bizleri yanlış yollara yönlendirecektir. 

Biz burada hocalarımızdan istifade ettik, birbirimizden de istifade etmemiz gerekir diye, 
belki haddim olmadan bunları söylemek istedim. Allah razı olsun hepimizden. 

Recep Terler (İstanbul):

Ayasofya dergisini çıkartıyoruz. Ben gelecek kurultaylar adına şunu teklif ediyorum: 
Ümmetin diğer coğrafyalarındaki genç yazar arkadaşlarımızın da buralarda olmasını 
istiyorum. Ve ikinci ve daha sonrakiler kurultaylarda da bir ana tema belirlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. 

Alptuğ Topaktaş (Kayseri):

Anlaşılmamaktan daha kötüsü yanlış anlaşılmak herhalde. Aslında ben merkez dergilerin 
birçoğunda yazısı çıkan biriyim. Ben üstadları yıkmak derken aslında kimsenin şahsi 
çabaları ile geldiği bir yeri işgal etmekten vs. de bahsetmedim. Biraz da eksik konuştum 
sanıyorum. Aslında bir zihniyet meselesi idi bahsettiğim. Bahsettiğim sadece, belli yerlerde, 
bize dayatıldığı şekilde birilerini üstad kabul etmezsek, oralara giremediğimizdi. Evet, üstadı 
yıkmadan önce onun çapına ulaşman gerekecek. Aslında Bünyamin Demirci ile aynı şeyi 
düşünüyoruz. Bizler üstadların bize dayattıkları ile yetinmeden devam etmeliyiz. Sürç-i lisan 
etti isem affolmasın, kamera da kayıtta. Bir gün karşıma çıkarabilirsiniz. 

Muhammed Enes Kala:

Bir anekdot anlatmak istiyorum. Mamut Bıyıklı ağabey bahsetmişti: ‘Şairlerle yapılan 
bir programdan sonra, yemeğe geçmiştik. Yemekte şairlerin hiç birisinin birbiri ile 
konuşmadığını gördüm. Önce aç oldukları için böyle olduğunu sandım. Ama yemekler de 
geldiği halde konuşmadıklarını görünce, onları tanıştırayım dedim, halbuki hepsi birbirini 
tanıyor…. Evet, şairlerimizin böyle bir sorunu var. Asla genelleme yapmıyorum, arkadan 
Osman Özbahçe’nin hoşuna gitmedi bu dediğim. Genelleme yapmıyorum hocam.. Ama 
şunu söylemek istiyorum: Kutlu bir yolculuktasınız, bu yolda yıkmak, yıkılmak ve yılmak 
olmamalı. Ve sözü kıymetli başkanımız Musa Kazım Arıcan hocama veriyorum: 

Musa Kazım Arıcan: 

Hayırlı akşamlar. Yarın değerlendirme toplantısında zaten konuşacağız. Ama ben de bu faslı 
birkaç kelime ile tamamlamak istiyorum: Buralara teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Burada buluştuk, hiçbir şey konuşmamış olsak bile bu yeter bize. Her zaman söylenir: 
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Geleceğimiz gençler.. Sizler de ilerde böyle söyleyeceksiniz. 

TYB köklü bir kuruluş. Onu bu yıllara getiren kıymetli ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Arkadaşlarımız güzel tavsiyelerde bulundular. Belki de bu kurultayları uluslararası hale 
getirmemiz gerekecek. Bizler dünyadaki nadir topluluklardan biriyiz. Latin Amerika ile de 
Uzak Doğu ile de ilgilenebiliyoruz. Bu bizim esas değerimizin “insan” olduğunu gösterir. 

İbrahim Eryiğit söyledi. Bizler de sizleri bekliyoruz merkezimize. Her gün oradayız, gelin. 
Birlikle bir şeyler yapabileceğimizi düşünmemiz bile güzeldi burada. 

Kurumsallığı vurgulamak adına söylüyorum: Ben de TYB ile tanışınca çok şey öğrendim. 
Burada pratik olmamız, insana dokunan konularda bir şeyler yapabileceğimiz gerektiğini 
gördük ve üniversitede çok teorik kaldığımızı anladık.  

Belki bu buluşma sonrası, şubelerimiz de gençlerle daha yakın olabilmek adına çalışmalar 
yapacaklar. Bizler de dediğimiz gibi gençlik teşkilatı kurmayı düşünüyoruz. Beraberce neler 
yapabileceğimizi, tavsiyeleriniz, fikirlerinizi konuşalım isteriz. 

Ben gerçekken bu toplantının başarılı olduğunu, verimli geçtiğini düşünüyorum. Ülkemizin 
faklı şehirlerinden gelen heyecanlı kardeşlerimizi görmek bizler için çok sevinç verici.

Hepimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 



Genç Yazarlardan Notlar
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Sevim Güldürmez
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Yunus Karaman
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Elif Pala
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Soner Koca
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Seda Ateş



98

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği



99

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  



100

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Mehmet Burak Çeri
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Şadiye Kılıç
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Mahmut Sami Doğancı
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Burak Çelik
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Ali Yaşar
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Büşra Konaktaş



114

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği



115

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  



116

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Gizem Dilek
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Ali Akçakaya
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Hümeyra Uslu
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Fatma Özkaya
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Muhammet Tang
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Şeyhşamil Ejderha



135

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  



136

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği



137

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

Samet Yalçın



138

I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği



139

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

Hülya Çelik
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Ahmet Hamdi Çınar
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Yasin Bulut
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Mehmet Akif Bıyıklı
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Dilara Çoşkun
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Mehmet Babalıoğlu
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Değerlendirmeler

Mehmet Doğan: Aziz arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Her başlangıcın bir 
nihayeti vardır bu başlangıç bir şekilde sona eriyorsa da önümüzdeki yıllarda inşallah genç 
yazarlar kurultayını devamlı yapmak niyetindeyiz. Bu programın faydasına inanıyorduk, bu 
faaliyet sırasında kail olduk. Böyle bir faaliyetin süreklilik kazanması edebiyat camiası için bir 
ihtiyaç, bir gereklilik. 

