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Sunuş

Gönülden ve Yürekten Yazın

Türkiye Yazarlar Birliği olarak; İlkini 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’nın 
Kızılcahamam ilçesinde düzenlediğimiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerince 
desteklenen ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan “Türkiye Genç Yazarlar Kurultayı” büyük 
ilgi görmüştü. 

Güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe taşıma idealini taşıyan, bu amaçla okuyan, düşünen, 
araştıran, yazan gençlerimizi desteklemek, yüreklendirmek, yol, yöntem göstermek 
amacıyla kurultayın ikincisini Yalova’da gerçekleştirdik.

10 Eylül 2018 tarihinde başlayan “Gençler ve Edebiyat” temasıyla üç gün devam eden 
kurultaya Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, İstanbul’dan Hatay’a kadar Türkiye’nin farklı illerinden 
40 genç katıldı. 

Kurultayda, Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve kendi alanında uzun yıllar 
eserler veren ülkemizin tanınmış yazarları gençleri dinlediler. Sorunları ve çözüm önerilerini 
birlikte değerlendirdiler. Ayrıca, usta yazarlarımızın her biri bilgi, deneyim ve tecrübelerini 
gençlerle paylaştılar.

Doğrusu, sıradan bir okur-yazar olmanın dışında, bildikleri ve okuduklarıyla fikir üretebilen, 
bir mefkûresi, bir hedefi olan, düşünen ve yazan bu gençlerimizi görünce geleceğimize dair 
zaten var olan umudum daha da güçlendi, güvenim arttı. 

Şu bir gerçek ki; edebiyat tarihimizde birçok kitap yayımlandı fakat bugünlere çok azı kaldı. 
Şimdi ne yazarları ne de eserlerinin adı bile hatırlanmıyor. Bir de; yüzyıllar geçse de adı 
unutulmayan yazarların unutulmayan eserleri vardır. O kitaplar, kütüphanelerimizde, elimizi 
uzattığımızda hemen ulaşabileceğimiz yerlerde durur. 

Kalıcı kitap yazmak, eserler vermek isteyen gençlerimize şunu ifade etmek istiyorum: 
Okuyun, araştırın, estetik kurallara uyun, dile önem verin ve milli meselelerde duyarlı olun. 

İkinci olarak, yazacağınız her eserin konusuna, diline, üslubuna, mesajına ve edebi yönüne 
dikkat edin. Roman, hikaye, şiir, öykü gibi edebi metinlerden hangisini yazıyorsanız yazın; 
yazarken sizi de heyecanlandıran bir hikayeniz olsun. Önce kendiniz için yazın. Gönülden ve 
yürekten yazın.  “O öyle dedi, bu da böyle dedi…” nin yerine, siz ne diyorsunuz bunu açıkça 
belirtin.

Türkiye Yazarlar Birliği, kendi alanında Türkiye’nin en büyük ve en etkili yazar kuruluşudur. 
Ankara’daki genel merkezimiz, illerdeki şube ve temsilciliklerimizle şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da gençlerimizin yanındayız.  
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2.Türkiye Genç Yazarlar Kurultayı’nın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Yazarlar 
Birliği’ne, Harb-İş Sendikasının değerli yöneticilerine, katkı ve katılım sağlayan değerli 
gençlerimize şükranlarımı sunuyorum.

 

                                            Prof. Dr.  Musa Kazım Arıcan

        Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı                                                     



Açılış Konuşmaları

2. Genç Yazarlar Kurultayı Açılış Konuşmaları

Yavuz Koçak

(Türk Harb-İş Genel Sekreteri)

Türkiye Yazarlar Birliği’mizin şeref başkanı, yine birliğimizin yönetim kurulu üyeleri, 
Türkiye’nin her yerinden gelerek Genç Yazarlar Kurultayı’na eşlik eden değerli kardeşlerim, 
kıymetli beyefendiler, hanımefendiler… 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 2. Genç Yazarlar 
Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türk Harb-İş Sendikası olarak 
siz değerli misafirleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ediyor, hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli beyefendiler ve hanımefendiler, sendikamız savunma 
ve güvenlik iş kolunda örgütlü bulunan Milli Savunma Bakanlığı kara kuvvetleri, hava 
kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve yine bakanlık bünyesinde akaryakıt ve toprak tesisleri 
işlerinde örgütlü olan bir sendikadır. Yine sendikamız ayrıca Adana İncirlik Üssü ve NATO 
işlerinde örgütlü bulunmaktadır. 25 bin civarında üyeye sahip bir sendikayız. Ülkemizin 
kültür hayatına hizmet eden Türkiye Yazarlar Birliği gibi köklü kuruluşlarımızdan birini de 
burada ağırlamaktan ve işbirliği içerisinde olmaktan duymuş olduğumuz mutluluğu tekrar 
ifade etmek istiyorum. 

 Türkiye Yazarlar Birliği 40. yılında 40 genç yazarla bugün burada gerçekleştireceği 2. Genç 
Yazarlar Kurultayı ile önemli bir çalışmaya imza atmaktadır. Buradan yönetimi tebrik etmek 
istiyorum. Çünkü en önemli yatırım, gençlere yapılan yatırımdır. Bir ülkenin geleceği olan 
gençlere yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bu çalışmalarından dolayı Türkiye 
Yazarlar Birliği’ni ve yönetimini kutluyorum.

 Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, 2. Genç yazarlar kurultayında Türkiye’de önemli 
eserlerde imzası olan usta yazarlarımızla genç yazarlar bir araya gelecek. Bugün burada 
genç yazarlarımızın sorunlarını dinlemek ve ülkemize nitelikli eserler kazandırmak için 
keşfedilmeyi bekleyen genç yazarları teşvik edecek bir çalışma yapılıyor. Bunun için bu 
kurultayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kurultay aynı zamanda, bu kurultaya katılan sizler 
gibi genç yazarlara kendilerini tanıma imkanı veriyor. 

Genç yazarlar oturumu ile genç kalemlere söz verilerek kendilerini ifade imkanı sunuluyor. 
Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde memleket meselelerine karşı duyarlı olmalıyız. 
Buraya çıkan eli kalem tutan genç kardeşlerimizin geleceğin güçlü Türkiye’sinde önemli 
sorumluluklar taşıyacağına olan inancımız tamdır. 
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Gençlik; ama nasıl bir gençlik sorusu çok önemlidir. Bu sorunun cevabını üstat Necip Fazıl 
Kısakürek çok güzel anlatmaktadır. Bunu her gencin ezbere bilmesi gerekir. Üstat “zaman 
bendedir; mekan bana emanettir”, şuurundaki bir gençlikten bahsediyor.  

Üstat dilinin, dininin, beyninin, ilminin, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik istiyor. 
Üstat sorumluluk açısından bize yapmak gerekeni anlatırken de şöyle diyor: “Kim var!” 
diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım!” cevabını verici, her 
ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı 
bir gençlik...” (İnşallah) ülkemizin gençlerinin bu bilinçte geleceğe doğru yürüdüğünü       
görüyoruz. 

Bu düşüncelerle Türkiye yazarlar birliğinin 40. Yıl etkinliği çerçevesinde düzenlediği 2. 
Genç Yazarlar Kurultayı’nı ülkemizin kültür hayatına, genç yazarlarımızın hayatına faydalar 
getirmesini temenni ediyorum. Hepinize sendikam adına tekrar teşekkürlerimi sunarak hoş 
geldiniz diyorum.
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İbrahim Enes Duruay

(Genç Yazarlar Adına)

Selam Aleyküm. İlk emri “Oku!” olan ve bize kalemle yazmayı öğreten Allah’ın selamı, rahmeti 
ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Öncelikle kıymetli hocalarımızı selamlayarak başlamak 
istiyorum. 

40 yıllık mazisi olan yazarlar birliği gibi güçlü bir kuruluşun ve Türkiye’de kültür sanat 
anlamında, lokomotif olan bir kuruluşun bünyesinde böyle bir faaliyette olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz ve hepinizde de o mutluluğu görüyorum. Burada en genciniz dahi 
olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Genç olmak ve yazıyor olmak gerçekten büyük bir 
nimet. Ne kadar şükretsek Allah’a az kalır diye düşünüyorum. Tabi gençlik ruh işi bence. 

Aramızda en genç belki benim ama Mehmet hocadır tabi ki! Çünkü biz belki burada 
yolculukta yorulduk, belki yazmaya yorulduk, belki buraya vaktinde gelmeye erindik ama 
kendisi hemen geldi ve en önde oturdu. 

Dediğim gibi gençlik ruh işidir. O yüzden kendisine ayrıca teşekkür ediyorum; bizimle 
oldukları için ve bizimle geldikleri için… İnşallah kurultayımız hayırlı olur, hayırlara vesile 
olur… İnşallah hep birlikte güzel bir 3 gün geçiririz. Allah’a emanet olun…
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Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

(Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı)

Günaydın değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Günümüz hayrolsun, 
programımız inşallah hayırlara vesile olsun. Değerli Şeref Başkanım, Harb-İş Sendikası Genel 
Sekreterim, Türkiye Yazarlar Birliği’nin çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerim, Genel Başkan 
Danışmanlarım, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Gençlik Birimi’ndeki çok kıymetli arkadaşlar 
ve ülkemizin inşallah gelecekte çok önemli yazarları olacağını düşündüğümüz siz genç 
arkadaşlar, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2. Genç Yazarlar Kurultayı’nı başlatıyoruz. Az önce 
ifade edildiği gibi programımız 3 gün boyunca sürecektir. İlkini 2016 yılında Ankara’da 
Kızılcahamam’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirmiştik.

O günden bugüne güzel gelişmeler oldu bizim adımıza. O ilk programın çalışmalarını 
kitap haline getirdik. Sizlere de arkadaşlar birazdan takdim edecekler. Genelde yaptığımız 
faaliyetleri biz kitap haline getiriyoruz. Genç Yazarlar Kurultayı çalışması da bu vesileyle kitap 
haline geldi. Elimizde en azından bir numune oluştu. İnşallah burada gerçekleştireceğimiz 
2. Genç Yazarlar Kurultayını da kitaplaştıracağız. Sizlerin düşünceleri, fikirleri yazılı bir şekilde 
gelecek nesillere bu vesileyle aktarılmış olacak... 

Artık gelenekselleştirmeye çalıştığımız ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ve iki yıl aralıklarla 
gerçekleşecek bu kurultaylar öyle tahmin ediyorum ki, iki yılda bir artık ritmik bir şekilde 
devam eder, umudumuz bu. Tabii bu bir başlangıç, uzun yıllar Türkiye Yazarlar Birliği’nin hep 
hayal ettiği, gerçekleştirmeyi düşündüğü aslında zaman zaman konuştuğu bir konuydu 
Genç Yazarlar Kurultayı.

2016’da bir başlangıç oluştu. Tabii bu yıl 40. yıl olması dolayısıyla birçok faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. Takip eden arkadaşlarımız vardır, 2018 yılı başından itibaren gerçekten 
çok güzel hem uluslararası hem ulusal düzeyde önemli faaliyetlere katkı vermeye çalıştık. 
Yine güz döneminde bu faaliyetler hızla devam edecek. Bu faaliyetler arasında Genç Yazarlar 
Kurultayı aslında ihmal edilme durumu da yaşayacaktı, öyle bir durum da vardı; fakat genç 
arkadaşlarımızın ısrarlı çabalarıyla bu programa devam etmiş olduk ve gerçekleştirme şansı 
yakaladık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde buraya katılan arkadaşlarımızın bizim Genç 
Yazarlar Birimi’mizle de iletişim kurmaları ve bundan sonraki süreçlerde destek ve katkı 
sağlamaları suretiyle hep beraber kendi ortak kültür hazinemize bir katkı kabilinden inşallah 
bunu sürdürürüz. Biz kendimizi burada bu bayrağı taşıyan bir emanetçi olarak görüyoruz. 
İşte 1978 yılında Mehmet Doğan Abi aramızda, çok değerli bir büyüğümüz, onunla 
birlikte genç arkadaşlarla yola çıktılar, -tabii bugün de genç o konuda şüphe götürmüyor-.  
Sizler bizlerden belki daha erken bir dönemde kurumsal bir yapısı oluşturulmuş ve bu 
yıl 40. yılında bu nafiz görevini yürütmeye çalıştığımız bu kurumla tanışmış oluyorsunuz. 
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Amacımız, bu kurultaydan muradımız aslında biraz da bu. Yani bu kurumsallaşmayı siz 
genç kardeşlerimizin de katkılarıyla daha iyi noktalara taşımak, nice 40’lı yıllara ulaşmak 
ve ülkemizin belki de yakın gelecekte yakın coğrafyamızdan gençlerin de katıldığı Genç 
Yazarlar buluşmasına dönüşmesidir. 

Değerli arkadaşlar, insanın konuşmak gibi çok tabii bir hasletidir yazmak. Herkes yazmak 
ister. Konuşmak ne kadar insani bir haslet ise yazmak da aslında o kadar insani bir haslettir, 
özelliktir. Yazmak insanidir, medeni bir iştir. O nedenle yazmanın nasıl olduğunu, niçin 
yazdığımızı, neden yazdığımızı kimin için yazdığımızı, neye göre yazdığımızı tabi çok iyi 
belirlememiz gerekiyor. Hele hele dijitalleşen bir dünyada her şeyin sosyal medya üzerinden 
anlatılmaya çalışıldığı duyguların, düşüncelerin, fikirlerin, sevgilerin, nefretlerin çok çabucak 
izhar edildiği ortamlarımız varken... Herkesin bir sosyal medya hesabı var, duvarı var. Herkes 
yazıyor, artık sadece duvarlara, kamyon arkalarına yazılmıyor. Artık insanların twitter 
hesaplarından, facebook hesaplarından fikirlerini, düşüncelerini, duygularını paylaştığı 
ortamlar söz konusu. Yazı, gittikçe belki sıradanlaşıyor, yazının artık bir ehemmiyeti de 
belki kalmıyor. Bu yönüyle de aslında yazarlık daha önemli bir meslek, bir kabiliyet alanına 
dönüşüyor. O nedenle Genç Yazarlar Kurultayı’yla bizler usta yazarları genç yazarlarla 
buluşturmayı ve nasıl yazacağımızı, neyi yazacağımızı, ne şekilde yazacağımızı birlikte bir 
anlamda istişare etmeyi, kendimize duygu mecraları oluşturmayı amaçlıyoruz.  Tabii ki her 
yazarın kendine ait bir üslubu, bir tarzı olacaktır; ancak ustalaşmak için de ustaları okumak, 
ustaları dinlemek de gerekiyor. 

Hamdolsun ülkemizde dilin gerçekten ustaları var. Her alanda; şiirde, romanda, fikirde dilin 
ustalarıyla buluşup bu ustalaşmanın bir anlamda usullerini, yöntemlerini belki onların 
tecrübelerini, hikayelerini de dinlememiz gerekiyor. İyi bir usta olmak için, dil ustası olmak 
için ustaların izinden gitmek, hatta ustaları geçmek için belki ustaların tarzını, üslubunu 
çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. O nedenle Genç Yazarlar Kurultayı usta ve genç yazarların 
buluşma alanıdır aynı zamanda. Ustalarla çırakların, -tabirimi mazur görün, yani usta-çırak 
ilişkisiyle aslında hayattaki birçok iş, birçok meslek gerçekleşiyor- buluştuğu bir yerdir bu 
kurultay. Aranızda gerçekten çok kabiliyetli arkadaşlarınız olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. 
Kalemi güçlü arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz; ama takdir edersiniz ki hayatın her 
aşamasında olduğu gibi tecrübelerimizin de olgunlaştığını görürüz; çıraklıktan ustalığa 
doğru evrildiğimizi görürüz. O nedenle usta-çırak ilişkisini bir de bu şekilde gerçekleştirmek, 
2 yılda bir de olsa en azından ülkemizin değerli yazarlarıyla, ustalarıyla gençlerimizi, genç 
kalemlerimizi buluşturmayı düşünüyoruz.

 Tabii söylenecek çok söz var bu bir başlangıç, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum 
ancak bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Tabii yazmak insanidir, medeni bir iştir dedim, 
tabii medeniyet kelimesi çok kullanılıyor ancak ben medeniyete dair küçük bir kanaatimi 
de paylaşmak istiyorum. Medeniyeti Doğu-Batı, efendim Hint-Çin, Avrupa, Amerikan 
medeniyetleri şeklinde tanımlamak gibi birçok tanımla yüz yüze kalabiliyoruz. Kanaatim 
odur ki medeniyeti “maddi medeniyet” anlayışı ya da zihniyeti ve “manevi medeniyet” 
anlayışı ya da zihniyeti diye ikiye ayırmak mümkündür diye düşünüyorum. Maddi medeniyet 
tasavvurunun kapitalist, materyalist, egoist, bencil bir insan, doğa ve evren tasavvuru ortaya 
koyduğunu düşünüyorum. Bunun Doğu ve Batı ayrımının olmadığını; Hristiyan, Müslüman, 
Yahudi ayrımının olmadığını; siyah-beyaz ayrımının olmadığını düşünüyorum. Aslında 
bugün içinde bulunduğumuz dünyada şu yakın coğrafyamızda, Suriye’de, olup biten 
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hadiseleri de aslında ben maddi medeniyet tasavvurlarına bağlıyorum. Hep tüketmek, hep 
tüketen bir topluluk oluşturmak; teknolojiyi hep bu amaçla kullanan, silah üreten, teknoloji 
üreten ama bunu hep tüketen birilerinin olması avm’lerin oluşması, dijital medyaların 
oluşması şeklindeki bir tasavvur; ama bunun karşısında da manevi medeniyet tasavvuru. 
Maneviyattan kastım din değil sadece, yani böyle bir anlam yüklü değil, insani ve ahlaki 
bir kaygıyı taşıyan, aslında dünyadaki var olan kaynakların tüm insanlara yetebileceğini, 
herkesin insanca yaşayabileceği bir dünya tasavvuru ortaya koyan bir medeniyet anlayışı 
olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizlerin de dünyayı bu anlamda iyi bir şekilde tadil edip, 
analiz edip buna göre bir yazma çizgisi ve politikası oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Bizler, tabii eleştirel yazacağız, bazen ironik yazacağız, bazen hicivle yazacağız; ama 
maalesef bunları da kaybettik artık yazının da karakteri değişti. Hiciv yazan, efendim mizah 
yazan insanımız neredeyse kalmadı. Çok katı, maddi, rasyonel bir dünya var. O yüzden 
eleştirel yazmalıyız ama hakaret etmeden yazmalıyız. Mizahla yazmalıyız ama şarlatanca 
yazmamalıyız. Tatlı dille yazmalıyız ama yalakaca ya da dalkavukça yazmamalıyız. O yüzden 
yazının farklı türlerini de gerçekten göstermeliyiz. İster sanat, ister edebiyat, ister şiir, ister 
roman, ister fikir, ister deneme, ister eleştiri yazalım ama ne yazarsak hep tatlı dil ile yazalım. 
Nasıl yazarsak yazalım ama ötekileştirici bir dil ile yazmayalım. 

Türkçenin güzellikleriyle yazalım. 

Sanatçı ruhuyla yazalım.

Ruhla yazalım.

Kuru ve katı bir dil ile değil gönülden ve yürekten yazalım. 

Gönül diliyle yazalım, mum gibi.

Gönle dokunan dil ile yazalım.

Dili ustaca kullanarak yazalım.

Dilin ustası olmak için yazalım.

Değerli arkadaşlar, dil ustalığı için sürekli değişim içinde olmak gerekir. Daha güzel yazmak, 
daha anlaşılır yazmak için değişim felsefesi ilkesi ile daima mükemmele evrilmek için yazalım. 
Ustaları okuyarak, dili ustaca kullananları takip ederek ustalaşalım. Yazının da bir iffeti vardır. 
Yazarlığın da iffeti vardır. Ölçülü yazmak / ölçülü yazarlık! Ne yazdığını, niçin yazdığını, nasıl 
yazdığını, kime yazdığını bilmektir yazının ve yazarlığın iffeti.  Ben bu anlamda bu toprakların 
da önemli bir ismi olduğunu düşündüğüm M.S. 150-180’lerde yaşamış bir ismi dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Samsatlı, yani Adıyamanlı, Lucianus (Lukianus) diye bir isim. Tüm eserleri 
çevrilmedi ama Nurullah Ataç onun fragmanlarını (parçalarını) çevirdi. Hicivle yazan, ironiyle 
yazan, hayalleriyle yazan ta o zaman yıldız savaşları dediğimiz, bilim kurgu tarzı dediğimiz 
yazıları var. Antik Yunan’ın o çok tanrılarıyla ironi tarzı yazan, Roma’nın üst yönetimini 
hicveden bir isim. Yani ustalar sadece bugün yaşayanlar değil. Belki bizden yüzyıllar önce 
yaşamış isimler de bizim ustamız olabilir. O nedenle bu tür isimleri de dikkate alarak, 
okuyarak anlamalıyız. Gerçekten bugün gittikçe sekülerleşen dünyanın, benim kanaatim 
öyle ki, mizaha ihtiyacı var, hicve ihtiyacı var, hicivle yazan insanların olması lazım. Şu an aşırı 
derecede politize olmuş bir dünyadan söz ediyoruz, böyle bir ortamdayız, o yüzden bazen 
bunları hicivle gören, mizahla gören bir bakışımız da olmalı diye düşünüyorum. 
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Gelin biz bu dünyaya, Doğulu ve Batılı, siyah ve beyaz, inançlı ve inançsız birlikte 
yazabileceğimiz ama gayri insani ve gayri ahlaki yazamayacağımızı göstermek için yazalım. 
İster şiirle, ister romanla, ister hikaye, ister deneme ile ne ile olursa olsun yazalım. Değişim 
felsefesi ile yazalım. Sözlerimi dün kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştığım, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste’de Behçet üzerinden söylediği bir ifadesi var, onu paylaşarak 
bitirmek istiyorum. 

‘Oğlum Behçet sen medeniyetin iflası nedir bilir misin? 

İnsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı insan yapan manevi kıymetler 
manzumesidir… 

Her şeyin bir çaresi vardır fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur.’

Tanpınar şöyle devam eder; “Daima içimizde ikiye bölünmüşlük yaşadık; bir kelime ile 
yaptığımızın çoğuna inanmadık. Çünkü bizim için bir başkası, başka türlüsü daima mevcuttu 
ve mevcuttur. “Bölünmüş benliğin burhanı”. Kültürün her alanında bölünmek. Siyaset, sanat, 
edebiyat, din, ahlak, eğitim ve her alanda…

Umuyorum ki bizler insan kalarak, insanlığımızı kaybetmeden, insanın bozulmaması için 
yazan yazarlar oluruz, dilek ve temennim budur. Bu vesileyle bu programın gerçekleşmesinde 
emeği olan, başta genç yazarlardan Enes Dağ kardeşim, Merve Aksakal, Büşra Konaktaş, 
Rabia Akmaz, Hüseyin Türk, Mehmet Önder kardeşlerimizin büyük emeği oldu. Yani Genç 
Yazarlar Kurultayı’nı genç kardeşlerimizin emekleriyle bir anlamda gerçekleştirdik. Ben 
onlara teşekkür ediyorum.  Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimizin; İbrahim Abi’nin, Mehmet 
Abi’nin, Ferhat Abi’nin ve özellikle de burada, Yalova’da programın gerçekleşmesinde bize 
çok büyük destek ve katkı sunan yönetim kurulu üyemiz ve genel başkan yardımcımız  Tarkan 
Zengin kardeşimize ve bize ev sahipliği yapan Harb-İş sendikamıza ve Genel sekreterimiz 
Yavuz Koçak Bey şahsında Harb-İş Sendikamızın tüm yönetimlerine, üst yönetimlerine 
teşekkür ediyoruz ve burada, bu tesisin müdürü olan İbrahim Bey’e ve tüm çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. 