Bu faaliyet bir ilk olduğu için özellikle yoğunluktan ötürü ortaya çıkmış olan aksaklıklar 
oldu. İki gün boyunca sürekli konuşmalar oldu ve genellikle biz konuştuk siz dinlediniz. 
Sizleri konuşturmak istedik ama önce pek de konuşmaya hevesli olmadığınızı gördük. 
Aslında burası bir konuşma, tartışma, dertleşme zemini. Her şeyi burada konuşabilmeliyiz. 
Kendi aramızda konuşmalıyız ama arkadaşlarımız biraz çekingen davrandılar. Toplantı 
belki bir gün daha devam etseydi açılıp konuşacaklardı diye tahmin ediyorum. Tabiî 
programda sadece konuşmalar yoktu. Bir konser, küçük bir sergi ve tabi sabah yürüyüşleri 
vardı. Birinci günkü yürüyüş gerçek bir yürüyüş olmadığı için ona katılım fazlasıyla oldu, 
ikinci günkü 4 kilometrelik gerçek bir dağ yürüyüşüydü ama çoğunluğu biz sağladık. Asıl 
bugünkü yürüyüşte arkadaşlarımızın bulunmasını isterdik. Farklı bir güzergâhta yürüdük. 
Fakat hiçbir genç arkadaşımız bu yürüyüşe rağbet etmedi. Biz bize kaldık orda. Arkadaşlar 
bugünkü yürüyüş çok ilginç bir yürüyüştü bir orman yürüyüşü; 4 km. lik bir güzergâhta 
yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaptığımız bölge pek çok edebî eserin çekirdeğini bünyesinde 
taşıyan bir yerdi. Çok eski ağaç fosillerinin bulunduğu bir bölge ve o bölgedeki ağaçlar 
uzun zamandır kesilmediği için çok ciddi bir orman bölgesi. Tabi burasının oksijeninden, 
tabiat güzelliğinden bahsetmeye gerek yok. O güzergâhta fosilleşmiş ağaçları gördük. Bir 
de hatta şöyle bir vakıa cereyan etti; ayakları her nasılsa bir kozalağa takılmış bir doğanla 
karşılaştık. Rehberimiz doğanı kurtardı. Yanımıza getirdi ve birkaç fotoğraf çekildik. Doğanla 
karşılaşmamızla birlikte yürüyüşümüz de kültürel bir yürüyüşe dönüştü. Böyle bir tecrübeye 
ulaşmak başka hiçbir şekilde ulaşmak mümkün değil. Bu da bizim kısmetimizde varmış. 

Evet arkadaşlar, masanın bana göre sağında eski başkanlarımızdan İbrahim Ulvi Yavuz Bey 
bulunuyor. Diğer yanımda yeni başkanımız Musa Kazım Arıcan Bey diğer tarafta Başkan 
yardımcımız Ferhat Koç Bey bulunuyor. Osman Özbahçe hemen yanımızda, Cihan (Aktaş) 
hanım şimdi teşrif etti. İbrahim Bey Ankara şube başkanımız burada.  

Bu bir değerlendirme toplantısı olacak. Ezcümle; biz kendi açımızdan ne gördüğümüzü 
anlatmaya çalışacağız. Sizlerden de değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Biraz önce tecrübeden 
bahsettik, buraya size konuşmak için gelen yazarların hepsinin yazarlık geçmişi 25 senenin 
üzerinde ve çok sayıda kitapları var. Bu birikimleri üzerinden konuştular. Tabi biz tam olarak 
bunu hedeflemedik. Buraya toplanmış olan 40 arkadaş tanışırlar ve bu tanışıklıklarını devam 
ettirirler. Bu vesile ile beraber işlerini görmeye devam ederler. Ama pek biz fark edemedik 
birbirleriyle ilgilendiklerini. Belki de biz fazla zaman vermedik. Genç arkadaşların bir biriyle 
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tanışmalarına fırsat verilmeliydi. Buradan bizim çıkaracağımız dersler var. Biz bu dersleri not 
aldık. Sizlerinde çıkaracağı sonuçlar var. Ve bazı konuşmalar, bazı programlar yapıldığı anda 
anlamlı gelmiyor. Sonra düşünüyoruz ki bu sözler konuşmalar faydalıymış. Şimdi demeseniz 
bile sonra bunu diyeceksiniz. Bütün arkadaşlara verdikleri zahmet için teşekkürler. Arkadaşlar 
buradan aldıkları enerjiyle çok daha farklı etkileyici işler yapacaktır.

Osman Özbahçe: Arkadaşlar hepinizi en içten en samimi duygularımla selamlarım. Bir işim 
dolayısıyla erken ayrılmak zorundayım. 40 tane arkadaş katılıyor buraya ve bu arkadaşlar 
yazar olmak isteyen kişiler, bu istekleri konusunda biraz daha arzu ile dolmuşlarsa bu toplantı 
amacına ulaşmış demektir. Toplantılar boyunca fark ettim ki biz yazarlığın kendisinden değil 
de daha çok yazarlık kültüründen bahsediyoruz. Bir şey hakkında yapılan konuşmalar o şey 
değildir. Yazarlık bireysel bir tecrübedir. Yazarlık kültüründen bahsedince uzaktan bize hoş 
gelen, güzel gelen, ilgimizi çeken bir imajdan bahsediyoruz. İşin aslı o kadar güzel değildir. 
En basitinden yazarlık özel hayatın iptaline dayalıdır. Şair romancı hikâyeci gibi bir alanı 
tercih ediyorsanız benim bana ait bir özel hayatım yok demiş oluyorsunuz. Sosyal hayatınız 
ortadan kalkar, Eşinizle ailenizle ilgilenmez, gezmeye dolaşmaya çıkamazsınız… uzaktan 
göründüğü kadar neşeli değildir. Örneğin Cihan Aktaş kendi macerasından bahsederken 
kılık kıyafet iktidarını yazmak için bir kütüphanenin gazete küpürleri arasında aylarca 
dolaşmaktan astıma yakalandığını söyledi. Eser ortaya çıktığı anda bu yorgunluk ve sıkıntı 
unutulur ama kendimize gerçekten isteyip istemediğimizi sormamız gerekir. Kendinizle 
yaptığınız konuşmalar her zaman doğru olacaktır bu nedenle kendinizle bir iç konuşma 
yapıp yazarlık istiyor muyum istemiyor muyum sorusunu sorup bir cevap alın. Bir örnek 
vermek istiyorum. Hikâye yazan arkadaşlar muhakkak bilir bu örneği. Sait Faik anlatır; 
yazacak anlatacak bir konu kafasına gelmiştir, karşıdaki büfeden bir kurşun kalem alıp 
ucunu çakıyla açtıktan sonra hemen oracıkta yazmaya başlar. Yazma isteği durdurulamaz bir 
istektir. Zarifoğlu da Yaşamak’da ilham konusuna değinirken yazma saati gelir der ve eğer 
yazmazsanız bir dalga üzerinizden sizi ezer geçer şeklinde ifade eder. Yani bu yazma ihtiyacı 
yazarlığa varan bir arzuysa zaten durdurulamaz ve önlenemez bir şeydir. Kendi içinde de 
yazarlık haddinden fazla ciddiyet ve disiplin gerektiren bir iştir. Bu hususta Faulkner örneğini 
hiç unutmam. Yanılmıyorsam Döşeğimde Ölürken’i 23 günde yazıyor William Faulkner. Bu 
eseri bir marangozhanede hızar gürültüleri arasında yazıyor. Ünlü bir yazar olana kadar pek 
dikiş tutturamamış pek çok farklı işe girip çıkmış. Yani yazmak için kimse size yardım edemez, 
elinizden tutamaz. Bunu gerçekten istiyorsanız bir yolunu bulacaksınızdır. 

Dünkü toplantıda genç arkadaşların yaptıkları konuşmalara da değinmek istiyorum. 
Özellikle biz şiirlerimizi yazılarımızı nerede yayınlayacağız, bizler gibi çok fazla kişi var gibi 
bir problemden bahsedildi. Ahmet Oktay benim gençliğimde taşra dergilerini yeren bir 
yazı yazmıştı. Teknik olarak da bu eleştirisinde haklıydı. Bunun üzerine Atilla İlhan’da bir 
yazı yazdı. Ahmet Oktay’ın yazısına karşı bir yazıydı bu. Tabi ben de o dönemde genç bir 
şair olduğum için Atilla İlhan’ın tavrı hoşuma gitmişti. Ama yine de bana kimsenin yardım 
etmediğini ve kendi yolumu kendimin açtığını itiraf etmeliyim. Bu iş de normalde böyle olur. 
Kendi yolunuzu kendiniz açmalısınız. 

Üstatları yıkmadan, ellerini öpmeden bu iş olmuyor tartışması konusunda da size iki şeyi 
hatırlatmak ihtiyacını duyuyorum; birincisi Nazım Hikmet 1928’de Putları Yıkıyoruz isimli 
bir yazı yazarak başta Abdülhakhamid Tarhan olmak üzere birçok eski biçimci şaire deyim 
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yerindeyse saldırmıştır. Ama çok sonraları kırık mısra diyebileceğimiz şiir tarzıyla ilgili 
de Abdülhakhamid Tarhan’dan etkilendiğini söylemiştir. Yani üstatları yıkmak anlayışı 
böyle bir şey olmalı. İkinci olarak da Sosyalist bir şiir kurma adına İsmet Özel ve 1960 
kuşağı diyebileceğimiz şairlerin yaptığı Putları Yıkıyoruz saldırısıdır. Ama İsmet Özel de 
sonradan pişman olmuştur. Çünkü hem yıkmaya çalıştıkları şairler Türk şiirinin en büyük 
şairlerindendirler hem de kendileri büyük şairlerdir. Bunu da göz önünde tutarak bu fikri 
taşımak icap eder.

Bu konuşmalar boyunca kendime şunu sordum; Ben yola şair olmak için mi çıktım? Hayır 
asla! Burası için de söyleyebileceğim böyle düşünerek bir yere varacağınız ümidini taşımanız 
pek de gerçekçi değil. Ben kendim için okurken bu yol beni şairliğe getirdi. İnşallah buradan 
da ilerde şair, hikâyeci, romancı olarak anabileceğimiz arkadaşlar çıkar. Başarılar diliyorum, 
saygılarımı sunuyorum. 

Mehmet Doğan: Osman Hocaya teşekkür ederiz, hayırlı yolculuklar dileriz.

Değerli arkadaşlar biz burada aynı zamanda bir eleştiri zemini oluşsun istedik. Ülkemizin 
farklı yerlerinden bizim için meçhul ama kendisini yazarlık sürecinin içerisinde gören daha 
önce tanışmadığımız arkadaşları davet etmek istedik. Bu da ayrı bir güzellik. 

Şimdi Salih hocaya söz verebiliriz.

Salih Yılmaz: Teşekkür ederim arkadaşlar. Yazarlığı ben bir meslek olarak görmüyorum. 
Yazarlığı kendime ve topluma yön verme olarak görüyorum. Sizlerde farklı fikirlerden 
üstatlardan düşünceler edinerek kendinize bir yol çizeceksiniz. Saygı ve selamlarımı sunuyor 
başarılar diliyorum.

Mehmet Doğan: Şimdi de felsefe alanında çalışan akademisyen bir yazar olan yeni 
başkanımız Musa Kâzım Arıcan beye söz vermek istiyorum.

Musa Kâzım Arıcan: Değerli arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. İki gün boyunca dertleştik, 
konuştuk. Başlangıçta monolog gibi olsa da sizleri de yine dâhil etmeye çalıştık. 

Arkadaşlar yazarlık kolay bir iş değil. Gelecek nesillere yön verenler yazarlardır. Romanlar 
şiirler hikâyeler geleceğimiz şekillendirir zihin inşa eder gençlere heyecan verir. Bu tarihin 
her döneminde hep böyle olmuştur. Ancak çağımız teknoloji nedeniyle akletmemizi 
engeller bir hale geldi. Klişe bir şekilde çağımız kötü demek istemiyorum ama farklı bir 
dönemde olduğumuzu da söylemeliyim. Jean Jack Roussea’nun İlerlemenin Geriliği isimli bir 
yazısı vardır. Bugünü görseydi her halde kahrolurdu. Yazıyı ortadan kaldıran bu dijital çağa 
başkaldırı niteliğinde olan yazarlığı seçtiğiniz için sizleri tebrik ederim. 