Ben teşrifleriniz dolayısıyla hepinize, ülkemizin farklı bölgelerinden burayı şereflendiren 
siz genç kardeşlerimize ve 3 gün boyunca aramızda olacak usta yazarlarımıza, sizlerle 
deneyimlerini, tecrübelerini paylaşacak çok kıymetli yazarlarımıza da şimdiden şükranlarımı, 
teşekkürlerimi sunuyorum.  Umuyorum ki bu program bereketli geçecektir, hayırlara vesile 
olacaktır… İnşallah sizlerle bundan sonraki süreçlerde de daha sık görüşmeyi umut ediyoruz. 
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D. Mehmet Doğan

(Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Aziz arkadaşlar, insan hayatı, anlamak ve anlatmakla geçer. Yani insan hayatını, bir cümleyle 
özetle derseniz, işte özet budur. Çocukluk çağımızda daha konuşamazken ağız dil vermez 
iken dahi anlamaya ve anlatmaya çalışırız. Tabi insanların büyük çoğunluğunca konuşmak 
insanın büyük bir vasfı sanılmıştır, hatta eskiler ‘’insan konuşan hayvandır’’ demişler. 
Konuşuruz, hafızamız vardır, dilimiz vardır ve hafızamız sadece kendimizle ilgili geçmişi değil, 
insanlık tarihi ile ilgili geçmişi de muhafaza eder. O geçmişten, çağırdıklarımız olur, onlar 
üzerine konuştuklarımız olur. Gerçekten insanlık tarihi, bütün dönemlerinde belli ölçülerde 
bu şekilde zihnimizde yer alır. Tabiî konuşmak insanın tabii vasfı dedik, başlangıçtan itibaren 
insan konuşuyor. Yazmanın tarihi, hani tarih döneminin başlangıcı sayılıyor ya, beş bin beş 
yüz küsur senelik bir tarihi var. O günden bugüne (beş bin beş yüz sene) kimler geldi kimler 
geçti ve insanoğlu, elde kalan yazılı metinlere baksak bile, milyonlarca ciltlik kütüphaneleri 
doldurdu. Yani bugün insanlığın brikimi, bu kütüphanelerde korunuyor. Bu kitapların hepsi 
okunuyor mu, her zaman okunuyor mu? Bu ayrı bir meseledir ama insanlar, zihni gelişimlerini 
belli bir seviyede tutmak için mutlaka geçmişimizdeki önemli eserleri, yazarları, metinleri 
okumak ve anlatmak zorundadır. Bin sene, iki bin sene önceki yazılmış bir metni bazen 
okuyorsunuz ve diyorsunuz ki ‘’-hayret!’’ yani biz zannediyoruz ki, bazı şeyler, yeni söylendi. 
Halbuki iki-üç bin yıl önce düşünenler, yazanlar olmuş.

Efendim! Gençlik ile yazarlık arasında nasıl bir irtibat var? Ben derim ki yazarlık, gençliğin 
işidir. Ama her yaşta tabi! Yani sadece bizim takvim yaşımız değil, ki takvim yaşımızın üstünde 
bir zihin yaşımızın olmasını hep murat ederiz. Zihin yaşımız mutlaka takvim yaşımıza 
takaddüm etmeli. Yani fiziki olarak biz, yirmi-otuz yaşında olsak bile zihin yaşımız mutlaka 
iki katı, üç katı hatta daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Gençlik ve yazarlık konusunda 
çok genç yaşta büyük eserler ortaya koymuş yazarlar var, dünya edebiyatında da var, bizde 
mesela; Baki, yirmili yaşlarda ‘’Büyük Şair’’olarak tanınmış. Ama Bakî sanki, Mimar Sinan gibi 
o da dilimizde inşacılık göstermiştir.

‘’Ferman-ı aşka can iledür inkıyadumuz 

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz’’

Bu iki mısra aslında bize, Osmanlı metnini anlatıyor, Osmanlı nasıl bir hayat içinden bize 
konuşuyor, Bakî sadece bu iki mısrada bile onu anlatıyor. Bu iki cümledeki Türkçe sağlamlığına 
da dikkatinizi çekerim! Fuzulî’nin de çok genç yaşta şair olduğu anlaşılıyor, hayatı hakkında 
Bakî adar bilgimiz yok, ama o da çok genç yaşlarda, yirmili yaşlarda, büyük bir şöhret olmuş. 
Tabi bizim edebiyat tarihimizde, öyle bir büyük şair var ki, 19. yüzyılın başlarında yaşamış, 
Şeyh Galip (dede), onun biliyorsunuz, ’’Hüsn-ü Aşk ‘’ adında bir mesnevisi var ve bu dünya 
şahaseri bir metin ve Şeyh Galip o mesneviyi yirmi beş yaşında yazmıştır. Bir iddia üzerine 
yazmış, Leyla ile Mecnun’un üzerinde bir mesnevi olmaz iddiası üzerine, oturmuş ve Hüsn-ü 
Aşkı yazmış ve tamamen yepyeni bir eser, daha önceki mesnevilere benzemeyen, bir eser 
yazmış. Şeyh Galip bu eserde, ateş denizinde mumdan gemiler yüzdürüyor. İnsanlara 
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temmuz ateşi giydiriyor ve sembolizmin adeta şahikasına varıyor. Yirmi beş yaşında 
görüyoruz ki, Şeyh Galip, dönemin kültürünü çok iyi biliyor, tasavvufi kültüre hakim ve bazı 
insanların kırkında, ellisinde ulaşabileceği bir kapasiteye sahip. Sadece Şeyh Galip, Fuzuli, 
Bakî değil, 20. yüzyılda da çok önemli şairlerimiz genç yaşta büyük eserler ortaya koyup 
büyük etkiler uyandırdılar, bunların içinde mesela Necip Fazıl, on dokuz-yirmi yaşındayken 
‘’Anadolu Mecmuası’’nda yayımlanan şiirler, o zaman herkesin diline düşmüştü ve o yaşta 
Necip Fazıl büyük bir şöhret olmuştu. Mesela, bizim hikâyeciliğimizin dönüm noktası olan 
Ömer Seyfettin, otuz altı yaşında vefat etti. Yani bu demektir ki, Ömer Seyfettin, büyük 
eserlerini genç yaşta vermeye başlamıştır. Bu bahsi uzatmadan Nurettin Topçu’nun fikir 
tarihimizde şahaser olan ‘’İsyan Ahlâkı’’nı yirmi beş yaşında yazdığını da kaydetmek isterim.

Aziz gençler! Yazarlık, eski dönemlerde, yani kapitalizm öncesi-matbaa öncesi dönemlerde, 
bir korucuya(hamiye) ihtiyaç duyan bir meslekti, ilim de öyleydi, felsefe de öyleydi, yazarlık 
da öyleydi. Yani şimdiki gibi, bir kitap yazalım, telifini alalım veya bir mecrada yazalım 
bunlar mümkün değildi. O yüzden bütün büyük şair ve yazarlar, eserlerini dönemin 
büyüklerine sunarlardı ve onların kendilerine verdikleri caize ile geçinirlerdi. Size şöyle bir 
örnek vereceğim: Fahrettin Behramşah, çok da büyük bir hükümdar değil, Mengücekoğlu 
Beyliği’nin, Nizami’nin bir eseri için beş yüz altın vermiş. Sadece o değil, binek hayvanları, 
güzel kıyafetler ve demiş ki: ‘’Bunlar az bile, biz toprak olup gideceğiz ama o Nizami’nin 
yazdığı eser kalacak ve bizim adımızı da gelecek nesillere taşıyacak’’ Gerçekten de öyle 
olmuştur. Büyük şair ve yazarlar hep büyük şahsiyetlerle birlikte anılmışlardır. 

Matbaanın icadı ile ne oldu? Eskiden eserler, el yazısı ile ihtiyaca göre çoğaltılıyordu. Ama 
matbaa, bunu ekonomik bir konu haline getirdi. Yani verimli olabilmesi için bir kitabın 
belli bir sayıda basılması lâzım, o kadar ihtiyaç olmasa da… Yani ihtiyacın ötesinde kitap 
basmak matbaacılıkla başladı ve o günden bugüne böyle devam ediyor. Eskiden kitap nasıl 
çoğaltılıyordu? Biliyorsunuz, Osmanlılar uzun süre matbaaya direndiler. Bizim Mimar Sinan 
diye belgesel bir filmimiz var. Mimar Sinan’ın bir matematik kitabına ihtiyacı oluyor, bu 
kitabın müellifi de Matrakçı Nasuh, -aynı dönemin insanları biliyorsunuz- ve o gün Ayasofya 
Camii’ne gidiyor, Ayasofya Camii’nin etrafında kitap çoğaltan yazı ustaları (müstensihler) var, 
onların da kâhyaları var. Diyor ki bana şu kitap lâzım. Hemen o kitabı, müstensihlerin kâhyası 
müstensihlere dağıtıyor, Mimar Sinan camiye girip namaz kılıp çıkana kadar kendisine 
veriyor, bu kadar basit bir iş. Yani ihtiyacı olduğu için bunu çoğaltıyor. Ama şu anda biz 
ihtiyacımız olsun olmasın yüz binlerce kitabın basıldığını biliyoruz, bunların bir kısmının hiç 
okunmadığını, çöp tenekesine gittiğini biliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, burada sizlerle olmak bize gerçekten heyecan veriyor. Geçen toplantıda 
da heyecanlıydık, genç arkadaşlarımızla bir arada bulunmak, onları dinlemek, biz zaten 
konuşup duruyoruz sağda solda, ama sizleri dinlemek, sizlerin yaptıklarınızı, ortaya 
koyduklarınızı öğrenmek için bunu yapıyoruz. Bize faydasının daha fazla olduğunu 
söyleyebilirim, yani size de mutlaka yararı vardır ama bizim için çok daha yararlı bir toplantı. 
Bu üç gün içerisinde, daha fazla birbirimizi tanıyıp dinleyeceğiz, anlamaya ve anlaşmaya 
çalışacağız, ortak bir dil de bulacağımızı zannediyorum. Tabi ki toplantının yapılması, geçen 
sefer gerçekten büyük kolaylık olmuştu, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteklediği için, biraz 
daha rahat bir toplantı olmuştu. Bu sefer iyi ki Harp-İş Sendikası bize bu desteği verdi, 
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Tarkan Zengin kardeşimiz ilgilendi, mekânlarını tahsis ettiler, burada iaşeyi sağlıyorlar, 
onlara müteşekkiriz. Bu toplantıda emeği geçen arkadaşlarımıza, Merve ve diğer genç 
arkadaşlarımıza, teşekkür ediyorum. Tabiî ki en büyük teşekkür size… Siz, bu toplantıya 
katılma iradesi gösterdiniz. Bu önemli bence, bu irade ne anlama geliyor? Biz bu yazarlık 
konusunda ısrarcıyız, bundan döneceğimiz yok, bu kalemi bırakmayacağız demek 
istediniz… Başka şekilde de diyebilirdiniz ama bu da bir söyleme şeklidir ve biz buradaki 
genç arkadaşların gelecekte şu an ortaya koyduğu güzel eserler dışında çok daha büyük 
eserler ortaya koyacaklarına düşünüyoruz, buna inanıyoruz… Bu duygularla hepinizi tekrar 
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun… 
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Program

1. Gün 

10 Eylül 2018

09.30 Genç Yazarlar Sergisi

10.00 - 11.00: Açılış ve Protokol Konuşmaları

11.00 - 12.00: Yıldız Ramazanoğlu - “Okumak ve Yazmak Arasındaki İnce Çizgi”

12.00 - 13.30: Öğle Arası

13.30 - 15.00: Genç Yazarlar Oturumu

15.00 - 15.30: Çay ve ikram arası

15.30 - 16.30: Naime Erkovan - “Yazarın Sesi”

16.30 - 17.00: Çay ve ikram arası

17.00 - 18.30: Genç Yazarlar Oturumu

18.30 - 19.30: Akşam Yemeği

20.00 - 21.00: Şiir Dinletisi

2. Gün

11 Eylül 2018

09.30 - 10.30: Abdullah Harmancı - “Aslında ne yazıyoruz?”

10.30 - 12.00: Genç Yazarlar Oturumu

12.00 - 12.30: Öğle Arası

13.30 - 14.30: Handan Acar Yıldız - “Genç Edebiyat”

14.30 - 15.00: Çay ve İkram Arası

15.00 - 16.00: Mustafa Aydoğan - “Yazar - Okuma İlişkisi”

16.00 - 16.30: Çay ve İkram Arası

16.30 - 18.00: Genç Yazarlar Oturumu

18.00 - 19.00: Hüseyin Akın - “Okumanın ve Yazmanın Gücü”

19.00 - 20.00: Akşam Yemeği
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3. Gün

12 Eylül 2018

10.00 - 11.00: Mehmet Narlı - “Edebiyat, Gerçeklik ve Kurgu”

11.00 - 12.30: Değerlendirme Toplantısı

12.30 - 13.30: Öğle Yemeği

13.30 Gezi
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Türkiye 2. Genç Yazarlar Kurultayı 
Yapıldı

II. Genç Yazarlar Kurultayı Genç Yazarları Usta Yazarlarla Buluşturdu

Genç yazarlar üç gün boyunca neden yazdığımızı ve neyi yazacağımızı, ne şekilde 
yazacağımızı tartıştı. Gençler eserlerini paylaştı, meselelerini konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 
bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Genç Yazarlar 
Kurultayı”, çeşitli kentlerden 30 yaş altı 
40 yazarın katılımıyla Yalova’nın Çınarcık 
ilçesinde Harb-İş Sendikası Sosyal 
tesislerinde yapıldı. 

10-12 Eylül 2018 tarihleri arasında “Gençler 
ve Edebiyat” temasıyla gerçekleşen 
kurultayın açılış konuşmasını yapan TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, insan 
hayatının anlama ve anlatma çabası olarak 
özetlenebileceğini söyledi.
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Genç Yaşta Önemli Eserler Vermiş Yazarlarımız Var

Konuşmasında, edebiyat dünyasından genç yazarların hayatlarından ve eserlerinde örnekler 
veren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hafızamız şahsi bilgilerimiz yanında insanlık tarihiyle ilgili bilgileri de muhafaza eder. 
Konuşmak insanın tabii vasfıdır.  Tarih yazının icadı ile başlar. Bu durumda yazarlığın tarihi 
yaklaşık 5500 sene geriye gider.  Dünyada ve ülkemizde genç yaşta büyük eserler ortaya 
koymuş büyük şair ve yazarlar vardır. Bakî ve Fuzulî çok genç yaşta büyük şair olmuşlardır. 
Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ı böyle iddialı bir eserdir. Ateş denizinde mumdan gemiler 
yüzdürmüştür Galib Dede. Eseri yazdığında 25 yaşındadır.”

Yakın tarihimizden de önemli genç edebiyatçıların olduğunu belirten Doğan, “Sanmayın ki, 
Bâkî gibi, Galib gibi gençler geçmiş yüzyıllarda kalmıştır. Ünlü hikâyecimiz Ömer Seyfeddin 
bu dünya hayatına veda ettiğinde 36 yaşındaydı. Bugün de sevilerek okunan eserlerini bu 
kısa ömre sığdırdı. Necip Fazıl 19-20 yaşında Anadolu mecmuasında yayınlanan şiirleriyle 
büyük bir şöhrete ulaşmıştır. Yine Nurettin Topçu, fikir hayatımızın zirvesi İsyan Ahlâkı’nı 25 
yaşında yazmıştır.” diye konuştu.

Gönül’den ve Yürekten Yazın

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’da 
yaptığı konuşmada, “ insanın konuşmak gibi çok 
tabii bir hasletidir yazmak. Herkes yazmak ister. 
Konuşmak ne kadar insani bir haslet ise yazmak 
da aslında o kadar insani bir haslettir, özelliktir. 
Yazmak insanidir, medeni bir iştir. Yazmak için 
bir meseleniz olsun. Yazmanın nasıl olduğunu, 
niçin yazdığımızı, neden yazdığımızı kimin için 
yazdığımızı, neye göre yazdığımızı tabi çok iyi 
belirlememiz gerekiyor. O nedenle Genç Yazarlar 
Kurultayı’yla bizler Usta Yazarları buluşturmayı 
ve nasıl yazacağımızı, neyi yazacağımızı, ne 
şekilde yazacağımızı birlikte bir anlamda istişare 
etmeyi, kendimize duygu mecraları oluşturmayı 

amaçlıyoruz.  Tabii ki her yazarın kendine ait bir üslubu olacaktır bir tarzı olacaktır ancak 
ustalaşmak için de Ustaları okumak, Ustaları da dinlemek gerekiyor.”

Genç  yazarlara tavsiyelerde de bulunan TYB Başkanı Arıcan şunları söyledi:  

“İster şiir, ister roman, ister fikir, ister deneme, ister eleştiri yazalım ama ne yazarsak hep “Tatlı 
dil” ile yazalım. Nasıl yazarsak yazalım ama ötekileştirici bir dil ile yazmayalım. Türkçenin 
güzellikleriyle yazalım. Sanatçı ruhuyla yazalım. Ruhla yazalım. Kuru ve katı bir dil ile değil 
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“Gönül’den ve “Yürekten” yazalım. Gönül diliyle yazalım mum gibi. Gönüle dokunan dil 
ile yazalım. Dili ustaca kullanarak yazalım. Dilin ustası olmak için yazalım. Dil ustalığı için 
sürekli değişim içinde olmak gerek. Daha güzel yazmak, daha anlaşılır yazmak için değişim. 
Değişim Felsefesi ilkesi ile daima mükemmele evrilmek için yazalım. Ustaları okuyarak, dili 
ustaca kullananları takip ederek ustalaşalım.”

Gençlerin Nitelikli Eseler Vereceğine İnanıyorum

Harb-İş Sendikası Genel Sekreteri Yavuz Koçak da 
yaptığı konuşmada: “Bugün burada genç yazarların 
sorunlarını dinlemek ve ülkemize nitelikli eserler 
kazandırmak için keşfedilmeyi bekleyen genç 
yazarları teşvik edecek bir çalışma yapılıyor.  40 yıldır 
kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye 
Yazarlar Birliğine bundan sonraki çalışmalarında da 
başarılar dilerim.” diye konuştu.

Kurultayda, günümüz edebiyatının önemli 
isimlerinden Yıldız Ramazanoğlu, Naime Erkovan, 
Abdullah Harmancı, Handan Acar Yıldız, Mustafa 

Aydoğan, Hüseyin Akın ve Mehmet Narlı gibi şair ve yazarlar tecrübelerini genç yazarlarla 
paylaştılar. Gençlere ilham ve heyecan veren kendi tarzlarının şekillendirmesine yardımcı 
olacak tavsiyelerde bulundular.

Oturumların dışında, okuma ve yazma konusunda sohbetlerinin yapıldığı, günümüz 
edebiyatının geldiği noktanın değerlendirildiği ve genç yazarların şiirlerini okuduğu 
etkinliğin sonunda; TYB yöneticileri ve genç yazarlar bir araya gelerek kurultayın genel bir 
değerlendirmesini yaptılar.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen okuyan, düşüneni fikir üreten ve yazan siz değerli gençlerle üç gün boyunca birlikte 
olduk. Sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Günümüz edebiyatının önemli isimlerini 
dinlediniz. Burada bulunduğunuz sürede umarım iyi intiba ve yazma konusunda sizde var 
olan yeteneğinizi daha da ileriye taşıma kararlılığı ile dönüyorsunuzdur. Birinci kurultayda 
oluğu gibi bu kurultayda da tüm konuşulan konular, yapılan öneriler kitap halinde 
yayınlanacaktır. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.” dedi.

Daha sonra TYB Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Ulvi Yavuz, Yazar Mehmet Narlı, yönetim 
kurulu üyeleri Mahmut Erdemir ve Mehmet Kurtoğlu, başkan danışmanı Ferhat koç  
kurultaya ilişkin görüşlerini paylaştılar.
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Usta Yazarlarımızdan Önemli Tavsiyeler Aldık

Genç yazarlar ise yaptıkları konuşmada, şiir, roman, hikâye ve öykü yazan bu alanlarda büyük 
başarılar elde etmiş yazarlarla birlikte olmaktan onları dinlemekten büyük bir keyif aldıklarını, 
okuma ve kalıcı yazılar yazma konusunda usta kalemlerin tavsiyelerinin kendilerine bir kapı 
açtığını belirttiler. Kurultayın iki yılda değil de her yıl düzenlenmesini gerektiğini söyleyen 
gençler, TYB’ nin yazma konusunda kendilerine bir yol yöntem önerdiğini, yol gösterdiğini 
ve cesaretlendirdiğini söyleyerek kurultayı gerçekleştirdiği için Türkiye Yazarlar Birliği 
yöneticilerine de teşekkür ettiler.

Genç yazarların katılım belgelerini TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan verdi, katılımlarından 
dolayı teşekkür etti.

Kurultaya, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
Harb-İş Sendikası Genel Sekreteri Yavuz Koçak, 
TYB Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, Genel 
Sekreter Muhammed Enes Kala, TYB Vakfı 2. 
Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, başkan danışmanı 
Ferhat Koç, yönetim kurulu üyeleri Mahmut 
Erdemir, Mehmet Kurtoğlu, TYB Gençlik Birimi 
üyeleri ve gençler katıldı.



KONUŞMALAR 



26

II. Genç Yazarlar Kurultayı                                             Türkiye Yazarlar Birliği

Nefes Alan Hikâyeler Yazmak
Yıldız Ramazanoğlu
(Usta Yazar)

Kıymetli hocalarım ve sevgili gençler; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.  İlk eserlerini 
çoktan vermiş gençlerle buluşmak çok heyecan verici…  

Hepimiz bu dünyayı yazarak algılamaya, çağımıza tanık olmaya çalışıyoruz. Anlamların 
buyurganlığını ancak böyle kırabiliriz. Çünkü doğduğumuzdan beri her şey o kadar 
belirli ki, nasıl mutlu olacağımız, neye inanacağımız, kimlerle bir küme oluşturmamızın iyi 
olacağı, sanki hayatımızın bütün köşe taşları önceden bize söylendi ve bir boşluk yok gibi... 
Şimdilerde neredeyse duygular bile ezber. İşte yazmak bu kuşatmayı kırma hareketi sanırım. 
Yazmak ve okumak uzun ince bir yolculuk. Yazarken doğal olarak her yazar en iyi bildiği 
şeyden yola çıkar, kendi macerasını bazen açıktan bazen de kırk kat örtüye sararak anlatır. 
Ben de burada biraz bunu yapmak istiyorum. 