Tüm yazarların, etkili insanların bir dert insanı olduğunu söyleyebiliriz. Deyimlerimizde de 
vardır “aşk ağlatır, dert söyletir” şeklinde. Ne âşık ne de derdi olan bir insanlığa evriliyoruz. 
Ama yazarlık zor bir iştir. Dün Cihan Hanım ifade etmişti belki 10 defa yazıyorum her hangi 
bir yazımı şeklinde. Tabi yazarlık önemli bir iş. Bugünün dünyasını geleceğe taşıyacağız. 
Şu gök kubbe altında söylenmedik söz yoktur deniyor ama sizler çağın dilini yakalayarak 
bir farklılık oluşturabilirsiniz. Dilin bekçileri yazarlardır. Dilin asıl sahipleri yazarlardır. Bir 
dönemin yazarını şairini okuduğumuzda o dönemin dilini anlayışını da kavrama şansımız 
oluyor. İstikbal göklerde olduğu kadar köklerdedir de.  



185

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

Şair yazar o toplumun temel meselelerine eğildiğinde aslında gerçek bir iş yapmış olur. 
Muhafazakâr camia bir dönem sıkıntı içersindeydi ve birçok fikir, eser ortaya çıkarmışlardı. 
Şimdi ise iktidarda olduğumuzu düşündüğümüz için bu dijital çağın etkisiyle de birlikte 
kaybediyoruz. Belki coğrafyamızın dertleriyle dertlenerek bunu aşabiliriz. 

Son olarak Mehmet Abi az önce söyledi; bundan sonra ki buluşmalarımızı tematik 
buluşmalar şeklinde yapabiliriz. Biz sizleri merkezimize her zaman bekliyoruz. Sizlerden daha 
farklı çalışmalar bekliyoruz. İrtibatı kesinlikle koparmayalım. Genç TYB şeklinde bir birim 
oluşturmayı düşünüyoruz. Bu bizden tamamen ayrı bir şey olmayacak, yalnızca motivasyon 
ve irtibatın devamını sağlayıcı bir organizasyon düşünüyoruz. Ayrıca yapageldiğimiz 
programlarda da sizin katkı sunmanızı isteriz. Hepinize saygılarımı sunuyor, başarılar 
diliyorum.

Mehmet Doğan: Şimdi de İbrahim Ulvi Yavuz Bey’e söz veriyoruz..

İbrahim Ulvi Yavuz: Değerli arkadaşlar sizleri dinlediğimde sizlerin yaşındayken hissettiğim 
heyecanı hatırladım. Bir eser yazmak, roman, hikâye, şiir yazmak bir sabır işi. Biz el yordamıyla 
zorluklar içinde yazmanın her türlüsünü öğrenmeye çalışırken siz internet aracılığıyla 
her türlü eser sahibiyle irtibata geçebiliyor, bilgi alabiliyorsunuz. Biz ise aylarca yazarlara 
yazdığımız mektupların cevabını bekliyorduk. Bir romanımı 5 defa İstanbul’a gönderdiğimi 
hatırlıyorum. Bu nedenle sizlerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Uzun uzun konuşmak 
istemiyorum. Sizler soracaksınız; bizlerden neler yaşadığımızı bu işi nasıl yaptığımızı işitmeye 
çalışacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum. 

Mehmet Doğan: Ferhat beye söz veriyoruz.

Ferhat Koç: Arkadaşlar benim alanım sizlerden farklı. Ben gazeteciyim. Fikirsizliğin çok 
itibar gördüğü bir dönemde buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Özellikle 
Zafer Baysal Bey’e çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa bir sürede sizler gibi güzel insanları 
bir araya toplamak için büyük bir çaba harcadı. Sizlerden buradan ayrıldıktan sonra 
memleketlerinizde şubelerimize uğrayarak kurultaya katıldığınızı ifade ederek tanışmanızı 
rica ediyorum. Hayırlı günler.

Mehmet Doğan: Zaman su gibi akıyor derler ya, biz hayatımızla bunu tecrübe etmişiz. 
Burada da bir saatlik zamanımız kaldı. Önce Cihan Hanıma söz vereceğim sonra da 5’er 
dakikalık zaman tahdidiyle konuşmak isteyenlere söz vereceğiz. Buyurun Cihan Hanım

Cihan Aktaş: Çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her yerden 
ayrılırken bir hüzünle dolarım. Buradan da ayrılırken aynı şekilde hüzün içerisindeyim. Bulur 
bulmaz kaybetmek gibi yoğun bir iletişimden hemen çıkmak güzel bir şey değil. İrtibatımız 
kopmasın inşallah. 

Buraya gelirken kendi gençlik yıllarımla yüzleşme gibi bir amaç taşıyordum. Cağaloğlu’ndaki 
yalnızlığımı hatırlıyorum. Bir keresinde Mehmet Bey’le Beyan yayınlarında karşılaşmıştık. 
Böyle karşılaşmalar oluyordu ama ben kendimi başörtülü bir yazar olarak kabullendirmenin 
mütevazı bir ısrarı içerisindeydim. Ben de buralarda olmalıyım düşüncesi bana hâkimdi. Hatta 
bir keresinde Mavera dergisinde Cahit Zarifoğlu’nu görmüştüm ama yanına gidemedim. 
Çünkü yazılarıma güvenmiyordum. Beni tanıştırmalarını bekliyordum. Yazarın eserleriyle 
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var olması gerektiğini düşündüğüm için yazılarıma da güvenmediğimden yanına ben de 
gidemedim. Esas mesele metinlerinizde ısrar etmek, metinleriniz boyunca yol almak; asıl 
yazarlık budur. Üstatları öldürmek meselesi de budur. Metinlerinizle var olup kendinize özgü 
bir sesinizin olması. Bunun yolu da her ne ile yazıyorsanız onun başında bazen hiç yazmadan 
da olsa yazınızı, o macerayı terk etmeden yazınızı düşünerek durmaktır. Yalnızlığınızla da 
barışmanız gerekiyor. Hayatın bazı çağrılarına kulak tıkamanız gerekiyor. 

Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Üstatları öldürmek metaforu çok güçlü gelir bana. 
Baudleire’in dediği gibi şairler öksüzdür, öksüz olmak zorundadır. Kendi sesini var etmek için 
bir noktada bütün beslendiği kaynaklarla bağını kestiği bir alana çıkmak zorundadır. Baba 
ve oğulla da böyle bir gerilim vardır. Alptuğ’un ifadesi böyle anlaşılmalıdır. 

Sevgili Nisa’nın mekân meselesi ile ilgili söylediklerini de doğru buluyorum. TYB’nin bu 
faaliyetinin de mekân meselesiyle bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu mekân 
problemini Cağaloğlu’nda yaşardım. 1980’li yıllarda dergi köşelerinde erkek yazarların 
arasında sessiz sedasız kendimi kabullendirmeye çalışırdım. Bir muhit mekân arayışı 
gerçekten haklı bir arayış ve TYB gerçekten bu konuda iyi hareket ediyor. 

Bu toplantıda daha fazla kız arkadaşımızın olmasını isterdim. Yine de bizlerin yazıya 
başladığımız döneme göre daha iyi ve umut verici görünüyor. 

Edebiyatın yaşının olmadığını da burada İbrahim Ulvi Bey’in heyecanından anlıyoruz. 
Edebiyatta bu heyecanı hiç yitirmemek gerekiyor. Kendinize karşı sürekli bir tatminsizlik 
içerisinde olmak gerekir. Kendinize karşı acımasız olmanız gerekir. Ben oldum dediğiniz 
anda bitersiniz. Hintli mimarlar yaptıkları eserlerde hep bir tuğlayı eksik bırakırlar. Çünkü 
hayatımız boyunca eksiğimizi tamamlamaya çalışmalıyız Allah’ın karşısında. Hiçbir zamanda 
tamamlayamayacağımızı bilmeliyiz tabi ki.

Temel olarak yazarlık metinle didişmektir. Araçlar değişse de biz ne kadar çabalasak da Bin 
Bir Gece Masalları, Don Kişot varolacak. 

Bize bu ortamı sağlayan Yazarlar Birliğine teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Doğan: Hümeyra Usluya söz veriyoruz.

Hümeyra Uslu: Ferhat Bey ben de gazeteciyim. Bu yüzden burada yalnız olduğunuzu 
düşünmeyin. Gazeteci olduğum için burası benim açımdan farklı bir ortam oldu. Şiir 
ve edebiyatla böyle bir vakit geçirmiş olmak benim için ufuk açıcı yeni bir etkinlik oldu. 
Eleştiriye gelince, ben eleştirinin kamuya açık herkesin içinde yapılmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin içerisinde ben de bulundum ve ne kadar zor olduğunu 
biliyorum. Bunun için arkadaşları daha insaflı olmaya davet ediyorum. Programın içerisinde 
bulunmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkürler. 

Mehmet Önder Karakaş:  Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Zafer kardeşime 
emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Necip Beyin söylediği gibi yazarlık bizden bütün 
hayatımızı ister. Baştan bunu göze alabiliyor muyuz karar vermeliyiz. Ya da şiirle ve edebiyatla 
bir bağ kurup ona göre hayatımıza devam da edebiliriz. 
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Geçen gün İbrahim Tenekeci’nin bir yazısını okudum. Bir araba kırmızı ışıkta geçerse nesir 
olur ama bir gemi kırmızı ışıktan geçerse bu şiir olur diyordu. Şiirle ilgilenen arkadaşların 
bunu göz önünde bulundurmasını tavsiye ederim. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. 

Burak Çelik: Ben bu kurultayı çok faydalı buldum. Yalnızlığı hep verimliliğimin sebebi 
saydım ama burada bu kadar kişi içinde olmak da güzel oldu. Geçen gün belki biraz ölçüyü 
kaçırmış olabilirim ama bu da bana bir şeyler öğretti. Burada olmaktan dolayı mutlu oldum, 
herkese teşekkürler. 

Yunus Karaman: Ben kurultaya Van’dan katılıyorum. Öncelikle bir rüyamı anlatmak 
istiyorum. Günümüz edebiyatının hatta modern ve post modern edebiyatın üstatlarından 
Orhan Pamuk’u ben çok severim. Rüyamda kendisini gördüm ve sordum; iyi eser için ne 
gerekir şeklinde. Kendisi birincisi titiz çalışma ahlakı ikincisi ise yetenek dedi. Bu cevap 
sırasıyla birlikte çok önemli ve doğru bir cevaptı. Bende böyle düşünüyorum.

Kurultayda ben bulunmasını istediğim yazarları görememekten dolayı üzüntü duydum. 
Keşke çok daha farklı düşünceden yazarlar aramızda bulunsaydı. Ayrıca günümüz edebiyatını 
daha fazla konuşulduğu bir program olmasını tercih ederdim. Yine de bu haliyle bile çok iyi 
bir kurultaydı. Emeği geçenlere teşekkürler. 

Fatma Özkaya: Ben bu kurultayı 10 hoca 40 genç olarak görmüyorum. Tek tecrübesiz olarak 
kendimi görüyorum.

Edebiyatla ilgili farklı alanlara yönelinilmemesi gerektiği görüşü ağır bastı ama ben böyle 
olmadığını düşünüyorum. Tanpınar hem şair hem romancıydı. 

Soner Koca: Ben de tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim tek eleştirim 
programın tersten yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle olsaydı önce biz tartışıp 
tanışıp sonra programı dinler ve aramızda mütalaa edebilirdik. Ama bu haliyle bile çok iyi bir 
kurultay oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. 

Zafer Baysal: Arkadaşlar ben hayatımda ilk defa böyle bir programda yer alıyorum. Bir 
kusurumuz olmuşsa affola. Bizim geleneğimizde 3 tane şems vardır; Akşemsettin, Şemsettini 
Sivasi, biri de Şemsi Tebrizi. Şemsettini Sivasi Hazretlerinin “Olmadan” redifli bir şiiri vardır. O 
şiirde der ki; “Bir acayip derde düştü Şemsi Müdam/ Hakka makbul olmak ister halka menfur 
olmadan” biz de inşallah Halka menfur olmamışızdır, Hakka makbul olmuşuzdur. Hepinize 
teşekkürlerimi sunuyorum. 





Basından 
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Üstatları öldürmek

Eğitim sistemimiz hantal ve çeşitli seçenekler sunmaktan uzak bir durağanlık sergiliyor. Bir-
çok genç asli yeteneğini geliştirebileceği alanın uzağında, imtihan depresyonuna rağmen 
hayatının mesleğini arıyor. Yorucu orta öğrenim sürecinin sebep olduğu bir bezginlik yüzün-
den ömür boyu çalışacakları alanla ilgili kararsız cümleler kuruyor liseliler. Tutkulu bir arayış 
karşısında hayrete düşüyor, heyecana kapılıyoruz.