Hepimizin tecrübesi biricik, hele de ayrıntılara inince kimsenin hikayesi kimseye benzemez 
olur. Benim aslında okumayla ilgili tecrübem çok küçük yaşta, sekiz yaşlarında başladı. 
Çok uzun bir hikaye; Angelika hikayemde uzun uzun anlatmıştım. Angelika isimli akranım 
küçük bir Alman kızının bizim evimizde bir sene boyunca kalması, odamı paylaşmam, işte 
bunlar hep okumayla ilgili. Uzak bir ülkeden geldi, saçları mısır püskülü gibi, benimki siyah, 
birbirimizin dilini bilmiyoruz. Birlikte oyun oynayarak dokunarak ağlayarak tanışıyoruz. 
Başka ülkelere başka insanlara ve kültürlere dair ilk merakın uyanması. Onun ülkesi nasıl 
bir yer olabilir, bunu nasıl öğrenebilirim. Zamanla birbirimizin dilini öğrendik elbette fakat 
asıl önemli olan ortak insani dilin kalp dilinin gönül bağının kurulabilmesi. Sonra okulda 
akran şiddetiyle tanıştık birlikte, insan küçük ya da büyük fakat illa fiskelerle ilerliyor, 
canın yanmadan büyüme olmuyor. Angelika bir sene sonra ailesinin yanına Hamburg’a 
döndükten sonra, okumak bu büyük boşluğu doldurmak için elimdeki tek çare haline geldi. 
Bizim bilmediğimiz ülkelerde bilmediğimiz tecrübeler yaşanıyor. Küçücük yaşta nasıl yola 
çıkılabilir, her aklımıza esen yere gidemeyiz ama öte yandan bu mümkün. Biz gidemezsek 
öteki insanlar, kültürler ve medeniyetler bir kitap kapağının içinde bize gelebilir. Beş on 
liraya bir kitap alıp iki üç gün ayırınca misal koca bir İsveç halkını, Petersburg’da olanları, 2. 
Dünya savaşının etkilerini, Amerika’daki Kuzey Güney savaşında yaşanan dramları, İspanya 
İç savaşında olanları içindeymiş gibi yaşamak mümkün. Kitap okumak bu yüzden eşsiz bir 
deneyim. Dile benden ne dilersin hali. 

Okumak ve yazmak iç içe geçmiş haleler. Sonra okumanın anlamanın dinlemenin bir 
parçası olarak seyahatler katılıyor bu haleye. Kuzey güney doğu batı yönünden okumalar ve 
yolculuklar içinden geçerken yazı yükseliyor yaşamın içinden. Evdeki Karamazof Kardeşler 
lime limedir, metnin etrafı şerhlerle sorularla cevaplarla ilhamla gelen duygularla dolu. 
Kapağı defalarca tedavi edilmiş, yapıştırılmış ve sayfalar yazıyla dolu, oysa ben kimim ki değil 
mi, lise öğrencisi…sonra belli sürelerle tekrar kitaba dönmeler. Tartışmalar, monologlar, 
muhayyel konuşmalar, kafa tutmalar, birden aklıma gelenler, ilham perileri, mümkünse illa 
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ki kurşun kalemle şerhler, tükenmez türü kalemler çok incitici. Evet, Dostoyevski inanılmaz, 
tam da Çarlık Rusya’sının çöküş zamanı, bir yandan Bolşevik ihtilali arifesi, toplumsal 
çürüme, çözülme, yoksulluk, sefalet, inanılmaz bir dönem. Fakat bizim başımızdan da tuhaf 
şeyler geçiyor, Yakup Kadri’yi sonra Kemal Tahir’i ve daha birçoklarını okursak görürüz neler 
geçiyor başımızdan. En yakın tarihte 60 ihtilalinden 15 Temmuz 2016’ya nice alt üst oluşlar. 
Köylerin boşalıp şehirlerin dolması ve dünyayı ele geçirme heveslisi tüketim toplumuna 
doğru başdöndürücü transformasyon. Bütün bunlar dinozor çağında olmuş gibi sadece 
şimdiye eğilen gençleri görünce, kendimi antik çağlardan biri gibi hissediyorum. Geçtiğimiz 
günlerde bir Anadolu şehrinde 28 Şubat konuşması yapıyordum liselilere, Merve Kavakçı’yı 
tanıyor musunuz diye sorduğumda, koca 500 kişilik salonda üçte biri ancak parmak kaldırdı. 
Yani şu anda yaşayan bir insan o, daha 40’lı yaşlarında sanırım. Benim için öyle yeni ki, 
sanki dün yaşanmış Merve’nin başından geçenler... Ama yeni nesil Merve Kavakçı’nın adını 
duymamış.  O zaman onlara biz 11 Eylül 2001 saldırısından nasıl söz edebiliriz?  Onu geçtim, 
ben şimdi ta 1980 ihtilalinin genciyim, o günleri anlatmak neredeyse muhal. 15 Temmuz 
sanırım hafızanızda derin bir iz bıraktı, Allah bir daha yaşatmasın. Ben bütün ihtilalleri 
yaşadım, bundan daha korkuncunu görmedim sanırım. 

Bunlar olmamış gibi yazmak mümkün değil. Kitapları şerh ederken müstakil bir kağıda 
yazma zamanları, sonra dergilerde yayınlamaya başlamak. Ben Ankara’da doğdum, orada 
yaşadım, arkadaşlarımız öldürülüyordu, bir yazıya adını koymanın imza atmanın önemi 
yoktu. Anonim kimlikler içindeydik ve bir mücadele veriliyordu. Birçok mahlas kullandığımı 
hatırlıyorum, Elif Yıldız, Rümeysa Öz, Hacer Yıldız gibi. 18 yaşından beri yazı yayınlarım hiç 
kitap düşünmemiştim ta ki 1990’da İstanbul’a taşınıp da buradaki bireyci havayı teneffüs 
edene kadar...

İstanbul şöyle bir yer; Ankara’nın iki oda bir salon evlerinde buluştuktan sonra, yayınevlerinde 
vakıflarda derneklerde sonra kafelerde buluşmaya alışıyor insan. Herkes bir yerin patronu, 
sahibi, istisnalar hariç edebi kamu şirketlerden oluşuyor sanki. Kimseyi tanımıyordum 
ve hikayelerimi yayınlamadan yazıp bir kenara koymayı sürdürdüm. Yönetmen Ahmet 
Uluçay’ın dediği gibi, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminin yönetmeni, bir 
karın ağrımız, derdimiz davamız olduğu için yazıyorduk ve boy gösterme işine tam aşina 
değildik. Mutluluğun fantazmın resmini çizmek için çıkmamıştık yola. Önceliği örseleyen, 
inciten, azaltan, var olanla olması gereken arasındaki mesafenin uzadığı yerlere veriyorduk. 
Mutluluğu anlatmak öyle çetrefilli ki bilmiyorduk yolunu yordamını belki de. İşittik iman 
ettik noktasına dönme çabası biraz, ama görmem ve elimle tutmam lazım denilen rasyonel 
yeni zihniyetin içinden geçerek. “Bir görünür gibi oluyor bir görünmüyor” olan şey neydi 
peki? Yazmak boş zamanların eğlenceli hobisi değildir, bedeli vardır. Türkiye’de kaç kişi 
kitaplarıyla hayatını kazanıyor? Hikaye yazıyorsanız zaten sıfırsınız, çünkü bunun çok 
fazla kıymet-i harbiyesi yok. Günümüzde siyaset o kadar ön planda ki, toplumsal değerler 
skalasında edebiyat yirminci gelmez. Biraz yükselişte şimdiki zamanda sanırım. Biraz daha 
şanslı sayılabilirsiniz imkanlar, itibar ve manevi destek hakkında. 
Dağınık okumalardan sonra biraz daha sistemli okumaya başladım, Nobel almış yazarlar, 
felsefi metinler, yakın tarih vs. gibi. Yazarlarla tanışma buluşma gibi taleplerim yoktu, imkan 
da yoktu zaten. Hayatımda tanıştığım ilk yazar Necip Fazıl Kısakürek. O da yanındaki birisini 
açıksözlülükle uyarıyordu bir konuda, aslında metinlerle yetinmek en iyisi, yazarlarla tanışmak 
her zaman iyi gelmez insana. Tanışıp sonra da arkadan konuşmamak lazım arkadaşlar, 
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kaba nobran o an için huysuz olabilir yazarlar, insan olmaları yüzünden. Daha sonra ben 
destanları okumaya karar verdim. İlk yazılı metinler nereden yola çıkmış, hepsinde mutluluk 
mükemmellik bilgelik ve adalet arayışı, derin bir anlatma kendini duyurma ihtiyacı. Peki 
bizim başımızdan kayda değer bir şey geçiyor mu çöp gibi sürüklenmekte miyiz? Mesela 
Oğuz Kağan Destanı, Gılgamış Destanı, Firdevsi’nin Şehname’si, Homeros’un İliada’sı beni 
etkilemiştir. 

Destanları birbirinden başka, öteki diye ayırmak mümkün görünmüyor, farklı anlatımlar 
ve deneyimler de olsa, ortak değerlerin içinden süzülüp geliyorlar. Yusuf Has Hacib’in 
Yeni Müslüman olan Türkler için yazdığı Kutadgu Bilig mutluluğun bilgisine ulaşmanın 
koşullarını anlatır. İslamdan ilk anladıklarımız olması yüzünden kıymetli. Fakat tartışılacak 
nice şeyler var içinde ve bütün ünlü kitapları eleştirel akılla okumak çok verimli olacaktır. 
Farabi’nin Medinet’ül Fâzıla’sı da aynı şekilde. Cemil Meriç’in dediği gibi; yazmak aslında 
insana karşı insanı müdafaa etmek, yani sana karşı ben seni müdafaa ediyorum demek 
belki. Kelimelerin hakkını teslim etmek, kamus namustur der ya. Hakikaten yazma zanaatı 
kelime işi, anlamların buyurganlığından, taşlaşmış kelimelerin boyunduruğundan insanı 
kurtarma çabası. Edebiyatta ve her formdaki yazıda sahici, samimi, inandırıcı olmak en 
kıymetli meziyet. Bunlar dikenli yollardan geçilerek elde ediliyor. Başkalarının yazdıkları 
etkileyici elbette ama bu duraklardan sonra öykünmenin geçilmesi ve kendimize özel sesin 
bulunması lazım. 

Okumalarımı yapmışsam yazarken okumayı bırakırım artık kendi cümlelerimin ve yaşamın 
içinden damıttıklarımın zamanıdır. Başka yazarların olaylara bakışı, kurduğu yapı, biçim 
çok uzaktadır. Uzaklardan eve, akleden kalbimize dönme zamanı. Yazarken bilgiden 
fazlasına ihtiyacı olan insana bir şey anlatmaya çabaladığımızı biliriz. Duyguların sezgilerin 
metafiziğin ve kanatlanmaların ülkesinden haber getirmek gibi. Edebi metin de bilgi verir 
ama ister istemez olur bu, yoksa işlevi sezdirmek, bilgiyi duygunun içinden geçirmektir. 
Görünmeyeni görünür kılmak, iyi ve kötü arasındaki mesafeleri aşındırmak, eğretilemelerle 
gölgede kalmış anlara ışık düşürmek. Bize başöğretmenlik yapacak, ideolojilerin bayrağını 
dalgalandıracak, hakikati bildirecek, sen diliyle itham tehdit ve tedip edip susturacak, rol 
dağıtacak kitaplar okumayı sevmiyorsak böyle kitaplar yazmaktan da uzak durmamız lazım. 
İnsanların bazılarını mahkum etme, bazılarını aklama temize çıkarma yeri değil edebiyat. 
Sabah kalkıp yüzünü yıkayıp yaşamayı sürdüren, hergün kendi mucizesini tekrarlayan 
insanlara nüfuz etmeye, gördüğünü en iyi şekilde tahkiye etmeye çalışmak. 

Yaşamın sıradanlığı içindeki fevkaladelikleri ortaya koymak. Kalabalık bir caddede yürürken 
aslında karşımızdan her biri muazzam olan insanlar geliyor. Fakat bizi etkileyen bir dükkanın 
duldasında hikayesiyle gölgede bekleyen genç midyeci ya da sıkıntıyla kazakları katlayan 
bir mağaza çalışanı belki. Bazen soruyor dostlarımız, konuları nereden buluyorsunuz diye, 
hikaye sağanak şeklinde yağıyor burada, burası İsviçre, İskandinavya değil ki, insanlığın akıl 
almaz ya da durağan halleri ve bütün tarihi toplumsal alt üst oluşlar harman oluyor, ayda 
ortalama birkaç buldozer geçiyor kaderimiz olan coğrafyadan. Kayıt altına alınamayacak bir 
yoğunlukta hem de. 
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Gençlere daima öneriyorum, günde iki satır bile olsa bir günlük tutmak altın değerinde. 
Keşke yapabilmiş olsaydım. Yıllar sonra solacak izlenimlerin sıcağı sıcağına kaydedilmesi ne 
kadar kıymetli hazine olurdu. Yazmak kendi kişisel hikayemizdir aslında benliğimizin tarihle, 
hafızayla başka insanlarla ve izlerle kurduğu ilişkilerin bileşkesi. Yıllarca yazdığım defter bir 
Fransa seyahatinde Strazburg’da çalınınca o üzgünlükle yazmayı bırakmıştım. İhtiyacımız 
olan en önemli şey büyük bir baloncuk, maruz kaldığımız binlerce mesajı, öneriyi, bir örnek 
mutluluk telkinlerini, amansız ihtiyaçlar listesini, sosyalleşmenin katranlı yoğunluğunu 
dışarıda bırakan boşluk. Çiçekli bir Boşluk kitabına bu adı vermemdeki gaye buydu, boşluğa 
saygı duruşu. Bu büyük gürültüde varlığın özüne erişme imkanı kalmadı, T.S Eliot en çok 
sürüklenenler de edebiyatçılar diyordu bir yazısında. 

Bu doğruysa iş fena. Tersine edebiyat sürüklenmenin değil yavaşlayıp öze yolculuk yapmanın 
yeri olmalı. En kıymetli sermayemiz olan zamanı iyi kullanmak için durmayı bilmek şart. 
Faulkner de büyük yazarın ödül ve para kazanmak için harcayacak zamanı yoktur der bu 
yüzden. Seyahatnameler de çok önemli. Evliya Çelebi Seyahatnamesi bize çok boyutlu bir 
hafıza sunuyor. Marko Polo’nun anlattıklarını okuyunca da birçok Batılı mütefekkirin hala 
onun hayal dünyasının mahsulü eksantrik Doğu algısının pençesinde olduğu görülebiliyor. 
Sağolsun, gerçekliklere hayallerini ve hissettiklerini boca ettiği bir anlatıyla algıları yönetti 
oryantalizmi tetikledi.  

Edebiyatta sadece hikaye roman ve şiir okuyarak bir yere varılamıyor, bütün disiplinlerden 
beslenmek lazım. Felsefe, sosyoloji, tarih, biyografi, seyahatnameler, Virginia Woolf’un 
dediği gibi kenarda köşede kalmış nice anlatılar elzem. Sinemacı olmak için nasıl ki sinema 
okumak şart değil, edebiyatla iştigal de kalpten kopup gelen bir tercih, mesleğe eğitime 
yaşa bakmaz. Okumalar edebi üslubun tadına varmak için olmalı, misal Kürk Mantolu 
Madonna’yı okuyorsak kavuştular mı kadın öldü mü, kim ne demişten çok, dikkatimizi epik 
anlatıma, trajediye, hicve alegorilere kelimelerin seçimine verirsek çok daha verimli olur. 
Halide Edip’in Handan’ını okurken de yakın tarihimize tartışmalara batılılaşma maceramıza 
göz atmış oluruz. Ayrıntılar, olayın kurgusundan daha öne çıkabilir bazen. Bize Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın otuz bin kelimeyle yazdığı söylenir. Peygamberimiz hakkında çihar yari güzin 
desek mesela bu eski dilde yazıyor derler. Diğergam ne demek demişti liseli bir öğrenci. 
Aslında bazı kelimelerin hakikati duygusu manası gitti lafzı kaldı yadigâr. Gençler de haklı. 
Başkasını kendine tercih etmek mi kaldı ki. İbni Batuta Seyahatnamesi’ni unutmuşum. Ne 
kadar ilham verici. 

Kur’andaki Sinematografik sahneler kitabı da edebiyat için ne kadar dikkat çekici. Sureleri 
sahneler olarak ele almış yazar ve iyi yapmış, ufuk açıcı. Kıssalar, Peygamberlerin başından 
geçenler, bizden önceki milletlerin başına gelenlerle ne yalın hakiki ve muazzam bir kitap 
Kur’an. Her şey duyuş kavrayış ve seziş halimizi inceltmek için olmalı.  Hz. Adem ve Havva’dan 
başlayan büyük hikayenin Habil Kabil’le, Nuh, İbrahim, Musa, İsa Peygamberlerle, Züleyha, 
Saba Melikesi Belkıs, Meryem’le süren eşsizliği. Teyide ihtiyacı olmayan hakikatin kitabını 
elden bırakmamak lazım. Bütün sanatlardan disiplinlerden yazarlardan dolaşıp merkeze 
gelince Kur’anı çok daha iyi kavrayabiliriz. Muhammed İkbal diyor ki; yeryüzünün bütün 
coğrafyalarında, kalbi erdemle dolu tefekkür ehli insanların oluşturduğu eserler yukarıya 
yükselir ve hepsi gökyüzünde buluşup bir olur. Aynı yüksek gayeye hizmet ederler çünkü, 
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kim olup nereden gelip nereye gittiğimizin bilincine. Dede Korkut Hikayeleri bizim bir 
parçamız. Rumi’nin Mesnevi’si elbette paha biçilmez. Fakat Becket’in Godot’yu Beklerken’i 
Shakespeare’in Hamlet’i, Othello’su, Romeo ve Juliet’i de insanın o büyük hikayesinin birer 
parçası ve değerli. Genç bazı arkadaşlarımız mail yazıyorlar, ilk cümle aklıma gelmiyor ya da 
bir paragraftan sonra ilham gelmiyor diye. Yazma tutkusu Allahın inayeti sanırım fakat aslında 
tamamen calışmakla azimle emekle işçilikle ilgili. O masaya hergün oturmak gerekiyor. 
Disiplin fedakarlık gerekirse uyku düzeninden ve alıkoyan bütün yaşam alışkanlıklarından 
kopmak.

Aşk mesnevilerimiz de bize kim olduğumuzu söyleyen eserler. Leyla vü Mecnun, Ferhat ile 
Şirin,Yusuf ile Züleyha, Mem û Zîn bilinmeden, Binbir Gece Masalları’nın ülkenin yüzlerce 
genç kızını kral Şehriyar’ın ölüm dağıtmasından kurtaran hikayelerin anlatıcısı Şehrazat 
tanınmadan masaya oturmak eksik oturma olur. Bu eserler muhayyilemizi harekete geçirir 
ve verili alanlardan katılaşmış fikirlerden azatlığımızı çıkmamızı sağlar. 

Karşılaştırmalı okumalar da ufuk açıcı oluyorMesela burada Halide Edip varken, 
Sultanahmet’te o meşhur mitingdeki konuşmasıyla ülkesinin kurtuluşunu örgütlerken, 
tam da seferberlik yılları, kurtuluş savaşının başlangıcında sinip susmak yerine. O sırada 
Avrupa’da kim vardı, kadınlardan öne çıkan kimdi diye merak ederim. Rosa Lüxemburg ile 
karşılaşıyoruz, büyük mücadelelerle Sosyalist Manifesto’yu yazıp canını siper ederek deklare 
ediyor. Mesela 13. Yüzyılda yazılmış olan Hay bin Yakzan (İbni Tüfeyl) Ehdülüs’ün kıymetli 
eserlerinden. 1719’da Daniel Defo’nun yazdığı Robinson Crouse, Tufeyl’den etkilenmemiş 
diyemeyiz. Sıfırdan başlayan insanın macerasına odaklı iki eser. Karşılaştırmalı okumak 
öyle kıymetli ki. İki farklı insan yükseliyor ve bunun kaynağına inebiliyorsunuz. Varlığını 
derinleştirmeyi öncelemekle çıkarlarının önünü açmaya yönelen seküler ahlakın arasındaki 
belirginlik. 

Hafız’ın Divan’ını okuyup sonra buna karşılık veren Goethe’nin Doğu Batı Divanı’na dalmak ta 
harika. Her İranlının hafızdan beyitler söyleyebildiği bilinir. Keşke biz de Fuzuli’den, Akif’ten, 
Karakoç’tan, Mesnevi’den toplumsal bir yaygınlıkta okuyabilsek.  Son birkaç şey söylemek 
istiyorum. Vaktimi aşıp mahçup olmayayım. Feridüddin-i Attar’dan Mantıkut Tayr okumalı. 
Hepiniz bilirsiniz, Hüthüt öncülüğünde yola çıkıp 30 kişi kalan kuşların Simurg’a yolculuğunu. 
Yollarda telef olarak bitap düşerek varılan kurtarıcı meğer bir aynadan başkası değilmiş, 
kendimizi gösteren. İnsan kendinden yola çıkıp kendine vararak olgunlaşırmış. Biri gelip bizi 
kurtarsın diye durmadan lider şeyh ve kahraman bekleyen Doğu’ya bu hikaye. Godot meselesi 
bir bakıma Becket’in. Kurtarıcı arama-biri gelsin bizim yerimize düşünsün ve gerekeni yapsın 
biz keyif çatarken- nefsini tezkiye ederek yolda ol ve kendini düzelt. Hz. Ali’nin sözü gibi: Ey 
insan küçük bir cüsse olduğunu sanıyorsun ama sende alemler gizlidir. Aynaya bak ve gör 
bunu diyor Attar. Godot ne peki, bir insan mı, olay mı, hareket mi, eşya mı? Dışımızdan mı 
gelecek içimizden mi? Dünyadan mı evrenden mi? Akıldan mı metafizikten mi? bize cenneti 
mi getirecek cehennemi mi? Bakara suresinin başında müminler tanımlanırken aklettikleri 
söylenir. Alameti farika bu. Muhakeme hem hak hem görev ve kimseye devredilemez, bizim 
yerimize başkası düşünsün kararlara uymakla yetinelim düşüncesi çürütücü bir toplum için. 
Bu zihinsel vasatla sanat ve edebiyatın alakası yok. Bildiğimizi değil bilmediğimizi anlatmak 
üzerine düşünmek kapalı kapıları aralamak için yazıyoruz. 
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Yazarken kitleleri hedeflememek kim ne der diye asla düşünmemek lazım. Diyelim ki işte 
İstanbul Üniversitesinden bir hocamız arıyor. Yıldız hanım sizin Anonim Çiçeği hikayenizi 
dersimizde işledik verimli bir tartışma oldu diyor, tamam işte bir işe yaramış. Ya da 15 
sene sonra bir kitabınızı okuyan gençler mektuplarıyla birlikte imzalanması için kitaplarını 
yollamış. Ne tuhaf değil mi yazarken nelere yol açacağını bilmemek. Yazmak böyle bir şey. 
Fazlasına talip olunca kalp devreden çıkabilir. Bir de kesin sonuçlar bildiren, hiçbir düşünme 
payı bırakmayan, bize çiçekli boşluklar vaat etmeyen eserlerin ömrü neden kısa acaba? İçine 
girip düşünebileceği, içinde saklanabileceği gerçeklerin şiddetinden değişmezliğinden 
kaçıp kurtulabileceği kocaman bir boşluk verelim okura. Bir hikayeyle bitirmek istiyorum. 

Tarihçi Herodot çok iyi hikayeler de yazarmış. Bir hikayesinde Pers kralı Mısır firavununu 
yenip esir almış. Sonra ona gücünü göstermek ve iyice ezmek için önünden zafer tankıyla 
süslü askerlerini geçirmiş. Firavunu da elinden ve ayağından zincirleyip oturtmuş. Dimdik 
duruyor yenik kral. Arkasından biricik kızını hizmetçi yapmış, yırtık pırtık elbiselerle, elinde 
topraktan bir testiyle onu kuyudan su çekmeye gönderirken babasının önünden geçiriyor. 
Firavunun yine kılı kıpırdamıyor, onurlu bir duruşla seyrediyor. Oğlunu boğazından 
zincirlemişler ve idam sehpasına götürüyorlar. Sehpa da Firavunun hemen önünde, yine 
metanetli, gururlu. Ne zaman ki kendisine hizmet eden, yılların hizmetkarı yaşlı adamı yerde 
sürükleyerek önünden geçiriyorlar, o zaman kaya gibi sağlam Firavun birden çözülüyor 
ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yüzlerce yıl önceden günümüze kadar gelen hala 
üzerine düşünülen hikaye bu kadar. Neden hizmetkarda çözülme? Ben de bu soruyu buraya 
bırakmak istiyorum. Walter Benjamin’den Volter’e nice insanın cevap aradığı üzerine yazdığı 
mesele. Nedenini bize açıklasaydı bu günlere gelmezdi bu hikaye diye düşünüyorum.  
Üzerine düşünenlerle konuşanlarla nefes alan bir hikaye. Teşekkür ederim. 