Önceki hafta Kızılcahamam’da düzenlenen Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı’nda bu konuyla 
ilgili çeşitli soruları tartışma fırsatı bulduk. Düzenli oturumların yanı sıra serbest söyleşiler 
gerçekleştirdik üç buçuk gün boyunca. Genç yazarlar metinlerinin yayını konusunda 
karşılaştıkları problemleri dile getirirken, “yaşlı” yazarlar da bu bağlamda tecrübelerini 
aktardı.

Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan’ın konuşmasında vurguladığı “İnsan ilk insandan 
itibaren medenidir” şeklindeki tespiti, Miro’nun sanat üzerine görüşünü hatırlatıyor: “İnsanlık 
sanat alanında mağara döneminden beri geriye gidiyor.” Öyleyse kendimizden öncekilerden 
almamız gereken ders, bu gerçekten bağımsız düşünülemez. Hepimiz bir bakıma aradığımız 
cümlenin peşinde–Cemil Meriç’in ifade ettiği şekilde- aynı derin ve kavranılamaz fısıltıya ku-
lak kabartıyoruz. Kavrama umudu hatırına bazen binlerce cilt okuyor, onlarca cilt yazıyoruz.

Kurultayın ilginç tartışmalarından biri, genç yazarların ustalarla ilişkisi üzerine gerçekleşti. 
Bu tartışmanın başlamasında Necip Tosun’un genç yazarlara dönük eserlerini fanzinlerde 
değil merkezi dergilerde yayımlatmaları yönündeki tavsiyesi etkili oldu. Kayserili yazar 
Alptuğ Topaktaş, “taşra”da yaşayan yazarların eserlerinin merkezi dergilerdeki otoritelerin 
beğenisine bağlı olmasının caydırıcı etkisinden hareketle, genç yazarın görevinin üstat 
hegemonyasını yıkmak olduğunu savundu. Benzeri şikayet ve tespitleri birçok şair ve yaz-
ardan dinledik aslında. “Üstatları öldürelim” şeklindeki metaforik cümle kimi genç yazarlara 
göre maksadını aşan bir çıkıştı. Bünyamin Demirci, “üstatları yıkma” eğilimini çalışmaktan 
kaçınma tutumuyla izah etti. “Üstat” bu anlamda beslendiğimiz kaynakların bir temsiliyse, 
böyle bir inkâr üzerinden hangi değerleri güncelleyebiliriz? Alptuğ Topaktaş cevabında, 
meramının üstatların çabalarıyla oluşturduğu zengin birikimi imha etmek olmadığını, 
esasında genç yazarları çekingen kılan sınırları yıkmak gerektiğini belirtti. Şair Muhammed 
Tanğ, “üstatlara daha yakın olabilirdik, bu kurultay da daha samimi olabilirdi” diye konuştu. 
Kurultay’ın en genç yazarı Fatma Özkaya, “sırf bu ortamda bulunabilmek için çay dağıtmaya 
hazır olurdum” diye katıldı tartışmaya.

Bütün bu talepler eğitim sistemimizin temel meselesini getiriyor önümüze: Uygulamanın, 
söyleşinin, hayattan ve ustalardan öğrenmenin uzun süreli bir labirenti gibi, okullar. Yazının 
sırları kitaplardan öğrenilebilir, elbette. Ancak çileli yazı yolculuğunu sürdürebilmek için 
sadece onaya değil, işte o metnin niye zayıf veya sağlam bulunduğunu tecrübeli yazardan 
duymaya da ihtiyacı var genç yazarın.
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Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleşen değerlendirme toplantısında bu konu yine gün-
deme geldi. Ulvi İbrahim Yavuz her zamanki içtenliğiyle şunları söyledi: “Biz el yordamıyla 
şiir, hikaye, roman yazmaya çalışırdık. Bir roman yazdığımızda yazarlara, yayınevlerine 
güçlükle ulaşır ve sabırla bir cevap, bir yorum gelmesini beklerdik.”

Yeni teknolojilerin sağladığı ekranlar bu cevaplara hemen ve her an ulaşılabileceği umu-
dunu duyuruyor, ancak çoğu kez ulaşılan belki birkaç klişe cümleden ibaret kalıyor. Sosyal 
medya ve benzeri sanal iletişim ortamlarının gençleri sahici ilişkilerden uzaklaştırdığı söyle-
nir hep. Kurultaya katılan gençler elbette sosyal ağlarda aktifler, ancak bunun yetersizliğini 
fark ediyorlar ve somut ilişkilerin arayışı içindeler. Roman yazarı Burak Çelik şöyle aktardı 
düşüncelerini: “Burada düşüncelerimi daha iyi ifade edebildiğim için kendimi yurdumda 
hissediyorum.”

Bu konular konuşulduğunda Mustafa Kutlu adı da sıklıkla telaffuz edilir. Kurultay sırasında 
birçok genç ve tecrübeli yazar Kutlu’nun yazarlığına ve üstatlığına atıflarda bulundu. Ben 
de konuşmamda Kutlu’nun üstatlığı üzerine görüşlerimi anlattım. Kutlu’nun genç yazarlarla 
ilişkisi metinle başlasa bile metin üzerinden sürmez. Hayatı nasıl görüyor genç yazar, nasıl 
yaşıyor? Kandinski, “Zihinsel uyanışın zihinsel ekmeği…” diye söz ediyor ya… Kutlu hâlâ ace-
mi bir yazar heyecanıyla yazmak isterken tumturaklı ifadelerle muhatap olamazdı genç yaz-
arlarla; onun sunduğu ortamı bu şekilde tarif edebiliriz. Buna karşılık odasının kapısı genç 
yazarlara her zaman açık oldu. Anadolu’dan akan sayısız eseri okudu ve yazarlarına cevap 
vermekten geri durmadı. Bazı cevapları metni onaylar, bazısı şüphelerini dile getirirdi. Şiir 
yazan denemeye geçmeli, öykü yazan romanı yeğlemeliydi.

Fakat kuşkusuz çalışmak gerekirdi. Bu söz karşısında hepimiz hâlâ taşradaki genç ve te-
crübesiz bir yazar kadar tereddütlerle doluyuz.

Üstatlar, evet, daha fazla ilgilenmeli genç yazarlarla… Beri taraftan, üstatları öldürmek bir 
put kırma eylemiyse, öncelikle bir üstadı kendisine de zarar verecek bir konuma yerleşmeye 
zorlamamak gerek. Güven uyandıran bir üstat zaten yere göğe konulamayan bir üstat ol-
mak istemediği için öyledir. Sezai Karakoç, “ziyaret çamı” olarak görülmekten duyduğu 
rahatsızlığı dile getiriyordu. O üstat aslında ne söylemek istiyor, hangi farkı vurguluyor, 
metinleriyle nasıl bir açıklamaya karşılık geliyor… Üstatları öldürmek, aslında onların es-
erlerini kendi seslerini bulacak şekilde okumayı başarmaktan da geçmiyor mu? Üstatları 
öldürmek yetersizliğinin öfkesini onların üzerine boca etme olarak değil, onları gerçek 
anlamıyla eleştirecek bir düzeye yükselerek aşmak anlamına gelebilir.

Valery, şairlerin kendi kamularını kurma gücünden söz ediyor. Bu güç aslında bir sorumlu-
luk, bir zorunluluk. Ve tabii, en iyi üstat her zaman için kitaptır. Sanırım şu cümleye kimsenin 
itirazı olmaz: Has edebiyatın peşinde koşuyorsak, zaten onun içindeyizdir.

Bütün bunları salonda ve orman yürüyüşlerinde konuşma fırsatı bulduk genç yazarlarla. 
TYB’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Merve Aksakal ve Dilara Coşkun’a teşekkürler. Kuşkusuz 
zor programın aksamaması için elinden geleni esirgemeyen Zafer Baysal olmasaydı, cüm-
lelerimiz birbirine karışıp anlaşılmaz hale gelebilirdi.

Cihan Aktaş

Gerçek Hayat, 27 Nisan 2016
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Genç Yazarlar Kurultayı

Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri’nin desteğiyle 
Kızılcahamam Çam Otel’de düzenlenen “Genç Yazarlar Kurultayı” kapsamında genç yazar-
larla bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, edebiyatın kıblesinin kaydığını ifade ederek, “Türk şiiri Arap 
şiirinden, Arap şiiri Fars şiirinden habersiz şu an için. Biz Batı’yı takip eder duruma gelince 
birbirimizden habersiz hale geldik. Dünya globalleşti ve ‘Batı tesirinde dünya edebiyatı’ 
başlığına çekildik. Buradan çıkış kolay değil. Yeni dili, İslamileştirmek gerekir.” dedi.

Şiiri, “edebiyatın sultanı” olarak niteleyen Kırlangıç, dünyanın aldığı halin, yaşanan 
gelişmelerin şiirin konumunu değiştirdiğini ifade etti. Şiirin edebiyatın en önemli türü 
olduğunu vurgulayan Kırlangıç, “Şiir bütün türleri kuşatarak serüvenine başlamıştır. Bu 
nedenle şiir, kendinden bağımsızlığını ilan eden türlere de etki etmiştir.” dedi.

Günümüzde Müslümanların edebiyatının olmadığını dile getiren Kırlangıç, şunları kaydetti:

“Batı’dan beslenen dünya edebiyatı diye bir şey var. Nereye giderseniz gidin edebi ürünlerde 
aynı yönelimler söz konusu oldu. Edebiyatın kıblesi kaydı. Türk şiiri Arap şiirinden, Arap şiiri Fars 
şiirinden habersiz şu an için. Biz Batı’yı takip eder duruma gelince birbirimizden habersiz hale 
geldik. Dünya globalleşti ve Batı tesirinde dünya edebiyatı başlığına çekildik. Buradan çıkış kolay 
değil. Yeni dili, İslamileştirmek gerekir.”

“Osmanlı, Türkçe’nin en büyük bekçisidir, savunucusudur”

Arap, Fars ve Türk şiirlerinin birbirlerini beslediklerini aktaran Kırlangıç, Osmanlı edebiyatı 
zirveye ulaşırken İran edebiyatında klasik dönemin sona erdiğini anlattı. Müslümanların 
edebiyatının, Arapça, Farsça ve Türkçe üzerine kurulduğunu belirten Kırlangıç, “Osmanlı, 
Türkçe’nin en büyük bekçisi, savunucusudur. Gerek edebiyat ürünleriyle gerekse fetihlerle 
Osmanlı, Türkçe’nin dünyada yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadı.” diye konuştu.

Kırlangıç, şairlerin beslendiği kaynaklarını doğru seçmesi gerektiğine dikkati çekerek, şairin 
konuşması için mesafe katedilemediğini söyledi. 

Dille ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu anlatan Kırlangıç, “O yüzden edebiyatçıların yürüyüşleri 
toplumu harekete geçirmiyor. Şairlerin bireysel çabaları daha yoğun. Kaynaklarımız netleşmiş 
değil, beslenme kaynaklarında problem olduğunu düşünüyorum. Bu dille, eğitimle, kültürle 
ilgili bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Şiir yazmak için yeteneğin gerekli olduğunu vurgulayan Kırlangıç, sözlerine şöyle devam 
etti:
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“Hiç kitap okumamış, şifahi kültürde yetişmiş insanların güzel şiirler söylediklerini görebiliyoruz. 
Ama şairler yaptığı sanatın tarihini bilmeli, anlamalı. Eskiden şair çoktu ama ortaya çıkmaları 
zor oluyordu. Eskiden şair olmak için bin beyit ezberlemek, beş bin beyit okumuş olmak gerekirdi. 
İnsanların şair geçinmesi için bir okuma yapması gerekir. Bunun modern dönemde yansımaları 
da vardır. Çok okumak, az yazmak bir prensip olarak belirlenmelidir.” 