I.  OTURUM 



34

II. Genç Yazarlar Kurultayı                                             Türkiye Yazarlar Birliği

Oturum Başkanı: Tarkan Zengin
(Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı)

Öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği’nin kıymetli şeref başkanı, genel başkanı, yöneticileri, 
değerli yazarlarımız, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Birinci oturumumuzda on konuşmacımız olacak, ben sırasıyla sizleri 
takdim edeceğim.

Abdullah Enes Aydın
(Genç Yazar) 
Değerli arkadaşlar öncelikle merhaba, İlk konuşmacı olmanın vermiş olduğu “Ne 
konuşacağım?” sorusunun belirsizliğini üzerimden atamasam da verilmiş olan süre içersinden 
bir şeylere değebilmeyi umut ediyorum. Böyle toplantılara dâhil olurken içimde bir ukde olur. 
Kurumsallık, protokol gibi hoşlanmadığımız birçok şeyle karşı karşıya kalabilme nedeniyle. 
Fakat kuşağımızdan birçok arkadaşla bu salonda yer almak, heyacanları görmek açısından bu 
ukdeyi bir kenara koyuyorum. Hikâyemin sizi ilgilendiren, şiir ve yazılar haricindeki kısmı ise 
şu şekilde: Konya’da Müebbet Edebiyat adında bir edebiyat dergisini Hüseyin ve burada da 
bulunan Ahmet Melih ile beraber çıkarttık. Böylece edebiyat dünyasında fiilen ilk adımımızı 
atmış olduk. Sonrasında okul vesilesiyle İstanbul’a geldik. İstanbul’da da iki yıl kadar yine 
Hüseyin, Emir ve diğer arkadaşlarla beraber Fosforlu Elma adında bir edebiyat ve sanat 
dergisi çıkarttık. Bizim için gerekli olan şemayı tamamladığına inandığımız için, ölü doğmuş 
değil de yaşayan bir edebiyata inandığımız için dergiyi dondurduk. Sonrasında ise, Barbar 
Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaklaşık altı sayı üstlendim. Yorgunların yürüyüşüne 
biz de katıldık. Hayattan aldıklarımız ve verdiklerimiz arasında denge bozulurken, içinde 
bulunduğumuz boşluklardan kaçmak yerine niyetimize eleştiri ve düşünceyi aldık. Bu 
niyetimize de Salvo diye bir ad koyduk. Şiir ve dergi yolculuğumuz, hikâyemizin bize 
kalan tarafı işte böyle. Velhasıl, söze ve şiire hâlâ inanç taşıyor olmak, bir duruşu ve bilinci 
gösterme arzusuyla beraber telafi edilmesi mümkünlüğün dışında yer alan yüce bir ağırlığın 
altında kalmayı da göze almayı gerektiriyor. Fakat üsulen genç sevmenin, genç yazmanın 
nimet olduğunu biliyorsak da genç kalabilmenin değerini de bir o kadar unutuyoruz. Genç 
kalabilmenin umudunu ve anlatıcı olmanın ağırlığını taşıyabilen eserlerle buluşmayı arzu 
ediyorum. İlk taşı atan olmanın verdiği zorlukla, konuşabileceğim birçok hususu ertelemek 
daha efdal olacak. Görebildiğim kadarıyla çoğumuz, kendi macerasında, uğultuların içinde 
koşusuna devam ediyor. Hepinizin ruhuna bereket. Teşekkür ederim.

Abdülnasir Kımışoğlu
(Genç Yazar)
Sayın hocalarım, değerli arkadaşlarım selam aleyküm. 
Erzurumluyum. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında İmam-Hatip olarak görev yapmaktayım. 
Ne konuşmam gerekir konusunda biraz düşününce “okuma ve yazma” hakkında iki anekdotla 
inşallah dakikalarımı doldurmak istiyorum. 
Arkadaşlar okuma hususunda anlatacağım anekdot şöyle: Annem derdi ki, bizde bir fıtrat 
var ve bu irsidir. Anne ve baba her iki dedelerimden gelen bir özellik varmış. Kimisi okur 
kimisi de yazmakla meşgul olurmuş. Hem anne hem baba tarafından bu iki özellik gelmiş ve 
bende birleşmiş. Oğul hem yazarsın hem de okursun. Bu güzel bir haslet. Aslında merak da 
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ediyorum nasıl oluyor ki senin elinden kitap alamam diğerinin eline de kitap veremem. Tabi 
bunlar sevgili annemin tabirleridir.

Arkadaşlar kendimi bildim bileli kitap okuyorum. Okumanın bir hobi değil ekmek su gibi 
gereksinim olduğunu düşünenlerdenim. Yazı hayatım ise çok sonraları olmuştur. Yazıya 
günlüklerle ve şiirle başladım. Hatta şiir daha öncedir. Çünkü rahmetli babam çok güzel 
türkü söylerdi. Ve söylediklerinin etkisinde kalırdım. Bu türküleri araştırınca bunların şiir 
olduğunu öğrendiğimde şiire olan ilgim gün yüzüne çıktı ve şiir yazma çalışmalarım da bu 
şekilde başladı. Ve ben 15-16 yaşlarındayım. 

Düz yazı çalışmalarımın başlangıcı ise şöyle: Ekmek su gibi okumalarım olurdu. Okudukça 
da yüreğimde ve aklımda bir şeylerin depreştiğini hissederdim. Bu depreşmeleri ya 
anlatmalıyım ya yazmalıyım ya da başka bir yolla paylaşmalıyım derdim kendi kendime. 
Ve yazıyı seçtim. Başladım yazmaya. Okuma konusunda da şöyle bir anekdot paylaşayım 
sizinle:
Kıymetli arkadaşlar; 2009 yılı Atatürk üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandığım zaman, 
tanıdığım bir hocam vardı. Hocamın yanına gittim. Selam hoş beşten sonra, hocam dedi ki, 
Nasır kitap okuyor musun? Dedim ki, evet hocam, okuyorum. Peki, neler okuyorsun? Deyince 
bende okuduğum kitapları, yazarları ve düşünürleri saydım. Beni sabırla dinledi. Sonunda 
da dedi ki, “bak Nasır şimdi bizim Erzurum kültüründe bir sofra adabı vardır. Misafirlikte 
ya da evinde yemeğe oturduğun zaman ilk önce çorba gelir, içersin. Ondan sonra misal 
fasulye - pilav gelir, yersin. En son da tatlı -mesela kadayıf dolması gelir, yer ve elhamdülillah 
şükreder kalkarsın. Şimdi okumak da aynen bu şekildedir. Nasıl olmuşsa sen çorbayı fasulye 
pilavı bırakıp direkt kadayıf dolmasından başlamışsan bunu sindiremezsin. Bu ters tepki 
yapar evladım. Bundan dolayı şimdiye kadar okuduklarını ya unut ya bir kenara bırak ya 
da bir yere arşivle dursun. Şimdi yeniden bir okuma programı yapacağız seninle. Bunları 
okuyacaksın” dedikten sonra Sayın Mevlüt ÖZLER hocam bana 4 mütefekkir ismi verdi. 
Dedi bunların bütün eserlerini okuyacaksın. Ve her okuduğun eser sonrasında geleceksin 
istişare yapacağız. Kim mi bunlar? Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nureddin Topçu 
ve Cemil Meriç. Bunları okuduktan sonra neyi okuman gerekir, neyi okumaman gerekir ya 
da nerede neyin faydalı neyin zararlı olduğunu az çok artık bilmeye başlarsın. Hamdolsun, 
okudum. Gerek duyduğum zamanlarda da tekrar tekrar okumaya devam ediyorum. Daha 
sonra yine aynı, Mevlüt ÖZLER hocam –ki manevi danışmandı- dedi ki; peki nasır yazı 
yazıyor musun? Dedim ki hocam günlük tutuyorum. Bazen de yazılar karalıyorum. Dedi ki 
bunlarda bir kenara, bundan sonra daha ciddi daha profesyonelce olması için yazı yazma 
denemeleri yapalım. Nasıl yazalım hocam? Okuduğun kitabı kendince münazara yapıp 
bana getireceksin. Burada biz o yazdığını istişare edeceğiz. Derken bu şekilde de yazmaya 
başladım. Bu yıllar da 2010’lu yıllar. 

Kıymetli arkadaşlar, okuma konusunda bunları yaşadıktan sonra, ben kendimde şu eksikliği 
gördüm. Kitap okumalarımda mesela Necip Fazılı, Sezai Karakoç’u ya da ortaokul, lise de 
okumam gereken kitapları ben ta üniversite de ve daha sonrasında tanıdım. Ha ondan önce 
neden tanımadım bunun acısı içerimde tazedir. Çünkü birisi karşıma çıkıp da bana bu kitabı, 
şu şu yazarları oku diye bahsetmedi. Bunun eksikliğini çok yaşadım. Bir ikincisi yazmak 
konusunda yine hakeza bir uslüp ve usul konusunda danışmanım olmadığı için zaman 
zaman sıkıntılar yaşamadım değildir.
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Mehmet Özler hocam merhum oldu. Tam profesyonelce yazılar kaleme alacağız derken ani 
beyin kanaması sonucu vefat etti. Tabi ben büyük bir boşluğa düştüm. 

Bu arada bütün yazdıklarımı kitaplaştırdım. Kitaplaştırdıktan sonra Erzurum’da kitap fuarı 
oldu. Kitap fuarında Erzurum’da sahaflık yapan Nizameddin Korucu hocam dedi ki gel benim 
stantta imza günü tertipleyelim. Tertipledik ve yazarlar birliğini de fuarda tanımış oldum. 
Yusuf Kotan hocamla tanıştık ve bana yazarlar birliğini anlatıp tanıttı. Şube başkanımız Sayın 
Muhammet Hanefi İspirli hocamla tanıştırdı. Bir zaman sonra Sayın Hanefi İspirli başkanım 
beni odasına çağırdı. Çünkü yayımlattığım kitaplar (vuslata beş kala-elif gazeli-elif sızısı) 
eline geçince okumuş ve bir değerlendirme yapmış. Karşısına oturdum ve bana “Nasır 
hocam şiirlerini okudum. Kitaplarda şiir yok fakat şiir kırıntıları çok fazla.” Bu söz benim için 
şiiri daha bir ciddiye almam ve poetika çalışmam konusunda bir milat oldu. Deneme yazıları 
konusunda da dedi ki “aferin bir seviye yakalamışsın lakin onları da biraz daha cilalamamız 
lazım.” 

Netice itibariyle sayın hocalarım, değerli arkadaşlarım söylemek istediğim şu: Özellikle 
yazarlar Birliği’nden de istediğim, sayın hocalarım, biz genç yazarlar olarak, müsaade ederlerse 
arkadaşlarımın da adına söylemek istiyorum. Usul ve üslup konusunda eleştirilerinizi, yapıcı 
ve onarıcı yorumlarınızı ensemizde hissetmek istiyoruz. Bu konuda bizleri lütfen yalnız 
bırakmayınız. Dileğim budur. 
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Ahmet Hakan Karataş
(Genç Yazar)
Herkese merhaba. Adım Ahmet Hakan Karataş. Bolu’da Edebiyat okuyorum. 3. Sınıf 
öğrencisiyim. Yazmaya ilk olarak lise zamanında şiirle başlamıştım. Şiir denmez onlara ama 
yakın şeyler. Belki şiir kırıntısı denebilir. İlerleyen zamanlarda ise hikayeye başladım ve birkaç 
yıldır da devam ediyorum. Geçen yıl ise Edebiyat Ortamı Yayınları’ndan bir öykü kitabım 
çıktı. İsmi, Bizim Oğlan. Sonrasında Dergah, Yedi İklim, Edebiyat Ortamı, Masiva dergilerinde 
hikayelerim, Bir Nokta, Aydos, Teferrüç, Kültür Ajanda dergilerinde de şiirlerim yayımlandı. 

Şimdi ise okumaya ve yazmaya devam ediyorum. Bu şekilde diyeceklerim. Bir de son olarak 
Yazarlar Birliği’ne de bizi burada topladığı ve bu etkinliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. 
Hoşça kalın. 

Ahmet Melih Karauğuz
(Genç Yazar)
Merhabalar... Ahmet Melih Karauğuz. Konya’dan aranıza katılıyorum. Mübbet dergisini 
çıkarmaya başladığımız 2013 yılından bu yana edebiyatın bir şekilde içindeyiz diyebilirim. 
Farklı dergilerde, yayınevlerinde editörlük görevleri üstlendim. Beş dakikalık bir sürem var. 
Bu süre içerisinde uzun zamandır dert edindiğim, hatta Dualist dergiyle birlikte somut bir 
çıktı da sunmaya çalıştığım bir mesele var. Dualist bir dijital kültür dergisi. Dert ettiğim 
mesele dijitalleşme. Bunun etkileri, sonuçları. Ve bunun elbette edebiyat bağlamında 
incelenmesi. Dijitalleşme meselesi Türkiye’de maalesef genel olarak görmezden gelinen 
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çok önemsenmeyen bir mesele. Çeviri kitaplarda bile en az beş yıl geriden geliyoruz. Vakıf 
olunmayan, birçok kişinin heves olarak gördüğü de bir mesele. Özellikle burada, bizler, 
dijitalin içine doğmayan onunla daha sonra tanışan yani, dijital yerli olmayanların, mesele 
etmesi gereken bir mesele diye düşünüyorum. Çünkü biz değişimi bir şekilde adım adım 
yaşayarak gördük, görüyoruz. 

Az önce Yıldız Ramazanoğlu, gençlere 28 Şubat’tan bahsettiğinde, gençlerin 28 Şubat’a dair 
bir şeyin canlanmadığını söyledi. Bunun benzeri 11 Eylül saldırılarının çoğu Amerikalı genç 
için bir şey ifade etmeyişinde görüyoruz. Bu belki de normal bir durum. Ve normal olduğu 
kadar gözden kaçırdığımız da bir mesele. Bugün genç olan bizler, eserlerimizi kendi içinde 
yaşadığımız dünyada yaşayanlara yazıyoruz, ama yarın, dijital yerli diye adlandırdığımız 
okurlara ulaştırmamız gerekecek. Bir on yıl sonra okur profili değişecek. Tıpkı Yıldız Hanım’ın 
dediği gibi, bugün bizim meselelerimiz onların dünyasında bir anlam ifade etmeyecek.

Dijital yerli olan 2010 sonrası doğan çocukların, beslenme, bilgi edinme kaynakları 
değişiyor. Bizler kitaplardan beslenir, kaynak olarak onları kabul ederken, yeni neslin bilgi 
kaynağı olarak kitap yerini başka araçlara bırakıyor. Youtube kanalları, wattpad romanları, 
video oyunları. Hikaye dediğimiz şey, işte bizim yazdığımız, sürekli tartıştığımız hikaye 
yükselişte mi düşüşte mi meselesi, farklı formlar içerisinde hayatımıza dahil oluyor ve video 
oyunları diye bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bizim bunları gözden kaçırmamız gerekiyor. 
Metinlerimizi kurarken, ya da hikaye anlatmak istediğimizde, hikayemizi yeni dijital araçlar 
içerisinde nasıl kuracağımızı da düşünmemiz gerekiyor.

Bugün mesela, biz, TYB’nin bir organizasyonunda birlikteyiz. TYB’nin Türkiye’de etkin ve 
önemli bir kurumun, hala dijitalleşmeyi mesele etmeyişi, bence büyük bir meseledir. Bugün 
bunu dergilerin ciddi olarak mesele etmeyişi, meseledir. Çünkü biz farkında olmadan sürekli 
dijital olanla, görsel olanla, içli dışlı olduğumuz için beyin yapılarımız da değişiyor. Yani 
bununla ilgili yapılan araştırmalar bunu söylüyor. Bizi okuyacak olan, bizim metinlerimizle 
karşılaşacak olan çocuklara, gençlere, bizim metinlerimiz bir şeyler verebilecek mi? Onlara 
hitap edebilecek miyiz?

Böyle bir mesele var. Örneğin biz dijitalleşmeyi sadece kriz zamanlarında hatırlıyoruz. 
Bugün, işte şu anda bir kağıt krizi var. Kapanan dergiler var. Bu krizi aşmak için e yayıncılığa 
geçmeyi düşünüyoruz. Ama oraya da girelim ve şöyle diyelim, yani biz bu dijitalleşmeyi 
kriz zamanlarında bir kurtarıcı olarak görüyoruz ama, bu kağıt krizinde mesela, fizibiletisini 
yapmadığımız, alt yapısını kurmadığımız, dijitalleşme bize fayda sağlayabilir mi? E kitaplar, 
lisanslama maliyetleri, e kitap okuyucalar falan bu krizin çıkış yolu olabilir mi? Dijitale dair 
bir üretimimiz yok. 

Bu mesele ilerleyen zamanlarda TYB’nin bir meselesi olabilir. Olmalıdır. Çünkü dijitalleşmeyle 
birlikte ekonomi, siyaset, din dili, edebiyat, sanat her şey değişiyor. Edebiyatın dili değişiyor. 
İşte biz buradayız. Edebiyatla anlam kurma çabası içinde olanlar. Edebiyat anlam kurar. 
Anlamı kuramadığımız zaman, insan dediğimiz varlık ortaya çıkmaz. Böyle bir durum var. 
Kısaca böyle bitireyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Mustafa Aydoğan
(Usta Yazar)

Yazar - Okuma İlişkisinde Duygunun Serüveni

Her yazar, başkaları ne yazmış diye merak eder. Yazarın büyük tutkusudur bu. Başkalarının 
çeşmelerinden bizim havuzumuza düşen damlaların, içtiğimiz sudaki payı azımsanamaz. 

Her yazar adayı, “sevdiği” yazarlardan “duyduğu” yazarlara doğru bir okuma serüvenine 
girişir. Duyduğu yazarları okudukça onlardan da bazılarını sever ve böylece yazarlar çetelesi 
genişler. 

Yazarın da kahramanları olur. Yazarlardan müteşekkil kahramanları... 

Kimini beğenir, kimine hayran olur, kimine bigâne kalmayı tercih eder, kimilerini de 
beğenmez, küçümser, kendinden uzaklaştırır. Beğendiklerini, özellikle de hayran olduklarını, 
beğenmekle yetinmez çoğu kez. Başlarda az ya da çok onlar gibi olmanın yollarını dener. 
Onlara benzemek ister. Kahramanlarının yazma biçimini (üslubunu), düşünme biçimini 
hatta yaşama biçimlerini şahsileştirmeye, taklit etmeye çalışır. Böylece bir birikim oluşturma 
ve kendi kişiliğini bulma uğraşına girişir. 

Yazarın gençlik döneminde zihin ve gönül dünyasını okşayan, neşelendiren, heyecanlandıran 
yazarlar çoğunlukla kendi çağına yakın, şöhretli, arkadaşlarının dudaklarında ismi 
tekrarlanan yazarlardır. Gerilere, eskilere gitmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Başlarda 
eskiler fazla “eski” gelir. Zamanın ilerlemesi ve birikiminin artması onda yeni tatlar arayışını 
tetikleyecektir. Böylece, önce elli yıl, sonra yüzyıl, sonraları da beş yüz hatta bin yıllık zihin 
macerasını keşfe çıkar. 

Bu anlattıklarımız bir yazar adayının genel macerasını özetler. Genlerinden getirdikleri, 
doğduğu ortamın kültürel birikimi, yaratılışındaki özellikler her yazarı farklı bir arayışa 
sürükler. Ama bunlar, yazarın şahsi çabalarıyla değiştiremeyeceği, müdahale etme imkânının 
bulunmadığı durumlardır. 

Yazarın, kişiliğinin kodlarını belirleyen doğuş şartlarını değiştirme imkânı olmasa da kendi 
zamanını ve birikimini hızlandırma ve derinleştirme şansı vardır. Bunu da ancak tek bir yolla 
yapabilir: Başlarda bahsettiğimiz silsileyi kırarak… 

Yazar adayının içine doğduğu kültürün klasiklerini erkenden keşfetmesi bir tür “kırma” 
hareketidir. Bahsettiğimiz okuma silsilesini kıracak ilk eylem budur. İçine doğduğu zamanın 
sesine, klasiklerin neşesini ve ufkunu katması ona kendi kuşağının damaklarına uğramamış 
tatlar armağan edecektir. Yazısının ve düşüncesinin yapısını yeni ve sağlam sütunlarla 
pekiştirecektir. 

***

Yazarın okuma ve yazma eyleminin gerisindeki saikleri anlayabilmemiz için duygunun 
mahiyeti üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. 
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Bir yazarı, gerçek anlamda yazar addedebilmemiz için sanırım ilk şart, yazmasının bir 
gerekçeye dayanmasıdır. Niçin yazıyorsun? sorusuna verebileceği cevap işte o gerekçede 
gizlidir. Bu gerekçe, okuma eyleminin de gerekçesidir aslında.

Okumasız bir yazma eyleminin gerçek anlamda bir yazar portresi ortaya çıkarması muhaldir. 
Öyleyse, bir yazarın yazma eylemi, okuduğu kitaplarla ve bunları okuma biçimleriyle 
yakından ilgilidir.

***

Muhatap olduğumuz ve etkilendiğimiz her şey duygularımıza etki eder. Okuduğumuz 
kitaplar, sevdiğimiz yazarlar, karşılaştığımız duygular ve zihnimize çarpan kelimeler bizi 
kendine doğru çeker. 

Yazar da her insan gibi etkilenmeye açık bir varlıktır. 

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

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

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

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

Aşk duygumuz olmasaydı katılaşır ve bir taşa dönerdik. 

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

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

***

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

***

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

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

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

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

***

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

Betül Ok

(Genç Yazar)

Merhabalar, öncelikle bizleri buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Birbirimizle tanışma 
imkânımız oldu. Kendimden bahsetmem gerekirse, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
mezunuyum. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekteyim. 
Edebiyatla yolum Konya’da kesişti. Mahalle Mektebi dergisiyle beraber öykülerimi, 
denemelerimi yayınlamaya başladım. Daha sonrasında da Heceöykü, Dergâh, Postöykü 
gibi dergilerde öyküler, yazılar yayınlamaya başladım. Açıkçası öykü ve sosyolojiyi aynı 
anda götürmeye ve insanın hikâyesine odaklanmayı amaç edindim. Çünkü her insanın; 
değerli olan olmayan bir hayat hikâyesi var. Biz bunları hem yazarak hem de konuşarak 
çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Edebiyat dediğimde aklıma gelen şey aslında bu hikâyenin 
ana kahramanı olan insanın anlam arayışı. Bu anlamı nasıl ve nerelerde arayabiliriz? 
Doğru şekilde nasıl ifade edebilir ve aktarabiliriz? Aslında konumuz bu. Yegâne amacımız 
samimiyetle ve en güzel şekilde bunu yansıtabilmek. Günümüzde çok iyi yazarlar var. Çeşitli 
dergilerde yazan genç arkadaşlar var. Genç ve yetenekli ve en önemlisi emek veren gençler 
keşfedilmeli diye düşünüyorum. Elbette her yazar, kaderini kendi kelimeleriyle şekillendirir. 
Kelimeler, bizlerin can suyu. Fakat yine de cesaretlendirilmeye ve istişare etmeye ihtiyaçları 
olabilir. Dileriz bundan yıllar sonra isimlerimiz, iyi isimlerle anılsın, güzelliklerle bir olsun. 
Teşekkürler. 