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, toplumlarda edebiyatın gelişmişliğinin  sosyal ve içtimai yapıların 
durumu ile değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, “Ülkelerin geri kalmaları, halktan bi-
haber olmaları, geriliğin kökleşmesi, kültürün köhneleşmesi toplumu bir şey üretebilir 
olmaktan uzaklaştırdı. Özellikle sömürge altındaki ülkelerde bu durum net şekilde görül-
mektedir. İngilizlerin Hindistan’a girmesiyle Hint edebiyatında kopukluk meydana geldi.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Yenişafak, 17 Nisan 2016

Batı, Edebiyatımızı Tarumar Etti

Arapça, Farsça ve Türkçe üzerine kurulu olan edebiyatımız bir dönem zirveye ulaşırken, 
batının etkisine girince bayağılaştığını söyleyen Hicabi Kırganlıç, “Türk şiiri Arap şiirinden, 
Arap şiiri Fars şiirinden habersiz oldu. Yeni dili İslamileştirmeliyiz ve bu durumdan bir an 
önce kurtulmalıyız” dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, edebiyatın kıblesinin kaydığını ifade ederek, “Türk şiiri Arap 
şiirinden, Arap şiiri Fars şiirinden habersiz şu an için. Biz Batı’yı takip eder duruma gelince 
birbirimizden habersiz hale geldik. Dünya globalleşti ve ‘Batı tesirinde dünya edebiyatı’ 
başlığına çekildik. Buradan çıkış kolay değil. Yeni dili, İslamileştirmek gerekir.” dedi.

Kırlangıç, Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri’nin 
desteğiyle Kızılcahamam Çam Otel’de düzenlenen “Genç Yazarlar Kurultayı” kapsamında 
genç yazarlarla bir araya geldi.

Şiiri, “edebiyatın sultanı” olarak niteleyen Kırlangıç, dünyanın aldığı halin, yaşanan 
gelişmelerin şiirin konumunu değiştirdiğini ifade etti. Şiirin edebiyatın en önemli türü 
olduğunu vurgulayan Kırlangıç, “Şiir bütün türleri kuşatarak serüvenine başlamıştır. Bu 
nedenle şiir, kendinden bağımsızlığını ilan eden türlere de etki etmiştir.” dedi.
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‘Batı’yı takip eder hale geldik’

Günümüzde Müslümanların edebiyatının olmadığını dile getiren Kırlangıç, şunları kaydetti: 
“Batı’dan beslenen dünya edebiyatı diye bir şey var. Nereye giderseniz gidin edebi ürün-
lerde aynı yönelimler söz konusu oldu. Edebiyatın kıblesi kaydı. Türk şiiri Arap şiirinden, Arap 
şiiri Fars şiirinden habersiz şu an için. Biz Batı’yı takip eder duruma gelince birbirimizden 
habersiz hale geldik. Dünya globalleşti ve Batı tesirinde dünya edebiyatı başlığına çekildik. 
Buradan çıkış kolay değil. Yeni dili, İslamileştirmek gerekir.”

Arap, Fars ve Türk şiirlerinin birbirlerini beslediklerini aktaran Kırlangıç, Osmanlı edebiyatı 
zirveye ulaşırken İran edebiyatında klasik dönemin sona erdiğini anlattı. Müslümanların 
edebiyatının, Arapça, Farsça ve Türkçe üzerine kurulduğunu belirten Kırlangıç, “Osmanlı, 
Türkçe’nin en büyük bekçisi, savunucusudur. Gerek edebiyat ürünleriyle gerekse feti-
hlerle Osmanlı, Türkçe’nin dünyada yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadı.” diye konuştu. 
Kırlangıç, şairlerin beslendiği kaynaklarını doğru seçmesi gerektiğine dikkati çekerek, şairin 
konuşması için mesafe katedilemediğini söyledi.

‘Kaynaklarda problem var’

Dille ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu anlatan Kırlangıç, “O yüzden edebiyatçıların yürüyüşleri 
toplumu harekete geçirmiyor. Şairlerin bireysel çabaları daha yoğun. Kaynaklarımız netleşmiş 
değil, beslenme kaynaklarında problem olduğunu düşünüyorum. Bu dille, eğitimle, kültürle 
ilgili bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Şâir olmak için bin beyit ezberlemek, 5 bin beyit de okumak gerekirdi

Şiir yazmak için yeteneğin gerekli olduğunu vurgulayan Kırlangıç, sözlerine şöyle devam 
etti: “Hiç kitap okumamış, şifahi kültürde yetişmiş insanların güzel şiirler söylediklerini 
görebiliyoruz. Ama şairler yaptığı sanatın tarihini bilmeli, anlamalı. Eskiden şair çoktu ama 
ortaya çıkmaları zor oluyordu. Eskiden şair olmak için bin beyit ezberlemek, beş bin beyit 
okumuş olmak gerekirdi. İnsanların şair geçinmesi için bir okuma yapması gerekir. Bunun 
modern dönemde yansımaları da vardır. Çok okumak, az yazmak bir prensip olarak be-
lirlenmelidir.” Kırlangıç, toplumlarda edebiyatın gelişmişliği sosyal ve içtimai yapıların du-
rumu ile değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, “Ülkelerin geri kalmaları, halktan bihaber 
olmaları, geriliğin kökleşmesi, kültürün köhneleşmesi toplumu bir şey üretebilir olmaktan 
uzaklaştırdı. Sömürge altındaki ülkelerde bu durum net şekilde görülmektedir. İngilizlerin 
Hindistan’a girmesiyle Hint edebiyatında kopukluk meydana geldi” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Yenisöz, 02 Nisan 2016

I. Genç Yazarlar 
Kurultayı 

(FOTOĞRAFLAR)
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I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Kurultay açılışında salondan bir görünüm: Muhammed Ecevit Carti, Hakan Dulkadiroğlu, 
 Mehmet Bıçkıcı, D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Musa Kâzım Arıcan, Fatih Gökdağ, Ferhat Koç 

D. Mehmet Doğan açılış konuşmasını yaparken 
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 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

Hicabi Kırlangıç konuşmasını yaparken

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Bıçkıcı açılış konuşması sırasında
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I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Musa Kazım Arıcan 

Osman Özbahçe 
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 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

İbrahim Eryiğit

Cihan Aktaş
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I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Necip Tosun 

Mustafa Aydoğan 
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 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                                                                             I. Genç Yazarlar Kurultayı  

Abdullah Egeli 

Mehmet Aycı
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I. Genç Yazarlar Kurultayı                                         Türkiye Yazarlar Birliği

Değerlendirme oturumunda: İbrahim Ulvi Yavuz, D. Mehmet Doğan, Musa Kazım Arıcan, Ferhat Koç

Birinci günün sabahı, orman yürüyüşü sırasında