Burak Çelik

(Genç Yazar)

Merhaba, ben Burak Çelik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ilahiyat okuyorum. 
Aynı zamanda çeşitli dergilerde şiir, deneme ve eleştiri yazıyorum. Eleştirilerim Abdullah 
Enes ve Hüseyin Dikmen’le beraber çıkardığımız Salvo dergisinde yayımlanıyor. Dedalus 
Kitap’ta çeşitli görevler alıyorum. Piyasaya çıkmaya hazırlanan yeni bir yayınevinde biyografi 
editörlüğü yapıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, çünkü beş dakikada konuşulacak bir konu 
belirleyemedim. Kusura bakmayın. Bu kurultayda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Büşra Konaktaş

(Genç Yazar)

Merhaba, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Genç Yazarlar 
Kurultayı’na hoş geldiniz. İsmim, Saliha Büşra Konaktaş. Ben de sizlere kısaca yazı 
serüvenimden bahsetmek istiyorum. Aslında ne zaman şiir okumaya ve yazmaya başladığımı 
çok hatırlamıyorum. Küçük yaşlarda elimde yazarının kim olduğunu hatırlamadığım ama 
sayfaları yıpranıp kendisi kaybolasıya kadar okuduğum bir şiir kitabım vardı. O kitaba dair 
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tek hatırladığım şey Serdar Tuncer’in seslendirdiği bazı şiirlerin olmasıydı. Galiba şiire ilgim 
bu yıllarda başlamıştı, ortaokul 6. ya da 7. sınıftayken… 

Yazmak, yazılarımın dergilerde yayımlanması isteği içimde ne zaman doğdu hiç 
hatırlamıyorum ama eğitim almadan da bir yerde yayımlanmasını istemiyordum. Bu nedenle 
2012-2014 yılları arasında Avrasya Yazarlar Birliği’nde Metin ve Senaryo Yazarlığı Atölyesi 
çalışmalarına katıldım. Böylece paylaşmaya değer “Ela Gözlü Celile” isimli ilk hikâyemi 
“Mürekkebi Kurumadan” isimli programda Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi’nde 
seslendirdim. Sonraki eserim ise Kardeş Kalemler Dergisinde yayımlandı. Her zaman 
dile getirdiğim bir şeyi yine söylemek isterim. Bu yıllarda eserlerime güvenen, yanımda 
olduğunu hissettiğim en önemli isim kıymetli hocam şair Ali AKBAŞ idi. 

Ali Akbaş’ın, değerli araştırmacı Hüseyin Kaya’nın, yazar Azize Kaya’nın ve Sema Tanrıverdioğlu 
Ersöz’ün desteklerini hâlâ derinden hissediyorum. Şu an sizlerin okuyacağı Şairane Hayatlar 
isimli ilk eserimin, ilk okuyucularıydı onlar… Kitabımı diğer hikâye kitaplardan ayıran bir 
özellik vardı. Biyografik Hikâyeler yazıyordum. İlk özgün eser çalışması olduğu için de 2014 
yılında Edebiyat Eserlerini Destek Projesi ile ödül almıştı. Böyle bir çalışmaya ilham kaynağı 
olan yegâne şey şiir idi. Yola “Her şiirin bir hikâyesi vardır.” diyerek çıkmıştım. İlk Yahya Kemal 
Beyatlı’nın “Sessiz Gemi” isimli şiirinin hikâyesini merak ederek araştırmaya başladım. Merak 
edilmeyecek bir şiir de değildi. Bir mısraında şöyle diyordu şair: 

“Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol” muhtemelen Heybeli Ada’dan sevdiği kadını 
uğurlarken dudaklarından dökülen bir şaheserdi bu şiir… Yahya Kemal’in ardından Orhan 
Veli Kanık’ın “Anlatamıyorum” Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” Sabahattin Ali’nin “Benim 
Meskenim Dağlardır” şiirlerinin hikâyelerini yazabilmek için yıllarca araştırmalar yaparak 
sekiz şairin yer aldığı ilk kitabım Eylül ayı içerisinde değerli okuyucularla buluşacaktır. 

Şairane Hayatlar’ın benim için en önemli yanı okuyucularla buluşmadan önce çok kıymetli 
şairlerin ve yazarların okuyup değerlendirmiş olmasıydı. Bunlardan en kıymetli isimlerden 
biri ise Türkiye Yazarlar Birliği onursal başkanı D. Mehmed Doğan’dır. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılarımla… 

Gülhan Tuba Çelik

(Genç Yazar)

Ben dergilerden bahsetmek istiyorum biraz. 2014’te 26 yaşındayken ve hayatımın en kötü 
senesini yaşarken, öğretmen arkadaşım Erhan Genç mesaj attı. Kötü şeyler yaşadığım için 
şiirler yazıyordum o ara. Yazıp duruyorsun madem, göndersene dergilere, bak Müebbet diye 
genç bir dergi var, dedi. Ahmet Melih Karauğuz ve Hüseyin Dikmen de şiirimi kabul etti. 
Kpss’yi kazanıp Pervari’ye atandığımdan beri yaşadığım en büyük mutluluktu bu. Müebbet 
benim için yolun en başı ve koca bir eşik demek. Sonra dergi kapandı ve Melih’lerle Mahalle 
Mektebi’ne geçtik. Mahalle Mektebi’nde üç yıla yakın zaman geçirdim. İlk öykülerim orada 
yayımlandı. Mahalle Mektebi benim için ne zaman gitsem sımsıcak olan bir yuva demek. 
İlk eleştiri yazılarım Türk Edebiyatı dergisinde yayımlandı. Orada Erhan Genç, Funda Özsoy 
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Erdoğan ve Bahtiyar Aslan benim için tüm güler yüzü ve misafirperverliği ile renkli bir komşu 
evi demek. Nordik Dergisi ve Alkan Kılıç çok özel bir arkadaş demek. Bir yıl aktif olarak Post 
Öykü mutfağında çalıştım. Post Öykü benim için cıvıl cıvıl bir yaşam ve hareketlilik demek. 
İtibar, Hece Öykü, Dil ve Edebiyat dergileri her zaman kapısını çalabileceğim birilerinin 
olması demek. Tahrir genç ve enerjik bir kardeş demek. Tanıdığım en güzel insanları dergiler 
sayesinde tanıdım. 
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Naime Erkovan
(Usta Yazar)

Yazarın Sesi

Yazarın biricik sermayesi sesidir. Onu ne kolayca kazanabilir ne de miras yoluyla elde edebilir. 
Okudukça, düşündükçe biriken yegâne hazinedir o. Ve bütün sermayeler gibi kontrollü 
kullanılmalı, savurganlıkla tüketilmemelidir. Çünkü insana bahşedilen her donanım gibi 
sayısınca verilmiştir.

Yazarın sesi kendisinden önceki büyük yazarların sesine göre akort edilmelidir. Bir dağ 
başında boşluğa bağırıp kendi yankısının çoğalan güzelliğine hayran kalarak gerçek sesleri 
unutması, sadece bir yıkımdır. Her bir yazar ne ilktir ne de son.

Yazarın sesi kendi topraklarında yetişir. Sahip olduğu kökler, sadece bilindik zeminde 
güçlenebilir. Yeterince kuvvetlendiği düşünüldüğü zaman bir fidan gibi yeryüzünün başka 
bir noktasında kök salabilecek duruma gelir. Oralarda meyve verse bile tohumu ona hep 
kendi toprağını hatırlatır.

Yazarın sesi berraktır. Söyleyeceklerini karışık yollardan yürütmek yerine onu en açık ve 
yapmacıktan uzak hâliyle söylemelidir. Aksi takdirde mana, gereksiz bir yığın kelimenin 
enkazına gömülür ve değil başkasını, kendisini dahi kurtaramaz.

Yazarın sesi ırmaktır, göl değil. Geçtiği toprakların gücünden beslenerek hayat taşır yoluna 
çıkan herkese ve nihai hedefi denizdir. Durağan bir su gibi damarlarını yok edip sonunda 
yapabileceği tek şey kurumak olan bir göl değildir. Yazarın sesi güçlüdür. Dünyanın en akıl 
almaz şeyini söylerken de güçlüdür, en çok bilinen küçük gerçeklerini söylerken de. Bir ateş 
böceği gibi yalnızca gece parlamak yerine, fırtınanın elinden gemileri, açtığı ışık koridoruyla 
kurtaran yılmaz bir deniz feneridir.

Yazarın sesi muhalif olabilir ama saldırgan değil. Herkesle aynı görüşleri paylaşma zorunluluğu 
yoktur ama biricik gayesi insanlık olması gerektiğinden her zaman onun dertlerini göz 
önünde bulundurmalıdır. Bunu muhalif duruşuyla yaptığında kıymetlidir. Saldırgan bir sesle 
söylediği her kelime, dünyanın en elzem hakikatlerini bile ortaya koysa kıymetsizdir. 

Yazarın sesi iyileştiricidir. Edebiyatın gücünü bildiğinden yaralarını kanata kanata önce kendi 
ruhuna şifa olmak için uğraşır. Kendisi iyileşirken sesini duyanlar da aynı yoldan geçerek 
şifaya ulaşır. 

Yazarın sesi samimidir. İnanmadığı ya da kalbinin emin olmadığı sözleri telaffuz etmekten 
çekinir çünkü gücünü bu sahicilikten aldığını bilir. Hissederek kaleme aldığı her kelime, 
düştüğü bütün topraklarda bereketli tohumlara dönüşecek kudrete sahiptir.

Yazarın sesi gerektiğinde çocuklaşabilmelidir. Kiminle konuşursa konuşsun, kime sesini 
duyurursa duyursun muhatabı şimdi değilse bile bir gün çocuktu. Büyümek, çocukluğu bir 
hurca koyup hatıraya dönüştürme anlamına gelmemesi gerektiğinden yazar, ihtiyaç halinde 
o çocuğa seslenebilmeli ki ölmesinin ya da unutulmasının önüne geçebilsin.
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Yazarın sesi biriciktir. Onu başka yazarların metaforuyla, benzetmeleriyle ya da kurgusuyla 
bulandırmak yerine kendi özgün anlatımının peşine düşerek özgünlüğü ve dolayısıyla 
biricikliği yakalamalıdır.

Yazarın sesi vicdanlıdır. Güçlünün değil, hakkın yanında durarak kalemini oynatınca 
ölümsüzlüğün kapısını aralayabilir. Aksi takdirde unutulma hatta hiç yaşamamış gibi olma 
girdabına yakalanabilir.

Yazarın sesi mütevazıdır. Sadece kendi sesini duymaya başlayan yazar, uçurumun 
kenarındadır. Ayağının kayması ve hiç var olmamış durumuna gelmesi an meselesidir. Oysa 
gerçek bir yazar, sesinde kendisinden önceki bütün yazarların emeklerini görerek kıyıcı 
büyüklenmeden korunur. Çünkü yazarın sesi aynı zamanda vefalıdır da.

Ve nihayet yazarın sesi de topraktandır. Ölüm sadece yazarın değil, sesinin de sonu 
olabileceğinden onun uğruna ilişkilerine zarar vermemelidir.





II.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes Kala
(Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri)

Saygıdeğer misafirlerimiz, bedeni genç olanlar, ruhu genç olanlar, hem ruhu hem bedeni 
genç olanlar, hepinizi hürmetle, muhabbetle öncelikle selamlıyorum, hoş geldiniz sefalar 
getirdiniz. İkinci yazarlar kurultayını güzel bir ortamda, güzel insanlarla birlikte geçirmenin 
memnuniyetini yaşıyoruz. 31 Mart-3 Nisan 2016 arasında Kızılcahamam’da birincisini 
gerçekleştirmiştik. Orada var olan kardeşlerimizin bazıları burada. Birinci kurultayda da çok 
kıymetli katılımcılar bizimle birlikte olmuşlardı. Çok değerli meseleleri masaya yatırmıştık 
ve şöyle bir ayrıcalığı yaşamıştık birlikte: Genellikle toplantılar tertip edilir toplantılarda 
birlikte konuşulur herkes heybesindekini masaya koyar. Ancak çoğunlukla ürün çıkmaz 
yani masada konuşulanlar tecessüm etmez. Ancak birinci yazarlar kurultayında genç 
yazarlarımızın ittifaken söyledikleri bir husus vardı. Bizi bir araya getirme kudretine sahip 
olan, bizi birbirimizden haberdar eden, enerjilerimizi bir kılabilecek bir platforma ihtiyacımız 
var diye konuşmuştuk, konuşulmuştu. Onun bir nişanesi olarak Türkiye Yazarlar Birliği çatısı 
altında gençlik birimi o yıl teşekkül etti ve aslında bugünkü programın mimarları da gençlik 
birimimizin kendileri. Onlara ve ilk toplantıya katılıp katkı sunan herkese burada öncelikle 
teşekkür ediyorum. Oradaki enerji, 2. kurultayın yapılabilmesinin aslında hammaddesini 
oluşturdu. 

Şimdi sıra sıra isimleri okuyacağız ama bir husus var; madem buraya çıkan bir şeyler söylüyor; 
bizi de genç atfederseniz biz de bir şeyler söyleyelim kıymetli başkanlarımdan izin alarak… 
Şimdi açıkçası yazarların kırmızı çizgileri olması gerektiğini düşünüyorum. Yazarların kırmızı 
çizgilerinden bir tanesinin de hayal dünyaları olması gerektiğine inanıyorum ve yazarların 
hayal dünyalarına hiç kimseyi müdahale ettirmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir 
örnekle ifade edeyim: Maalesef biz, çocuklarımızı çok genç yaşta somut katı gerçekliklerle 
karşı karşıya bırakıyoruz. Biri 2,5, diğeri 7 yaşında iki çocuğum var. Büyük olan kızım Elif, iki 
üç yaşındayken gözleri pırıl pırıl bir yavrucak. Ay ile Güneşi evlendirir bizi de şahit olarak 
yazar ve ay ile güneşin nikahını kıyardı. 5 yaşında anaokuluna başladı ve bu hayatın soğuk 
katı gerçeklikleri ile karşılaşmış olacak ki, ruh anlamında bir solgunlaşma hissettim. Harekete 
geçirmek için o duygu dünyasını; bazı şeyler ifade ettim ve tepkisi bana şöyleydi: “Baba 
saçmalama!” Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğun lügatına “saçmalama” tabiri girmişse burada 
hakikaten yazarlar olarak durup düşünüp taşınmamız gerekiyor. 

Gerçeklik!? Felsefeciyim, biraz felsefe yapayım. Gerçeklik bizde hazır bulunan keşfedilen 
gerçeklik kadar inşa edilen ve icat edilen bir gerçeklik dünyası daha vardır. Biz dikkatimizi 
sürekli keşfedilen, burada bulunan gerçekliğe döndürdük. Ancak unuttuğumuz ikinci 
gerçeklik küresi idi keşfedilen ve inşa edilen bir gerçeklik küresi. Bu ikinci gerçeklik küresini 
oluşturan kişiler tarihe baktığımızda edebiyatçılar, yazarlar ve mütefekkirlerdir. Ve bunun da 
kaynağı, onların hayal dünyaları ve hayal haneleri. Ne kadar çok hayal dünyamız derinse, 
zenginse ikinci gerçeklik küresinin hazırlayıcıları olmaya o kadar adayız demektir. Bunu 
hassaten özellikle genç kardeşlerime, kerrat ve merrat kere zikredilmesi, vurgulanması 
gerektiğini düşünüyorum ve şöyle bir mottoyla kıymetli kardeşlerimizi huzurunuza 
davet etmeye başlıyorum. “Her ne olursa olsun hayal dünyanıza sahip çıkın ve oraya 
dokundurmayın.” İnşallah güzel bir motto olmuştur. 
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Şimdi çok kıymetli arkadaşlarımız burada ve şunu da ifade edeyim. Genç kardeşlerimizi biz 
severek, büyük bir heyecanla, iftiharla, gurur duyarak takip ediyoruz. Takipte olduğunuzun 
farkındasınızdır ancak bunu bir kez daha burada huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Tarkan bey çok güzel bir sunum gerçekleştirdi kendisine teşekkür ediyorum. Buranın 
ayarlanmasında çok ciddi emekleri geçti. O usulü devam ettirmek istiyorum. Sırasıyla genç 
yazarlarımızı davet edeceğim.

Elif İpek Bilek

(Genç Yazar)

Günümüzde en çok yapmamız gereken şeylerden birisidir birlik olmak. Fikir birliği her 
zaman insanlığı güçlü kılmıştır. Bizleri siyasi veya dini görüş farklılıkları değil bilginin 
etrafında toplanmak ve birlik sağlamak yüceltecektir. 

Nedir bu fikir birliği peki? Elbette herkesin aynı düşünmesi demek değil. Muhakkak 
herkesin kendine ait bir siyasi görüşü, dini görüşü, dünya görüşü ve yaşama amacı vardır. 
Ancak amacımız ne olursa olsun yolu insanlıktan geçmeli. Görüşümüz ne olursa olsun 
birbirimizden kopmayıp ortak noktada birleşmeliyiz. Çıkar çatışmalarının önümüze 
durmasına izin vermek büyük bir hatadır aslında. Bazen yol ve yöntemler farklı olsa da amaç 
hep aynıdır ve aynı amacın yoluna düşünce herkes birlik olabilir. Hele bu yol insanlıktan 
geçiyorsa... 

Örneğin; Robin Hood, zenginden alıp fakire verir. Kimi insan ise vicdan meselesi olarak bunu 
kendi rızası ile yapar. Kimi insan, özellikle Müslümanlar, dinin Emirler’i gereği bunu yaparlar. 
Belki amaç ve yöntem farklı ama hepsinin ortak noktası belli: zorda olana yardım etmek. 

Bir Uluslararası İlişkilerci olarak farklı bir yorum daha yapmak istiyorum. Geçmişe bir bakınca 
çıkarılacak çok ders var. Görüşlerimizi aramıza duvar olarak örünce her şeyin sonu bellidir; 
çatışmalar, savaşlar... Oysaki bunları yapmak yerine; görüş farklılıklarının önemli olmadığına 
inanmak, bilginin etrafında toplanarak fikir birliğine ulaşmak dünyayı, insanlığı bambaşka 
bir seviyeye, iyiliğe ve güzelliğe ulaştıracaktır. Farklılar aramıza uçurumlar açtığı sürece 
birleşmek mümkün değildir. Bizim güzel bir gelecek için ihtiyacımız olan tek şey bilgidir. 

Görüş farklılıkları çatışma ve savaşların başlıca sebepleridir dedik. Savaşta ne olur? Farklı 
taraflar, silahlar, kan ve acı... Savaşçılar yalnızca birer temsildir. Bizlere gelirsek, biz genç 
yazarlar yaşadığımız dönemlerde birer savaşçıyız aslında. Neye karşı? Elbette cahilliğe. 
Okumak ve okutmak gerek bu çetin savaşı kazanmak için. Hepimiz farklılıklarımızı bir 
yana bırakıp bilgiyi bir savaşçı gibi iliklerimize kadar temsil etmeli, korumalıyız. Bu zorlu 
savaşın savaşçısı olan genç yazarların kılıcı kalem, Kalkan’ı defter-kitaptır. Yaşı, boyu, dili, 
dini önemsizdir. Koruduğumuz değer bilgidir ve cahilliğe olan savaşımız ebedidir.  Bir şiir 
de olsa, bir roman da olsa, bir cümle de olsa, hatta bir kelime de olsa bir insana bir şey 
katıyorsa, bu savaşı kazanacağımızdan şüpheniz olmasın. Kalemlerimizin bizi aydınlık 
günlere taşıması dileklerimle... 
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Emir Gündoğdu

(Genç Yazar)

Merhabalar, ben Emir Gündoğdu. İstanbul, Üsküdar’da yaşamaktayım. Medya ve İletişim 
üzerine eğitim görmekteyim. Fosforlu Elma, Barbar ve Salvo Dergilerinde hem yönetim 
kadrosunda hem de içerik bölümünde görev aldım. Salvo Eleştiri ve Düşünce Dergisi 
hâlihazırda devam eden bir dergi.

Kurultayda geçirdiğimiz vakit ve edebiyatla uğraşan insanları görmek heyecan vericiydi. 
Çeşitli konular etrafında daha da verimli bir program geçirilmesi sağlanabilirdi fakat bunların 
ilerleyen kurultaylarda tecrübe edilip yapılacağından eminim. Olabildiğince sığ konulardan 
uzaklaşıp; sağlam bilinçle çok çeşitlilik oluşturabilmek mümkün. Bunu da burada tanışıp 
vakit geçirdiğimiz herkesin ilerleyen zamanlarda hayatının sağlam bir noktasına koyacağını 
ümid ediyorum. Kurultayı düzenleyen ve konuşmalarıyla katılım sağlayan herkese kendim 
adına teşekkür ederim. Buradaki neslin ortak paydayla aynı yola devam etmesini umuyorum. 
Teşekkürler.

Erhan Genç

(Genç Yazar)

Birbiriyle Kesişen İki Günlük Yahut Sanatçının Sancısı

Günlük tutmanın, özellikle yapılan bir iş boyunca tutulan günlüğün, her gün yazılan hususi 
günlüklerden farkı, nasıl başlanıldığından yaşanılan aksaklıklara kadar yapılan işin bütün 
boyutlarını tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektir. Bu anlamda son zamanlarda okumuş 
olduğum iki günlük, benim için sadece yazarlarının hayatlarına açılan bir pencere değil 
yaptıkları işi yakından görebileceğim bir mercek veya o işin ayrıntılarını öğrenebileceğim bir 
atölye oldular. Bunlardan biri Bir Zamanlar Anadolu’da filminin senaristi ve oyuncusu Ercan 
Kesal’in İletişim Yayınlarından çıkan günlüğü Evvel Zaman, diğeri ise geçtiğimiz günlerde 
Küre Yayınları tarafından okurla buluşturulan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminin 
yönetmen ve senaristi Ahmet Uluçay’ın günlüğü Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi? 

Evvel Zaman, Bir Zamanlar Anadolu’da’nın senaryo fikri oluştuğu andan, filminin çekilip 
bitirildiği ana kadar yaşanılanların bilinçli bir şekilde kayıt altına alındığı bir günlük. Ercan 
Kesal, iğneden ipliğe kadar her şeyi bir antropolog titizliğiyle kaydedişini, Üç Maymun’un 
yazım sürecine borçlu olduğunu söylüyor. “Üç Maymun’un senaryo yazım sürecinde 
tuttuğum notlara daha sonraları baktığımda, aslolanın ve bana kalan bilginin o yolculukta 
olduğunu fark etmiştim. Bu yüzden bir sonraki filmde yine buna benzer bir çalışmaya 
girersem eğer, bütün süreci sahada çalışan ve katılarak gözlem metodunu uygulayan bir 
antropolog gibi yaşamaya karar vermiştim. Her gün sadece filmi değil, tüm yaşadıklarımı ve 
gözlemlerimi de yazacaktım. Öyle de yaptım.”  

Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi? ise Ahmet Uluçay’ın kendine yazdığı bir günlük 
hüviyetinde. Evvel Zaman’ın tersine, yazarken ileride bir gün yayımlanacağı düşünülmemiş. 
Uluçay’a günlük yazdıran sebep, biraz da içine kapanık birisi olmanın getirdiği yalnızlık 
olmalı. Satır aralarından anladığımıza göre Ahmet Uluçay genellikle mahcup, hassas, yalnız 
ve insanları kırmaktan korkan birisidir. Ne zamandır günlük tutmak istediğini fakat bu isteği 
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bir düzene sahip olmayışından dolayı hep ertelediğini, ancak bilgisayarın kolaylığı sayesinde 
başlamaya niyet ettiğini günlüğünün hemen ilk sayfasına kaydetmiş. “Hep bir günce yazmak 
istedim. Bir kalem ve bir defteri aradığım zaman elimin altında bulabilecek kadarcık olsun 
hayatımda bir düzen olmadı. Olacağa da benzemiyor. İşbu nedenle günce yazma işi bugüne 
kadar rötar yaptı. Şimdi bu yaştan sonra durup dururken bir günce tutmaya karar verdiysem 
eğer, bilgisayarla yazmanın kolaylığından.” 

Evvel Zaman’ın henüz başında filmin üzerinde yürüyeceği damarlar nelerdir, çatı ve jenerik 
nedir gibi sorulara cevap bulabiliyor, kaba öykü, taslak diyaloglar ve sinopsis gibi kavramları 
öğrenebiliyoruz. Sayfalardaki günler ilerledikçe Kesal’in Nuri Bilge Ceylan’ı öyküsüne nasıl 
ikna ettiğine, ilk toplantılarında öykünün felsefi alt yapısına ve oturacağı zemine dair yapılan 
konuşmalara, karakterlerin tek tek analizine ve senaristin filmde yer almasa bile onların 
gerçek bir karaktermiş gibi geçmişlerinde neler yaşadıklarının öykülerini yazışına, ekip 
içinde yaşanan kıyasıya tartışmalara, senaryonun zamanla nasıl değiştiğine, çekimlerdeki 
zorluklara, oyuncu ve mekân seçimindeki ayrıntılara sanki senaristin yanındaymış gibi 
şahitlik ediyoruz. Filmi yazan ve çeken o ekipten biri olmadığımız müddetçe bütün bunları 
deneyimlemenin bir yolu yok. Bu yüzden genç bir senarist adayı, Evvel Zaman’ı okuyup 
kendine çeki düzen verebilir, bir kitap okumakla senaryo yazmak konusunda bir hayli yol 
katedebilir. Ercan Kesal’in yaptığına sadece bir günlük tutmak dersek haksızlık yapmış 
oluruz. Evvel Zaman için günlük formatında yazılmış bir senaryo atölyesi denilse sezadır. 

Yazarının iç sıkıntıları, maddi yetersizlikleri ve korkularıyla başlayan Sinema İçin Bunca 
Acıya Değer mi? ise kısa filmleriyle yirmi üç ödül alan bir yönetmenin uzun metraj film 
yapma çabalarının bütün ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Anadolulu bir yönetmen 
olan Ahmet Uluçay’ın büyük sinema piyasasına nasıl da büyük zorluklarla eklemlenmeye 
çalıştığını, -eklemlenemediğini- eklemlenmeye çalışırken aslında onlardan biri olmadığını 
farkında olduğunu fakat maddi yetersizliklerden dolayı bir bakıma peşlerinde koşar gibi 
göründüğünü okuyoruz satır aralarında. “Sırf bana uzun metraj yolunu açar umuduyla 
çektiğim onca ödüllü kısa filmin bir işe yaramadığını görüyorum. Eşek arılarının mekan 
tuttuğu bir kovanda bal peteği dokumaya çalışıyorum. Bu piyasanın kıblesi belli değil. Bu 
piyasada kimseye güven olmuyor.”  

Elinde senaryosuyla İstanbul sokaklarında dolaşan Uluçay, eklemlenme çabasını hissettiği 
böyle anlarda, içinde vazgeçilmez bir memleket ve köy hasreti duyuyor. “Hayatı flu görmek, 
emin olamamak beni bunaltıyor. Hemen o akşam memleket özlemi içimi yakmaya başladı. 
Sinema için bunca acıya değer mi? bu kent beni kusuyor. Bulantı duymaya başladım. Defolup 
gitmeli miyim, şimdi üç saat sonra otobüs var.”  Senaryosu elinde olan bir yönetmenin 
filmini çekene kadar yaşadığı bütün zorlukları yaşamış olan yönetmen, bu yola baş koymuş/
koyacak genç yönetmen adaylarına madalyonun öbür yüzünü gösteriyor. 

Yazarların veya sanat adamlarının “yaratım” süreçleri her zaman ilgi çekmiştir. Timaş 
Yayınlarından çıkan Yazarın Odası isimli kitaptaki The Paris Review röportajlarını nasıl büyük 
bir iştahla okuduğumu, okumak değil resmen kana kana içtiğimi dün gibi hatırlıyorum. 
Sonraları Türk Edebiyatı Dergisinde yaptığım Nasıl Yazar Oldular, Nasıl Yazıyorlar? 
röportajlarını da aynı iştah ve istekle yaptığımı kaydetmeliyim. Sanat adamlarının biricik ve 
çok özel olan bu yanlarının bu derece faş edilmesi de yaratım süreçlerinin ilgi çektiği kadar 
tartışılan bir konudur. Bu kadar öznel bir deneyim kamuyla paylaşılmalı mıdır tartışmasında 
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benim tarafım, Ercan Kesal’in de içinde bulunduğu “elbette paylaşılmalı ve okur ya da 
sanatseverlerin ilgilisine sunulmalıdır” fikrinin olduğu taraftır. Sanatçıların sanatlarını nasıl 
meydana getirdiğinin paylaşılması meselesi halka mal olmuş eserler için bence geçerli bir 
tartışma değildir. Çünkü bu paylaşımın aynı sanatın sanatçısı olmak isteyen birçok insanın 
yolunu aydınlatacağı ve hatta belki de kısaltacağı muhakkaktır. Benim bir zamanlar The 
Paris Review röportajlarını okuduğum gibi, sinemanın nasıl yapıldığına, senaryonun nasıl 
yazıldığına, tiyatronun nasıl sahnelendiğine dair yaşantıların paylaşımını da ilgiyle okuyacak 
sanatseverler elbette vardır. Bütün bunlar sebebiyle bu tür paylaşımların önemli olduğunu 
ve daha da çoğalması gerektiğini düşünüyorum.

Ahmet Uluçay’ın günlüğünün üslubuna ve diline ayrı bir parantez açmalıyım. Zira bunu, 
fazlasıyla hak ediyor. Çektiği tek filmle adını unutulmazlar arasına kaydettiren yönetmenin 
cümlelerini okurken aslında çok iyi bir nesir yazarı olduğunu da görüyoruz. “Yılda bir kez 
gelen konuklarımız da gelmiyor artık. Kırlangıçlar ise çoktan başlarını alıp gittiler. Dam 
altlarındaki yuvaları çoktan tarihe karıştı. Bizler konuk uğramayan evlerin sahipleri olup 
çıktık.”  

Okuyup bitirdikten sonra günlüklerin birbiriyle kesiştiğini fark ettim. Bu iki günlüğün ortak 
noktası, ikisinin de yer yer bir sanatçı derdi ve “yaratım” sıkıntısından bahsediyor oluşuydu. 
İki yazar da senaryoya büyük umutlar ve heveslerle başlıyorlar. Yazdıklarını beğeniyor ve 
bununla kendilerini motive ediyorlar. Böyle anları Ercan Kesal “Dışarı çıktım, yine dört saat 
çalışmışız, hiç farkında değilim. İyi olacak! Çok iyi bir film olacak. Yolda aklımdan geçenleri 
hizaya getirmeye çalışıyorum.”  diye not düşüyor günlüğüne; Ahmet Uluçay ise “Öykü 
kıpırdadı, akıverdi. Oh ne güzel. Pazar sabahı rahatça yola çıkabilirim.”  diye.

Senaryoyu çekimler yapılırken dahi sürekli değiştirip bir anlamda tekrar tekrar yazıyorlar. 
Yeri geliyor bazı gereksiz yerleri çıkartıyor, bazı yeni kısımlar ekliyorlar. Filmlerin adlarının 
bile defalarca değiştiğini öğreniyoruz bu iki günlükten. Senaryonun ortalarında ve bitimine 
doğru yazdıklarını beğenmedikleri oluyor. Hatta bazen öykülerine inançları sarsılıyor. 
Ercan Kesal bu süreci tuhaf buluyor ve kendince açıklamaya çalışıyor günlüğün sayfalarına: 
“Senaryo süreci tuhaf bir iş. Bazen senaryonun çok iyi gittiğini, her şeyin yerli yerine 
oturduğunu düşünüyorsun, bazen de en başa dönüyorsun. Bugün böyle bir gündü. Sanki şu 
ana kadar hiçbir şey yazmamış, hiçbir şey konuşmamış gibi bir duygu içerisindeyim.”  Acaba 
kötü mü oldu düşüncesinin peşlerini hiç bırakmadığı her satırda belli oluyor. Ahmet Uluçay 
senaryoda sıkıntı yaşadıkça kendini günlüğe veriyor: “Senaryo çıkmaza girdi. Öykü kilitlendi. 
Ne yapmalıyım bilmem. Öykü hala kilitli duruyor. Üzerine öylesine çok kafa yordum ki, her 
şeyin bir kaderi olduğu gibi, bu öykünün kaderinin de böylece kilitli kalmak olduğuna 
inanmaya başladım.”   

Senaryo bitip de sahneler çekilmeye başlandıkça filme olan inançları da kayboluyor bazen. 
Yazarken zihinlerinde canlanan sahneler ile gerçekte çekilebilen sahnelerin birbirleriyle 
uyumsuzluğu sebep oluyor buna. Sürekli bir sorgulama içinde iki yazar da. Sürekli kendilerini 
yargılama ve sürekli daha iyi için çabalama içindeler. Bu satırları okumak bana sanatın hangi 
alanında olursa olsun sanatçının sancısının aynı olduğunu düşündürttü. Hangimiz kaleme 
aldığı bir öyküyü/yazıyı yazarken “Acaba olmadı mı/ yoksa yazamıyor muyum?” düşüncesine 
kapılmadık. Yahut iyi yazdığımızı düşündüğümüz bir metinden sonra yeniden yazmaya 
oturduğumuzda “Acaba bu sefer yine iyi yazabilecek miyim?” endişesi taşımadık. Daha önce 
Tanpınar’ın günlüklerinde fark ettiğim, belki de “Onlar da yaşıyormuş böyle şeyler, diyerek 
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kendimi rahatlattığım.” kendini sorgulama meselesi, Ahmet Uluçay’da ve Ercan Kesal’de de 
varmış. Bizde de olacak. Bu yazıya oturmadan önce de hissettiğim gibi sanırım bu sancı hiç 
bitmeyecek. 

İki günlük son kez Ercan Kesal’in 30 Kasım 2009 Pazartesi tarihli günlük sayfasına düştüğü 
notlarda kesişiyor: “Saat 16.00 sularında, tam morg sahnesini çekerken İstanbul’dan haber 
geldi, Ahmet Uluçay ölmüş. Epeydir hastaydı Ahmet. Çekimlerden birkaç hafta önce Ahmet’i 
Çapa’da, Ebru ve Nuri ile ziyaret etmiştik. Oldukça kötüydü. Ama sinema lafını duyar duymaz 
canlanıyordu sanki. Mekânı cennet olsun…” 

Fatih Vasconcelos

(Genç Yazar)

Merhabalar… Sizi ve sözü yormadan birazcık konuşmak istiyorum…

Öncelikle size Nurullah abiden selam getirdim. Nurullah abinin hepinize selamı var. 
Konuşmamın geri kalanında ne demek istediğim anlaşılacak. 

Borges’in “Öteki” adlı bir hikayesi var. Hikaye yaşlı Borges ile genç Borges arasında geçiyor. 
Genç Borges şöyle diyor: “Ben insanlığı seviyorum.” Yaşlı Borges ona cevap olarak şöyle diyor: 
“İnsanlığı sevdiğini iddia ediyorsun. Karşı komşunu seviyor musun, sizin mahalleyi süpüren 
temizlik görevlisini seviyor musun, tartıda hile yapan mahalle bakkalını seviyor musun?”

Hikayeden hareketle bir mesele açıyorum: sorun şu: İnsanlar için, insanlık için yazdığımızı, 
eser verdiğimizi iddia ediyoruz (böyle bir iddiası olmayanlar olabilir: bunlar konumuzun 
dışında). Ancak bizim hiçbir eserlerimizin, vaktinin çoğunu emekliler çay ocağında harcayan 
Nurullah abiye hitap edememeyişi. Günde sekiz saat bulaşıkçılık yapan Şükran teyzeye 
hitap edemiyor olmamız. Yalnızca yaşlılar olarak lütfen düşünmeyin. Makine mühendisliği 
üçüncü sınıfta okuyan bir arkadaşımızın ilgisini çekemiyor bizim yazdıklarımız. Hatta hatta 
ilerde Türkçe öğretmeni olacak bir adamın dahi ilgisini çekemiyor.  Bu sorunu sadece karşı 
tarafı suçlayarak çözemeyeceğiz hepimizin malumu. 

İnsanlığa bir şeyler söylemek, merhameti, iyiliği insanlara yeniden hatırlatmak: bunlar 
benim insanlık ödevim. “Ancak sanatın ısısıyla insanların içindeki buzullar erir” diyor Pakdil. 

Nurullah abi ve Şükran teyze: bu insanlara ulaşmalıyız. Bunu yapmalıyız. Bu işi nasıl 
yapacağız? Yani, kaliteden ödün vermeden, bir sadelik oluşturup; bu sadelikle, şu anki hitap 
kitlemizin çok dışında kalan insanlara hitap etmek işini nasıl yapacağız? Bu konuda birkaç 
fikrim var. Ancak belirteyim; bu konuda başka bir fikri, bir diyeceği olan varsa mutlaka bunu 
konuşalım.

Hobi olarak gastronomi eğitimi alıyorum. Gastronomide şöyledir: özgün- güzel bir tat 
yakalamak isterseniz, bir şeyle başka bir şeyi beraber sunuma hazırlarsınız. Mesela iki sebzeyi 
aynı tavada kızartırsınız, ortaya ikisinden de bağımsız yeni bir tat çıkar. Zaten karadenizliler 
bu konuda çok ufuk açıcıdır, biz yoğurta mısır ekmeği doğrayıp yeriz, ortaya güzel farklı bir 
atıştırmalık çıkar. 

Bu bir-biri içine geçip yeni bir bütün oluşturmayı hem “içerik” hem de “biçim” açısından 
konuşabiliriz. 
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Nurullah abi vaktini yalnızca gazete okuyarak geçiriyorsa, ben gazete ile şiiri birleştirmeliyim/ 
gazeteye konulabilecek şiirler yazmam, şiir gazeteleri hazırlamam gerek. Mesela ben resim 
mi yapıyorum? Eğer Şükran teyze bulaşık yıkamaktan başka bir iş yapmıyor ve ben Şükran 
teyzeye ulaşmak istiyorsam, bazı resimlerimi bardağın üzerine yapmalıyım. Resim ile bardağı 
birleştirdik. Üniversite öğrencileri kitap okumak yerine müzik dinlemeyi tercih ediyorsa ve 
bunu sürekli olarak böyle yapıyorsa ve benim de müzisyen bir tarafım varsa, şiiri müzikle 
birleştirmeliyim gibi gibi…

Zihnimizde daha net canlandırabilelim diye bu örnekleri verdim. Sınırımız yok, gerçekten! 
Bu gibi şeylerin, farklı insan tiplerine ve daha geniş kitlelere ulaşılması bakımından önemli 
görüyorum. Hem belki de ancak bu gibi şeylerle karşı komşumuza ulaşmış olacağız.

Son olarak. İsmet Özel diyor: “hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adaşız”. Biz de öyleyiz; 
buradaki herkesle… Bütün adaşlarımla tanışmak istiyorum ve sizi çok seviyorum. 
Muhabbetle kalın…

Gönül Sığırcı

(Genç Yazar)

Gönül Sığırcı. İstanbul’da İslami İlimler Fakültesi’nde okuyorum. Kendi maceramdan 
başlayayım. 13 yaşındaydım. O zamanlarda en sevdiğim şey bilgisayarda ablamlara ait 
dosyalara gizli gizli bakınmak, onları incelemekti. Resimler, müzikler, dosyalar en ilgi çekici 
gelen şeylerdi. Daha sonra bir Word dosyasını inceleyerek bir şiirle karşılaştım. Fakat 13 
yaşındayım ve şiirden pek bir şey anlamıyorum o vakit. Başlık “Celladıma Gülümserken 
Çektirdiğim Resmin Arasındaki Satırlar”. İçerisinde “evi Nepal’de kalmış Slovakyalı 
salyangozdur ruhum” gibi cümleler.,. Bir İsmet Özel şiiri olduğunu daha sonra öğrendim. 
İlk okuyuşumda anlamadım şiiri fakat dönüp dönüp tekrar okudum bir anlamak ümidiyle. 
Ablamdan gizli aylarca o şiiri okuduğumu bilirim... En sonunda da “Bu adam deli herhalde!” 
diyerek o şiiri kapattım ve bir daha da dönmedim geriye. Sonra liseye başladığımda bir 
hocamla beraber tekrar yazmaya başladım fakat az önce o şiirin sahibine karşı tutunduğum 
tavrı tüm şairlere ithaf ettiğim için şiire bir türlü yaklaşamıyordum. Haber, deneme, tahlil, 
makale gibi her şeyi denedim fakat içerisinde bana dair bir şey bulamadım, Yine lise 
zamanında nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde ve bir anda şiire bulaşmış buldum 
kendimi. 

Edip Cansever’in de dediği gibi “bir kere gelmiş bulundum”. Ve bir yere bir kere gelmiş 
bulunduğunuzda bir daha kendinizi oradan söküp de alamıyorsunuz. 6 senedir Dünya 
Bizim’de haber ve tahlil yazıyorum, 5 senedir EdebiFikir’de şiir ile iştigal ediyorum. Ve altı 
sene sonra fark ettiğim şey ise İsmet Özel’in yahut şairlerin deli değil de şiir mefhumunun 
bizatihi kendisinin bir delilik olduğuydu. Meğer insanın içerisindeki deliyi alenen ortaya 
sunmasıymış şiir. Kendimi de böylesi bir deliliğe uzak bulmadığım için bu yolda ilerlemeyi 
tercih ettim. Edebiyat maceram bu şekilde süregeldi ve devam etmekte. Onun haricinde, 
edebiyat camiasında müşahede ettiğim bir sorundan da bahsetmek isterim. Bana göre, 
dergiler şu anda yahut son birkaç yıldır başlı başına bir “sorun” teşkil etmekte. Yahut buna bir 
“Dergicilik sorunu” da diyebilirim. 
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Evvelden şairin, öykü yazarının, deneme yazarının kendine has bir üslubu vardı ve bu üslup 
ve özgünlük sebebiyle tebrik dahi edilirdi. Fakat şu an, yazarların değil dergilerin kendilerine 
ait bir muhtevaları ve eşkalleri var ve “Ben buyum!” diye ortaya atılıyorlar. Bu noktada, bir 
metin gönderdiğinizde “Benim muhtevam filan düzeyde, bu metni yayınlayamam”, “Benim 
şeklim filanca şekiller ile sınırlı, bununla bize gelemezsin” gibi geri dönüşler alıyoruz. 
Özellikle bizlerin, genç yazarların önünün kapatıldığını düşünüyorum. Çünkü artık bir yazar 
hakimiyeti değil adeta bir dergi hakimiyeti mevcut. Belki bu da yine bir kimseler tarafından 
sanatın zanaat ile karıştırılmasından ileri geliyordur. Zannetmiyorum fakat umuyorum ki 
çözülür bu sorun da.

Gülşen Funda Çelik

(Genç Yazar)

Merhaba. Adım Gülşen Funda Çelik. 2. Genç Yazarlar Kurultayına İstanbul’dan katılıyorum. 
İstanbul Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Bana bir keşif alanı 
sunan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden de çift anadal yapmaktayım. Öykü 
yazıyorum.

Bugün dil üzerine konuşmak istiyorum. Kendi adıma, dili keşfetmekle hikâyem yazılmaya 
başladı diyebilirim. Dünyayı algılamada, Tanrıyı duymada, esenlik bulmada bana bir kapı 
açtığını söyleyebilirim. İnsan; varlık itibariyle yeryüzünde dolaşmakta, ortak kelimelerle 
iletişim kurmakta, ölüm ve yaşam arasında var olmaya çalışmakta, tıpkı diğer insanlar gibi 
yaşamaktadır. İnsanı diğer insanlardan ayıran en belirgin fark, dilidir. Kavramlar, sözcükler, 
sözcüklere yüklenen anlamlar, çağrışımlar, simgeler, göstergeler... 

Dil; insanın varlığını anlamlandırması ve içinde bulunduğu uzamla sağlıklı bir ilişki 
kurabilmesi bağlamında bir zorunluluktur. Anadili ise doğduktan sonra bilişsel süreçlerle 
ediniriz. Anadil bu bağlamda dünyadaki nesneleri yerli yerine koyan bir sistemdir. Ancak 
anadil ile derin düşünebilmenin, felsefe yapabilmenin, temaşaya dalabilmenin mümkün 
olduğunu savunanlar; anlama ulaşmada dili bir eşik olarak görmektedir. Bu bağlamda dile 
bakış özenli olmalıdır. Dili ortak kodlar sistemi olarak bilmek, uzlaşma aracı olarak tanımak 
dili yeterince bilmemek demektir. Dil çok daha özeldir; katmanlıdır, değişendir, saydamdır, 
estetiktir, zehirler, sınırlar, yüceltir, kurgular, doğrular, yanlışlar, çoğaltır, değiştirir, yaşatır ve 
incitir.

Edebiyat-dil bağlamında, kurguya girecek her kelimeyi özenle seçtiğimiz gibi düşündüğümüz 
nesneleri, kavram adlarını, dünyaya baktığımız sözcükleri de özenle seçmemiz gerekir. Dil; 
insanın varlığını anlamlandırma, doğru yaşama, eleştirel düşünme ve okuma süreci sağlama, 
ilişki kurma ve sürdürme eylemleri için bir eşiktir. Ve eşiği bilmek bize kapıyı imler. 
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İbrahim Adıyaman

(Genç Yazar)

Birçoğu gibi benim de edebiyata ve yazma macerasına başlamam “sanat” denilen sahanın 
birçok veçheden bence zirvesi olan şiir ile oldu. Kendimi edebiyatçı, yazar, şair vs. olarak 
tanımlamak ve tanıtmakta tereddüt ettiğimden, bu yolun bir muhibbi olarak bize ayrılan 
kısıtlı süre içinde lisanımız yettiğince birkaç söz etmek isterim. 

Öncelikle, TYB’nin nazik davetinden dolayı kendilerine müteşekkirim. Bendenizin dikkat 
çekmek istediği bir husus var. Bilinmeyen bir husus değil, fayda vardır diyerek tekrar etmiş 
olalım. Gözlemlediğim kadarıyla, katılımcı profili ağırlıklı hikâye yazarı hikâyeyle ilgilenen 
değerli isimlerden oluşuyor. Değerli konuşmacılar da nispeten bu yönde bir görüntü 
sergiliyor. Konuşmalar hemen herkesin kendi kalem oynattığı alan üzerine, onun güzelliği, 
incelikleri ve “kurtarıcılığı” üzerine yapılan mühim fakat tek yönlü değerlendirmelerden 
ibaret, kahir ekseriyetle. Yazma yolunda gayret gösteren fertler olarak, hangi tür ve 
sahada kalem oynatırsak oynatalım, yabancılaşma hastalığına tutulmadan, diğer saha ve 
disiplinlerden, türlerden kendimizi, ufkumuzu beslememiz gerektiğini, bunun bir zaruriyet 
olduğuna inanıyorum. Ve tabii her ne yapıyor/yazıyor isek, onun dünyayı değiştirecek 
yegâne formül olmadığını ve fakat bu uğurda karınca misali onurlu bir gayretten ibaret 
olduğunun farkında olarak. 

Şiir, öykü, roman, felsefe vs. hangi sahada mukim olursak olalım diğer sahalar ile dirsek 
temasımızı daime ve nitelikli bir şekilde korumamız, hem şahsi çalışmalarımızı derinleştirme 
hem de ülkemiz literatürüne katkıda bulunmak için bu bir zorunluluktur. Çünkü fikri 
manada tek yönlü hareket etmek ehl-i kalem olan kimselerde en nihayetin ister istemez bir 
köylüleşmeye sebebiyet veriyor kanısındayım. Kendimi de dâhil ederek söylüyorum bunu. 
Peki, o halde çözüm nedir? Şairlerin yalnızca şiir ve poetik metinlerle, hikâyecilerin yalnızca 
hikâye ve yakın ilişkili eserlerle ilgilenmekle iktifa etmeyip; çağın ve bizim coğrafyamızın, 
ülkemizin ihtiyacı nispetinde başta kendi klasik değer ve kaynaklarımız olmak üzere diğer 
tüm pınarlardan beslenerek sonraki nesillerin isitifade edeceği eserler vermeye cehd 
etmeleridir.

Ecnebi yazar/düşünürlerden biri, verdiği bir söyleşide bizim ailelerimizden miras olarak 
yalnızca maddi sermaye değil fakat aynı zamanda kültürel sermaye de tevarüs ettiğimizi 
söylüyordu; bunun asıl miras ve asıl sermaye olduğunu öne sürüyordu. Her birimiz farklı 
değer yargılarına sahip farklı bölgelerden farklı ailelere mensup fertleriz. Her birimizin 
ailelerimizden edindiğimiz kültürel miras kazanımlarımız farklı oran ve muhtevalarda. 
Bendeniz ailesinden yetkin bir kültürel miras edinemeyen çoğunluktan biri olarak, kendi 
öz gayretim ve el yordamıyla bir medenî tereke meydana getirmeye çabalıyorum. Böyle 
bir tereke bırakabilir miyiz, bırakabilirsek bizden sonrakiler için faydalı olur mu olmaz mı, 
tecelli…

Vakit dar, anlatacak çok şey olunca, beyan ister istemez parçalı oluyor. Sürç-i lisan ettiysek 
affediniz. Bu güzel Kurultay ve nazik davetleri için, başta Şeref başkanımız D. Mehmet Doğan 
beyefendi ve Genel Başkan Musa Kâzım Arıcan beyefendi olmak üzere, Türkiye Yazarlar Birliği 
camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Rabia Nur Akmaz

(Genç Yazar)

Öncelikle Enes Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. İsmim Rabia Nur Akmaz. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği 
gençlik birimindeyim. Öncelikle Allah’ın selâmı rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Böylesine güzel bir kurultayda bulunuyor olmak benim için paha biçilemez bir duygu, 
başlarken bunu ifade etmek isterim. Bir felsefe öğrencisi ve felsefeyi çok seven birisi 
olarak bir soruyla başlamak istiyorum. Henüz yavaş yavaş, yeni yeni yazmaya başladığımı 
söyleyebilirim. Yazmakla ilgili pek deneyimim olduğunu söyleyemiyorum. Yazının ne ifade 
ettiğini, yazı yazmaktan maksadın ne olduğunu kurultaya hazırlık sürecinde anlamaya 
başladım. Bu anlamda kurultayın benim için bir başlangıç olduğunu ifade edebilirim. 
Yazmak bir ihtiyaç halini almaya başladığında yaşadıkça yazası yazdıkça yaşayası geliyor 
insanın... Peki ama ne için yazmak? Yazmak ama neden? Yazmanın gereği ne? İyilik, güzellik, 
hayır ve barış adına yani kısaca insanlık adına yazıyor olmak cevabını buluyorum. 

Düşünceler, harfler; iyilik ve güzellik adına insanın içinde bulunan birer nur belki de, 
kelimeler ve kavramlar da öyle. Yazının neden olduğunu aslında görmemiz, okumamız 
için burası bir vesile diye düşünüyorum. Yaşanan her olay üzerinde düşünmem gerektiğini 
fark ettim. Anlamak için tefekküre ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tefekkür etmenin 
bazen rüzgarın etkisiyle hareket eden ağaçları, uçan kuşları, bazen yürüyen bir karıncayı, 
insanları, iyilik veya kötülükleri, karanlık veya aydınlıkları, kötülüklerden çıkan iyilikleri ve 
daha birçok şeyi düşünmek olduğunu görmeye başladım. Hislerimi kelimelere aktarmadan 
duramadığım ilk yazıyı iki yıl önce gittiğim Kudüs ziyaretinde yazdım. Bugün okuduğumda 
hâlâ aynı hisleri yaşadığımı fark ediyorum. Demek ki kelimelerin de bir canlılığı söz konusu. 
Öyle bir an geliyor ki mutluluğunuzu kat kat arttırmak için daha çok yazmaya ihtiyacınız 
olduğunu fark ediyorsunuz. Eliniz kaleme her gittiğinde ki bugün aslında çoğunlukla klavye 
kullanılıyor, yaşadıklarınızı yazarken aynı coşkuyu hissedebiliyorsunuz. Genel anlamda 
yaşamak ve yazmak üzerinde durmaya çalışıyorum. Yazılanlar, yaşananlar özlendikçe 
okunuyor ve her okumada tekrar tekrar yaşanıyor. Belki daha farklı bir anlam, belki başka bir 
mutluluk o okumalarda kendini bize açıyor.

Bir başka açıdan bakacak olursak insan düşünen bir varlık ve düşüncelerini kelimelere 
aktarabilme istidadına sahip bir varlık. Peki neden düşünceler yazıya geçmek ve kelimelerde 
zuhur etmek isterler veya biz neden kelimelere sığınmak isteriz…

Bu bağlamda şunları ifade etmek isterim; Türkiye Yazarlar Birliği’nin “40’lar Meclisi”ne Beşir 
Ayvazoğlu Hocamız katılmışlardı ben o gün katılamamıştım ancak sonrasında okuduğum 
yazıda şu cümle dikkatimi çekti: “Yazmak değiştirmeye çalışmaktır.” Değiştirmeye çalışmak 
evet bu gayret içinde olmak, bunun talibi olmak; iyilik, güzellik ve hayır adına yaşamak ve 
yazmak diyebilirim. 

Maddenin ağırlıkla öne çıkarıldığı hızlı yaşamın özendirildiği günümüz dünyasında 
yazmanın önemini bir kez daha anlıyoruz.
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İnsan ruhunun okumaya, düşünmeye, anlamaya, yazmaya ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. 
Hiçbir şeyin boş ve anlamsız olmadığı bu dünyada aslında üzerine düşündüğümüz her olay 
bizi yazmaya sevk ediyor. Çünkü yazdıkça daha güzel düşünmeye başlıyor ve üzücü konular 
da dahil güzel olanı görme imkânını bulabiliyoruz.

Sözlerimin sonuna gelirken şunları ifade etmek isterim. Okumak, yazmak düşünmek, 
anlamaya çalışmak aslında hepsi dünya yolculuğumuzun bir parçası. Bütüne baktığımızda 
bunun bir ilim yolculuğu olduğunu görebiliyoruz. Nitekim insanın bu dünyada var oluş 
gayesinin anlaşılması için evvela kendi varlığı hakkında derin bir tefekküre dönmesi gerekiyor. 
Böylece insanın kendi varlığını yazmakla, tefekkür etmekle, bir fikir meydana getirmekle 
anlamlı kılabildiğini görüyoruz. Hamdolsun burada çok değerli Hocalarım, Üstadlarımızla 
birlikteyiz. Usta çırak ilişkisini, örnek alarak öğrenmeye çalışmanın güzelliğini bu şekilde 
görmemiz nasip oluyor. Bugün burada ustalarımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyum. 
Ben tekrar sizinle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Programda emeği 
geçen hocalarıma ve arkadaşlarıma can-u gönülden teşekkürlerimi sunuyor, programın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum, saygılarımla.
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Abdullah Harmancı
(Usta Yazar)

“Aslında Ne Yazıyoruz?”

(Öykücü Abdullah Harmancı ile Söyleşi: )

Sorular: Ahmet Melih Karauğuz 

Hocam Yalova’dayız… Gençlere hitap ediyoruz. Edebiyatçı gençlere… Onlara neler 
söyleyeceksiniz?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bulunan genç yazar arkadaşlar, mesafe almış, yayın 
yapmış, dergi veya kitap çıkarmış arkadaşlar. Hepsi bir hayli yol almış edebiyat alanında. 
Diyeceğim şu. Biz gençlerle çok dersler yaptık. Ama yaratıcı yazarlık kapsamında. İşe yeni 
başlamışlardı. Buradaki arkadaşlar için farklı şeyler söylemem lazım. 

Şimdi efendim, Tarık Buğra’nın son demlerinde, bir doktor şahadet parmaklarını görmüş. 
Çok şaşırmış. Neden? Tarık Buğra hayatının belki elli senesini her gün daktilo ile yazarak 
geçirdi. Şahadet parmakları nasırlaşmış, eğilmiş. Kütleşmiş. Gören bir şey oldu sanıyor. 
Elbette bir şey oldu ama hastalık değil. Kendisine şaşırarak bakan ve meseleyi anlamayan 
doktoruna zarif bir cevap vermiş Tarık Buğra: “Kavgada oldu.” demiş. Doktor maalesef bunu 
da anlamamış. Gerçekten kavgada oldu sanıyor arkadaş. Neyse. Ben bu anektodu okuduğum 
zaman sarsıldım. Şimdi demek istediğim, bilmiyorum anlaşıldı mı? Bugün elli senesini yazı 
ile geçirmiş bir kalem… acaba bu cümleyi kurar mı? Kurabilir mi? Kavgada oldu, diyebilir 
mi? Ben bunu anlatınca, muhteşem cevap, dedi bir arkadaş. Ona dedim ki, muhteşem olan 
cevap değil. Yaşadığı hayat… Hayatını kariyer için harcayan bir kişi sizce bu cümleyi kurabilir 
mi? Bunu neden anlattım? Bazen, yazmakla okumakla geçen bir günün sonunda, kendimi 
suçlu hissettiğim için… Kavga mı, kariyer mi? Kariyer derken sekülerleşme tehlikesine 
dikkat çekmek istiyorum. Kavga derken kalemi insanın kendi varlığı dışındaki dünyası için 
kullanmak endişesinden bahsediyorum. Haysiyetli bir iş. Bu cümle angaje edebiyatı aklımıza 
getirmez. Hemen söyleyelim.  

  

Edebiyat dergilerinin “masum” olmadığını söylüyorsunuz?

Dergiler masum değil. Gazeteler masum değil. Bunu neden söylüyorum? Bize şekil veriyorlar. 
Bize renk veriyorlar. Yazacağımızı belirliyorlar. Nasıl yazacağımızı da belirliyorlar. Kelime 
sayısını söylüyorlar. Biz genelde dergi meselesine farklı bakarız. Harçlıklarımızla çıkarttığımız 
bir şeydir o… Evladımız gibidir. Eyvallah. Ama öyle değil. Zamanla yazı tempomuzu belirler. 
Zamanla kelimelerimizi belirler. Zamanla nasıl yazacağımızı belirler. Zamanla edebiyat 
anlayışımıza bile müdahale edildiğini görürüz. Evet biz de dergileri belirleriz. Etkileriz. Ama 
onlar da bizi belirler. Bunu neden söylüyorum? Şimdi ben de dergilerin temposuna kendini 
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kaptırmış biriyim. Her ayın 15’inde huzursuzlanırım. Elime bir liste alır ve bakarım. Yazı var 
mıydı, söyleşi var mıydı, bir şeyleri unuttum mu, gibisinden… Ama bu hızlı temponun 
da yazılarımızın niteliğine olumsuz tesir ettiğini düşünüyorum. Daha yavaş ve daha uzun 
metinlere ihtiyaç var. Düşünce yazıları anlamında özellikle. Daha yavaş ve olgun üretimlere 
ihtiyaç var. Bir de neden meselelerimizi dergiler belirliyor? Neden örneğin 657 konusunda 
düşünmemize sebep oluyor dergiler? Dergilerin dosya konuları düşünce akışımızı 
belirliyor… Sanki bu durum biraz sorunlu gibi.

Siz dergilerin şekli ve şemaline de mi karşısınız?

Ben sadece bir soru sordum. Dedim ki. Acaba bu şekilde dergi çıkarma fikrini bize kim verdi? 
Böyle kapaklı, böyle başlıklı, böyle ciddi dergileri neden çıkarıyoruz? Mutlaka bir kaynağı 
olmalı. Atalarımızdan öyle gördük, dersek, aslında cevap vermiş oluruz. Böyle geldi, böyle 
gidiyor. O zaman neden gençlerin elinde tuhaf isimli dergiler var, sorusunun da cevabını 
vermiş oluruz. Belki de gençlere ulaşmanın yollarını aramamız gerekiyor. Asla edebiyat 
dışı bir şeyden bahsetmiyorum. Ama nitelikli ama zevkli bir şeyler yapmalıyız. Gençlerin 
okuduğu dergileri tüketim kültürünün bir sonucu diyerek silip atacak mıyız? Bu mu yani? 
Bu kadar basit mi? 

Hocam vaktimiz az… Daldan dala geçeceğiz mecburen… Şimdi bir zor soru daha: Yaz-
arken size klavuzluk eden şey hayat mı, okuduklarınız mı?

Elbette ki ikisinin de payı olur. Ama sadece okuduklarınızdan beslenmeye başladığınızda 
sentetikleşme de başlar. Sanırım son zamanlarda bu durum gerçekleşti. Ve biz 
okuduklarımızın bize dokunmadığını fark ettik. Haklıydık. Sebebi ise hayatın, yazan 
insanların ceplerinden, kirpiklerinden, gömleklerinden sıyrılıp gitmiş olmasıydı. Çok dikkatli 
olmamız lazım. Zira yazmak ucuzlaşıyor. Basitleşiyor. Sıradanlaşıyor. Kitabileşiyor. Hayattan 
bir soluk lazım. Ama bugünkü toplumsal örgütlenmeler bizi hayattan uzaklaştırıyor. Yani 
bütün suç bizde değil. Bu tuzakları iyi görmek lazım.   

Edebiyatla yolunuz kesişmeseydi şu anda ne ile meşgul olurdunuz?

Aslında bu soru ürkütücü. Çünkü şimdi benim yirmi dört saatim okuyarak veya yazarak 
geçiyor. Dostluk ilişkilerim öyle. Telefonumdaki isimler gene yazmak ve okumak temelli. 
Bakıyorum son on aramada kimler var, diye. Telefonuma. Şair. Öykücü. Yayıncı. Organizatör. 
Organize için ulaşım için aranmışım vs. Neyse. Hayatımız böyle gidiyor. Gönlümde ressam 
olma hayali olsaydı, on sekiz yaşımdan itibaren bambaşka bir hayat yaşayacaktım. Bunu 
düşünmek insanı kederlendiriyor. Kader kader kader… Başka da bir şey yok aslında. Pişman 
değilim. Çünkü ben kendimi gerçekleştirdim. Bunu edebiyat sayesinde yaptım. Bunu 
başaramayabilirdim. Tamamen “memuri” bir hayatın içine düşebilirdim. Ama çok şükür 
başka bir yerdeyim. Bana kalem verildi. Onun hakkını vermekle meşgulüm. 
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Hocam sosyal medya hesaplarınıza göz attığımızda daha çok günümüz genç 
edebiyatçılarının eserleri hakkında yorumlar ve paylaşımlar var… 

Ben iyi bir kitap okuduğumda… Bunu insanlarla paylaşmak isterim. Herkes bilsin isterim. 
Bunun acısını çekerim. Zira edebiyat âlemi adil değil. Adaleti sağlamak lazım. Edebiyat 
ortamlarının hacmi çok büyüdü. Artık kuşatamıyoruz. Çıkan kitapların sayısı belirsiz. Biraz 
olsun kanamayı durdurmak istiyorum. Salih amel olsun istiyorum. Ama hak etmeyene bunu 
yapmam.  

“Varsın… Var olmak ağrımaktır… Ağrıyacaksın… Ağrını dindirecek dost arayacaksın… 
Bulamayacaksın… Seni avutacak bir insan… Bir iş… Bir ün… Bir başarı… Bir makam… 
Bir arkadaş… Bir dost olmayacak… Racon bu… Olmayacak ki bir gün yolun O’na 
çıkacak… O’ndan başka bir şey arama… Bulamayacaksın…” 

Sosyal medyadaki son paylaşımlarınızdan birisi bu…

Her şey bizi Allah’a çeker. Eğer ağırlıklarımızdan kurtulursak uçan bir balon gibi ağır ağır ona 
doğru yol alırız. Ama kurtulamıyoruz. Hırs. Arzu. Kin. Öfke. Her ne ise. Bunlar bizi ağırlaştırır. 
Toprağa çeker. Hayvan tarafımızı güçlendirir. Dua. Zikir. İbadet. Sükût. Tefekkür. Bunlar bizi 
yüceltir. Hiçbir kötülük akmaz. Devam etmez. “Gel”emez. Gelen iyidir. Ama kötülük kötüler 
tarafından daima yeniden yeniden üretilir. Kötülüğün kaynağı insanın hayvani tarafıdır.     
Kavga bunun kavgasıdır. Eğer kötülüğü seçerseniz Allah sizi mutlaka bir şekilde engeller. 
Durdurur. Akış durur. Hayvani tarafınız onu yeniden üretmek ister. Bir de içimizden gelen gü-
zel sesler vardır. Bizi iyiliğe çağıran sesler… Ben burada diyorum ki, yolun Allah yolu değilse 
zaten tıkanacak. Neden? Racon bu. Allah’ı hatırlaman için. Sen kötülükte ısrar etmezsen illaki 
yolun Allah’a çıkacak.      

  

“Kafka’nın K’sını bilir, Kaf suresinin Kaf’ını bilmez…” demişsiniz… Genç edebiyatçılara 
baktığınızda… Onları kendi gençliğinizle kıyasladığınızda… Nasıl görürsünüz?

Sadece bir eleştirim var. Korkunç bir kompleks içindeyiz. Kimse kendi arkadaşına veya kendi 
çevresine değer vermiyor. Bu çok üzücü. Kendimize değer vermiyoruz. Herkesin gözü “orda.” 
Bizim “biz” olmamız zaman alacak.  

* Sık sık seyahate çıkıyorsunuz… Sizde ne kalıyor… Bunlar yazıya nasıl yansıyor? 

Ben çocukluğumdan beri, başka ülkeleri merak ederim. Nelerini merak ederim?Caddelerini. 
Kaldırımlarını. Pencere önüne koydukları saksıları. Çamaşır iplerinin rengini. Sokakta 
yürürken nasıl yürüdüklerini… Benim için şehrin neresinde olduğumuzun önemi yok. Ben 
insanların hallerini de çok merak ederim. Nasıl öfkelenirler? Nasıl gülerler? İşte bu sorularım 
için yolculuğa çıktım. Modernitenin seyahatlerin gizemini mahvettiğini söylemeliyim. Hoş 
neyi mahvetmedi? Neyin büyüsü sönmedi ki?





III.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Mehmet Kurtoğlu
(Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Sayın başkanım değerli yönetim kurulu üyeleri değerli gençler. Genç yazarlar kurultayına 
hepiniz hoş geldiniz. Genç yazarlar oturumunun 3. Bölümünü açmadan önce yazarlıkla ilgili 
ben de birkaç hususu belirtmek istiyorum.  İki gündür konuşulanlar hakkında tuttuğum 
bazı notlar var. Bu notlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Dün mesela bir arkadaş dijital 
yayıncılıktan bahsetti. Gerçekten dijital bir dünyada yaşıyoruz. Edebiyat sanat dijital dünyada 
kendini ifade etmediği zaman gelecekte karşılık bulamayacaktır diye düşünüyorum. 
Bilindiği gibi şiir çağı, roman çağı, tiyatro çağı, sinema çağından sonra günümüzde de dijital 
bir çağda yaşıyoruz. Artık günümüzün insanı uzun romanlar; bin- iki bin sayfalık, üç beş 
ciltlik  romanlar okumuyor. Zaten okuyacak zamanları da yok! Daha çok çabuk tüketeceğii, 
görsellerin öne çıktığı eserlere önem veriyorlar. Bizim de yazarken bu dijital veya görselliği 
yakalamamız lazım. Bugün batı sinema çağını, tiyatro çağını, şiir çağını, roman çağını aşmış, 
artık art-psikoloji dediğimiz sanatla ileri çıkmaktadır. Yani şiir edebiyat batıda artık tamamen 
psikolojik bir alana kaymıştır ve psiko-art dergileriyle devam etmektedirler. Bu sanat 
dergileri romanın şiirin hikâyenin yerini almış ve de bunun üzerine düşünmek gerekir diye 
düşünüyorum. 

Bir diğer nokta ise kitap tavsiyesi üzerine.  Dün bazı arkadaşlar kitap tavsiyelerinden bahsetti. 
Bence insan kendi meşrebine göre okuyacağı kitabı seçer. Her insanın okuyabileceği kitap 
vardır. Örneğin Cemil Meriç’den çok bahsedildi. Cemil Meriç diyor ki ben klasiklere 25 
yılımı verdim. Cemil Meriç’i anlayabilmek için klasikleri okumak lazım. Klasikleri okuduktan 
sonra ancak Cemil Meriç’i anlayabiliriz. Bizim genç arkadaşlara kitap tavsiye etmekten çok 
meşreplerine uygun seçtikleri büyük yazarların, kitaplarının tümünü okumaları gerekir. 
Şahsen ben öyle okumalar yaptım, örneğin Cemil Meriç’i keşfettim. Cemil Meriç’in ne kadar 
eseri varsa okudum bir daha da dönmedim. Necip Fazıl’ı keşfettim. Ne kadar kitabı varsa 
hepsini okudum bir daha da dönmedim. İsmet Özel’i, Sezai Karakoç’u vs. Çünkü bunların her 
biri bir üniversite. Kitap tavsiyesine, hangi kitabı okuyalıma göre değil de kendi düşünce alt 
yapınıza göre kitap okursanız, daha sağlıklı olur ve özellikle de sevdiğiniz yazarların eserlerini 
okursanız daha iyi olur diye düşünüyorum.

Not aldığım bir diğer nokta da yazmak! Bence yazmak eyleminin arka planında mutlaka 
güçlü bir felsefe ve teolojinin olması gerekir. Felsefe ve teolojinin olmadığı bir yazmanın 
boşta kalacağını, havada kalacağını düşünüyorum. Çok güçlü teolojimiz olması gerekir. 
Özellikle de yazan arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Yine çapraz okumalar yapmak 
gerekir. Özellikle son dönemde tarihi ve biyografik romanlar oldukça popüler.  Örneğin tarihi 
romanlar öne çıkmış. Gördüğüm kadarıyla yazılan eserlerin çoğu ya biyografik romanlar/
hikâyeler ya da tarihi romanlar. Roman biyografi değildir, roman karakter yaratmaktır. Bana 
göre tarihi bir olayı anlatmak çok profesyonelce olursa, -Âmin Maalouf gibi- ancak roman 
olabilir. Onun haricinde yayınlananların çoğu havada kalıyor. Özellikle genç arkadaşların 
burnunun ucundakileri yazmaları gerekir. Kendi hikâyelerini yazmaları gerekir. 
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Biyografik romanlar yazanlar var. Biyografi yazmak aynı zamanda roman yazmak gibidir. 
Bizde biyografi yazarlığı gelişmemiştir. Çok ileri bir düzeyde değildir. Günümüzde bir 
Beşir Ayvazoğlu var bu konuda (biyografi) çok güzel yazan. Ama biyografik eser yazacak 
arkadaşların Stefan Zweig okumalarını tavsiye ederim. Stefan Zweig’in biyografilerini 
okuduğunuz zaman, yazarın, anlattığı kişinin yerine geçtiğini, onun duygu düşüncesini 
anlattığını hatta onu içselleştirdiğini görürsünüz. İçselleştirmediğiniz zaman o yazdığınız 
metin karşı tarafta karşılık bulmaz, yani ruha dokunmaz. Biyografik eser yazmak çok 
önemli. Ancak biyografiden romana, romandan biyografiye geçebilirsiniz. Bunun için 
çapraz okumalar yapmak lazım. Örneğin biyografi derken, mesela aklıma Shakespeare 
geldi. Shakespeare ile ilgili ancak A4 sayfası kadar bir bilgi var. Onun ötesinde bir bilgi yok. 
Ama Shakespeare ile ilgili yazılanlara baktığımız zaman binlerce sayfa makale, yüzlerce 
sayfa roman veya araştırma, biyografi kitabı kaleme alınmıştır. Shakespeare ile ilgili olarak, 
bir A4 kâğıdından çıkan yüzlerce eser var İngiliz veya dünya edebiyatında. Biyografiyi 
nasıl yazmışlardır? Örneğin kilise kayıtlarına bakarak Shakespeare’in babasının borcu 
olduğundan dolayı güvenilmez adam olduğunu öğrenmişler. Sonra Shakespeare’in borç 
defterine bakarak onun tefecilik yaptığını görmüşler. Shakespeare’in biyografisini yazarken 
bunları göz ardı etmemişlerdir. Shakespeare’in tefecilikle ilgili veya faizcilikle ilgilendiği 
üzerinde durmuşlar. Veya eserlerinin üzerinden giderek onun dericilik veya eldivencilik 
mesleğiyle iştigal ettiği üzerinde durmuşlardır. Yani en ufak bir ayrıntıyı değerlendirmişler, 
bundan dolayı büyük eserler yazmışlardır. Biyografi yazmak gerçekten iğneyle kuyu kazmak 
gibidir. Biz de henüz o noktaya gelememişiz. Dışarıdaki sergide genç arkadaşlarımdan 
birinin Cahit Zarifoğlu’nun biyografisini yazdığını gördüm. Başka yazarların hayatını anlatan 
eserler de vardı. Yeni bir şey katacaksanız onu içselleştirerek yazınız ama kendi hikâyenizi 
yazsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Dün İbn-i Batuta’dan, Evliya Çelebi’den 
Seyahatnameden bahsedildi. Aslında Evliya Çelebi büyük bir kurmaca ustası…

Biz seyahatnamelerden edebiyat üretemedik. Özellikle de Evliya Çelebi’nin 
seyahatnamesinden müthiş eserler üretilir diye düşünüyorum. Ben şehir üzerine yazıyorum. 
Italo Calvino ‘nun çok güzel bir kitabı vardır “Görünmez Kentler” diye.  Görünmez Kentler’de 
Marco Polo ile Kubilay Han’ın arasında geçen karşılıklı konuşmalara, anekdotlara yer verir. 
Marco Polo gezip gördüğü şehirleri anlatır Kubilay Han’a.  Kitap baştan sona kurmaca bir 
şehir kitabıdır. Evliya Çelebi’de de buna benzer çok güzel veriler ve zengin bir malzemeler var. 
Evliya Çelebi üzerinden de büyük edebiyat eserleri üretilebilir. Maalesef bizde Evliya Çelebi 
hakkıyla değerlendirilmemiştir. Akademik dünyada dahi Evliya çelebi ancak son yıllarda 
ciddiye alınmış, üzerinde durulmuştur. Mesela Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’i çok mükemmel, 
kült bir eserdir. Biz zannederiz ki Tanpınar, bu eserinde tüm şehir tanımlamalarını, imge ve 
imajları kendisi yapmıştır. Hayır, o tanımlamaları Tanpınar, Evliya Çelebi’den almıştır.  Örneğin 
Evliya Çelebi Ankara kalesini bir gemiye bir mavnaya benzetir. Aynı benzetmeyi Tanpınar’ın 
Beş Şehir kitabında görürüz. Tanpınar Evliya Çelebi’yi içselleştirdikten sonra Beş Şehir 
kitabını yazmıştır. Şehirleri anlatır anlatır; sonunda gelip Evliya Çelebi’ye gönderme yaparak 
noktalar. Tanpınar edebiyatımızda Evliya Çelebi’yi ilk keşfedenlerdendir. Bu anlamda seyahat 
kitapları veya Evliya Çelebi üzerinden kurmaca edebiyat yapılabilir diye düşünüyorum.  
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İbrahim Enes Duruay

(Genç Yazar)

“Okumak” üzerine üç beş kelam etmek istiyorum. 

Peygamber Efendimiz’e gelen ilk emir “Oku!” ama hepimizin bildiği gibi Peygamber 
Efendimiz bu emir geldiğinde okuma bilmiyordu. Ve “Ben okuma bilmem.” diyordu. Ama 
Cebrail(AS) ısrarla devam ediyor, “Oku! Yaradan Rabbi’nin adıyla oku.” diyordu.

Peki buradaki okumak ne? O zaman zaten yazılı basılı bir Kuran-ı Kerim de yok, daha doğrusu 
Kuran-ı Kerim ortada yok. Peygamber Efendimiz neyi okuyacak? Biz belki hepimiz okumaya 
harflerden müteşekkil metinleri okumak gibi bakıyoruz ama belki de okumak bir şeyleri 
anlamlandırma çabasıdır. Yeryüzünde gezip dolaştığınızda Allah’ın ayetlerini görmüyor 
musunuz, der Yüce Rabb’im. Allah’ın ayetleri yeryüzündeki nedir? İşte okumamız gereken 
aslında sadece yazılar, metinler, kitaplar değildir.

Belki de en çok biz gençler bu konuda eksiğiz. Ben en çok bu konuda eksiğim. Birbirimizi 
okumuyoruz, sokakta gördüğümüz insanları okumuyoruz. Oysa her yüz, her ifade, her çizgi, 
her yaşanmışlık bize okunası bir metin, her insan okunası bir metin veya yaşadıklarımız 
ya da Türkiye’de, dünyada, coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin hepsi aslında okunması 
gereken şeyler. Ve bazen yaşadığımız kısa süreli deneyimler, uzun süreli deneyimler…. 
Acı gerçekler… Okuyacağımız pek çok kitaptan daha farklı, daha fazla bize bilgi birikimi 
edinmemizi sağlayabilir Yine yazarlık noktasında, yazma kabiliyetimizi geliştirebilir. Ya da 
ufuk açıcı olabilir. Bu açıdan çevremizi de okumamız lazım. 

Kimi teologlara göre ki tarihte çeşitli buluntular da bunu yer yer doğrular, harflerden önce 
çizgilerin olduğu söylenir. Bugün el falı, yüz falı, ayak falı vb. bu çizgileri okumaya çalışırlar. 
Her çizginin bir anlamlandırma çabası vardır. Ben dünyaya biraz bu anlamlandırma çabasıyla 
bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada gördüğümüz deniz (salon penceresinden 
gözüken manzara) de aslında okunası bir şey ve hepimiz izlemeye doyamıyoruz, hepimiz 
onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve üzerinden belki de bir sürü tefekkür edilecek husus 
çıkıyor. Bu hususlara değinerek de aslında kitapların ötesindeki dünyayı, insanları, hayatları, 
yaşanmışlıkları okumayı temenni ediyorum. 

Bir otobüse bindiğimizde insanları taciz etmeyecek bir şekilde insanları şöyle bir süzüp, acaba 
bu insanlar ne düşünüyor. Çünkü herkesin farklı hayalleri, farklı hayatları, farklı yaşanmışlıkları 
var ve bunların hepsi de farklı hikayeler aslında yazarlar için. Hocalarımız dedi ya birazcık 
kendi yanımızdan yazmaya başlayalım, uzaklarda bir şey aramayalım diye, yanı başımızda 
işte babamızın, dedemizin bizim bilmediğimiz onların çocukluklarında yaşadıkları çok derin 
hikayeler olabilir. Biraz bunları keşfetmek, bunları okumak, bazen dinleyerek onları, bir 
şeyleri anlamaya çalışmak işe yarayabilir. Yanı başımızdan başlarsak daha büyük başarılar 
elde edebiliriz. Yanıbaşımızdan başlamak yerine dünyaya açıldığımızda da henüz açılmaya 
hazır olmadığımız için boğulabiliriz. Naçizane ben böyle düşünüyorum.   
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İsmail Mert Düzel

(Genç Yazar)

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir

Ben kimem sâki olan kimdir mey-i sahbâ nedir

Fuzulî’nin de bahsettiği üzere buradaki sermestlik kavramı, varlıksal bir bilinci ortaya 
koymaktır aslında yani ontolojik bir bilinç ile hareket etmektir. İnsan kendi varlığını 
tamamlama kendi varlık gayesini ortaya çıkarmak için aslında hem yaşıyor hem de çalışıyor. 
Yani biraz da anlamak ve anlatmaktan geçiyor bu iş. Şöyle söyleyebilirim ki, Tanpınar’ın 
eserlerine baktığımızda mesela Bir Yol adlı hikayesine baktığımızda, felaketim şu ki ben 
bazen kendimi bulan bir adamım diyor Tanpınar. Kaçımız kendimizi bulabiliyoruz ki bazen. 
İşte kendini bulmak işi her insanın kendi içinde hesaplaşması gereken bir nokta. Önce 
biz kendimizi anlamlandırabildiğimizde Tanrı’ya ulaşma noktasına da erişebileceğimizi 
düşünüyorum. Önce biz kendimizi anladığımızda gerçek bir eser ortaya koyabileceğimizi 
söylüyorum. Rilke Genç Şaire Mektuplar adlı kitabında genç bir yazar için şunu söylüyor: 
Niçin yazıyorsunuz? Eğer siz, ben yazmasaydım yaşayabilirdim diyebiliyorsanız, işte ancak o 
zaman bir yazar olabilirsiniz diyor. Yani Sait Faik aslında bunu şöyle açıklıyor: yazmasaydım, 
deli olacaktım. Sait faik kelimelerini, içindeki ruhu, anlatmak istediğini kelimelere 
dökmeseydi Sait Faik bugün belki evet çıldırmış bir insan olarak karşımıza çıkabilirdi. İşte 
yazmanın kudreti, yazmanın kudsiliği burada ortaya çıkıyor. Burada bizim genç yazarlar 
olarak hepimizin bir yazma girişimi var. Hepimiz etrafta bir şeyler yazıyoruz. Dergilerde 
çeşitli yerlerde, çeşitli yayınlarda çalışan editör arkadaşlarımız var. Bununla birlikte bizim 
de yapmamız gereken öncelikle kendimizi tanımak olduğunu düşünüyorum. Ki Sabit 
Efendi’nin bir sözü vardır der ki, Her kaldırım taşının altında bir şair yatıyor der. Bunu Sabit 
Efendi 15.yy’da söylüyor. Günümüzün durumu da çok farklı değil. O yüzden ben hepimizin 
ve özellikle çağın en büyük direnişinin okumakta olduğunu, insanın aslında kendisini 
tanıması gerektiğini düşündüğüm için bunları söylüyorum. İnsan kendini tanımalı, duymalı 
ve okumalı. Ancak insan bunu yapabildiğinde inandığı olgunun getirdiği sorumlulukları 
yerine getirebilir. 

Mehmet Akif Bıyıklı

(Genç Yazar)

Yazmanın ilk şartı okumaktır. Okumayı melekeye dönüştürebildiğimiz takdirde, bir şeyleri 
başarma yolunda nacizane bir adım atmış oluruz. Rasim Özdenören’den mülhem “Derdi 
olan insan okur, derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele bir derdimizin 
olmasıdır.” Evet okumaya tam olarak dert babında bakabiliriz.

Abdullah Harmancı ise söyleşilerinden birinde: “Yazmak bir çaresizliktir. Cemal Süreya 
“Küfür bir saldırmama eylemidir.” demiş. Yazmak da öyle. Yazmak bir eylemsizliğin eylemi…” 
diye sesleniyor okurlarına. Bu perspektiften bakınca bir nebze daha vakıf olabiliriz sanki 
meramımıza.  Yazmak peki ama nasıl yazmak? Herkesin söyleyebileceği nitelikte bir sözü, 
kendini yazar addeden bir kişi de söylediğinde edebiyatın silkeleyici, uyandırıcı ya da 
“rahatsız edici” yanı tam olarak ne tarafımıza düşer? Bu konuda sanırım hepimizin uzun 
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uzun düşünmeye ihtiyacı var, evvel kendimizden başlamak kaydı ile tabi. Sezai Karakoç’tan 
gidelim, yazmak “Bu dünyada olup bitenlerin. Olup bitmemiş olması için. Ne yapıyorsun?“ 
sorusuna verdiğimiz onurlu bir cevaptır, yolda olmaktır. Yolda olmak demişken eskiler, “Evvel 
refik badel tarik” derler idi, dostlara selam olsun. Yazmak bir mesuliyet alanı açmaktır, dikkat 
ve de rikkatle. Üstadın sorusunu bırakayım yeri gelmişken, tam da şuraya: “Arı da sinek de 
balla uğraşır. Ama bu iki uğraşma bir midir?” 

Üzerinde durmak istediğim diğer bir mesele ise eleştiri. Eleştiri kavramını eğer izin verirseniz 
Sezai Bey’in Diriliş Muştusu adlı eseri üzerinden okumaya çalışacağım “Ey eleştiri hastası! Yeteri 
kadar eleştirdin. Biraz onu bırak da yeni bir değer ortaya koymaya bak. Eleştiren olmadan 
çık da, eleştirilen ol. Eleştirinin yıkamayacağı kahramanlık düzeyine eriş.” Bu sözlerimin, 
eleştiriye toptan karşıyım olarak algılanmasını hiç istemem zira eleştiri tabi ki olmalıdır ve 
nitekim olacaktır da amma ölçünün yerine koyamayacağın, altını dolduramayacağın bir şeyi 
eleştirmemek olması gerektiği konusunda fikir beyan etmek sadece benimkisi. Şairin “Eleştiri 
içinde özeleştiri tohumlarını yeşertmesini bilen düşünce tarımcısı” dediği. Ya da attığımız taş 
ürküttüğümüz kurbağacık(!)lara değmeli diyorum. Bilmem anlatabildim mi?

Son olarak da kültürel iktidar meselesine değinmeden geçemeyeceğim. Bizim 
televizyonlarımızda, gazetelerimizde, dergilerimizde bol bol tüketilen bir kavram “kültürel 
iktidar”. Özellikle de bizim mahallede. İsmet Özel buna “kültürel züppelik” diyordu. Böyle 
düşünmezsen seni hesaba katmam diyen güçlü unsurların zihninin bir ürünü olarak tezahür 
ediyordu kültürel züppelik. Ya da beyaz adamın asıl meseleden bizi uzaklaştırarak kendi 
meselesini, önümüze mesele diye koyduğu şeydi aslında kültürel iktidar. Tanımlara odaklanıp 
meseleyi ıskalama, bu anlattıklarım senin, benim, hatta daha doğmamış çocuklarımızın 
meselesi. Öyle ya derdi veren Allah dermanını da verir, “Hakikat aramakla bulunmaz, ancak 
bulanlar hep arayanlardır.” 

Sanma ki aramaktan vazgeçeceğiz…

Mehmet Önder Karakaş

(Genç Yazar)

Aslında yazarların temel sorunu olarak gördüğüm şey; bir gelenek yahut geleneksizlik 
problemi. Kendi geleneğinin farkında olmayan, dünü ile bugününü, mâzi ile âtiyi bir araya 
getiremeyen, bu kavramları bir arada düşünemeyen bir nesil söz konusu. Ve bu nesil 
haliyle dönemin sanat anlayışında da etkili oluyor. Dününü ve bugününü anlayamayan bir 
neslin, kendi tecrübelerini, kendi geleneğini reddeden bir neslin, bugünü anlayamayacağı 
kanâatindeyim. Ve bu anlayamama sorunu kaçınılmaz olarak zamanla anlatamamayı da 
doğuracak. Burada bütün muhataplarım kalem ve söz ehli ve anlatmak gibi bir dertleri 
söz konusu. Kendi geleneğini, kadim kültürünü reddeden, reddetmese dahi kadim kültürü 
üzerine düşünmeyen, geleneği hakkında söz ve fikir sahibi olamayan bir sanatçı anlatma 
noktasında çok ciddi sorunlar yaşayacaktır. Bu sebeple edebiyatımızın bir geleneği 
olduğunun bilincinde olmamız icap ediyor. Ve bu kalem ehli insanların asli yalnızca 
görevlerinden bir tanesi. 
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Bir noktada kendi geleneğinin dışına çıkan, farklı gelenekleri, farklı kültürleri Türk edebiyatına 
taşıyan nesillerin getirileri neticesinde modernizm, batılılaşma gibi kavramlarla karşılaştık. 
Bugün tamamımızın, en azından neyi, nasıl ifade edebileceğimizi ve dayanaklarımızın neler 
olması gerektiğini bilmek gibi yükümlülüğümüz bir mecburiyetimiz söz konusu. Mehmet 
Hocam biraz önce oturumun açılışını yaparken, “Tanpınar, Evliya Çelebi’yi içselleştirmiştir” 
dedi.  Bu içselleştirme aslında Tanpınar gibi çok büyük bir şairin, yazarın ve edebiyat 
tarihçisinin geleneğine bağlılığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tanpınar kendi 
kültürünü çok iyi okumuş, tanımış ve bunu biraz önce bahsettiğimiz modernizm kavramıyla 
birleştirip; yeni tarzla, yeni lisanla, yeni Türkiye’ye ve yeni edebiyata bir şekilde taşımış, 
öncülük etmiş bir sanatçıydı. 

Yeni ve modern kavramlarının varlık bulduğu her yerde geleneğin dışına çıkmak gibi bir sorun 
da karşımıza çıkıyor. Zira geleneğinin dışında çıkan insan, kendi kültürüne yabancılaşmış 
insandır. Kendi kültürüne, kendi toplumuna yani kendisine yabancılaşan bir yazarın kendi 
sokağına ayna tutamayacağı, kendi sokağını aydınlatamayacağı kanâatindeyim. Türk 
edebiyatının bugününü düşdüğümüz taktirde bence güncel sorunlardan, belki de en 
önemli sorunlardan birisi bu. Çünkü bugün gittikçe açılan bir yara mahiyetinde olan ve 
artık görmezden gelemeyeceğimiz dil gibi bir sorunumuz söz konusu ve bu dil sorunu da 
bence alt başlık olarak gelenek yahut geleneksizlik sorununun içinde yer alıyor. Aprın Çor 
Tiginlerden, Yunus Emrelerden bahsettiğimiz dil hususunda, bugün bizim dili çok kötü 
kullanıyor olmamızın ve çok az kelimeyle ürün ortaya koymaya çalışıyor olmamızın bizi 
çıkardığı uçurum uçları var.

Son olarak benden evvel kürsüye çıkan arkadaşların ısrarla ve sıklıkla üzerinde durdukları 
“okuma” hususuna değineceğim ve konuşmamı tamamlayacağım. Okumaktan 
bahsetmeden evvel ilk önce aynayı kendimize çevirmemiz gerekiyor. İnsanların kitap 
okumaması, iyi kitapların dahi baskı yapmaması vs. gibi hususlardan bahsediliyor ve haliyle 
rahatsızlık duyuluyor. Sanatçıların okumak gibi asli bir görevi var ve bunu görmezden 
gelmek mümkün değil. Zira bu bir mecburiyet ve ihtiyaç. Hele ki yazı ile hemhâl olan 
insanlar için çok daha büyük bir ihtiyaç. İnsanın kendisini yeniliyor olması yahut kendisine 
yeniliyor olması ile alakalı bir durum.  “Biz ne kadar okuyoruz?” Bence geriye dönüp buna 
bir bakmak lazım. Yahut “Biz ne kadar disiplinli okuyoruz, neyin bilinciyle okuyoruz ?” Bence 
en mühim nokta bu. Çünkü şunu hep söylüyorum: Türkiye’de çıkan şiir kitaplarını yalnızca 
şairler okusa, bir şiir kitabı en az 4 baskı yapar. Fakat şiir kitaplarının pek çoğunun ikinci 
baskılarının yapılmamasına rağmen, şair sayısında çok ciddi anlamda bir artış görüyoruz. 
Bu noktada elbette yayıncılıkla alakalı da sorunlar söz konusu oluyor. Bize dönecek olursak; 
editörlük yapıyoruz, dergiler çıkartıyoruz, belki de dergilerden sonra içimizden bazıları 
yayıncılık aşamasına geçecek. Herkes biraz düşünmeli diye düşünüyorum bu noktada. Neye 
zarar veriyoruz yahut Türk edebiyatına zarar vermemek için ne yapmalıyız bunlar üzerine 
biraz fikir üretmeliyiz. Biraz faydacı düşünmek icap ediyor diye düşüyorum. Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 
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Merve Aksakal

(Genç Yazar)

Genç TYB’nin faaliyetleri hakkında konuşmak istiyorum. Şu yaşadığımız çağda özellikle 
milenyum çocukları için gerçekten edebiyat çok kötü bir yere doğru gidiyor. Çünkü özellikle 
dizüstü edebiyatı denilen internet yazarlığı watpad gibi sitelerin hem içerik bakımından 
hem edebi değer bakımından gençleri çok fazla yanlış yönlendirdiğini görebiliyoruz, 
mesela kadına şiddet gibi olaylar, çarpık ilişkiler yani bizim toplumumuza asla uymayacak, 
edebi bakımdan da sağlam olmayan eserlerin çok satanlar listesinde olduğunu çok rahat 
görebiliyoruz. Bugün herhangi bir kitapçıya gittiğimizde Türk edebiyatının son çıkanlarına 
ya da çok satanlarına baktığımız zaman eminim ki hepimiz üzülerek bakıyoruz o kısma. 
Genellikle çok satan kitaplar artık bu yöne doğru gitmeye başladı. Türkiye Yazarlar Birliği, 
biliyorsunuz 40 yıldır Türkiye’nin kültür, sanat, edebiyat hayatını sağlam bir duruşla 
yönlendirmeye çalışıyor ve asla çizgisini bozmuyor. Biz 2016 yılında Nisan ayında 1. Genç 
Yazarlar Kurultayını düzenledikten sonra bir gençlik birimi kurduk. Aynı yılın Ekim ayında 
da gençlik birimi kuruldu. İlk kurduğumuzda neler yapabiliriz diye baktığımızda en azından 
bizden öncekiler bize ne söylemiş üstatlarımız bize ne anlatmak istemiş bunları doğru bir 
bicinde anlayalım diye gençler Üstadları An(l)ıyor programı düzenlemeye çalıştık. Ardından 
farkındalık günleri özellikle Kudüs, Halep vs. gibi şehirler üzerinden yol almaya çalıştık. 
Yaşayan yazarları unutmadık ve onlar üzerinden program düzenlemeye çalıştık. Ve çok 
kısa bir süre sonra da bunu fiziki bir mekâna taşımayı hedefledik. Ankara’da şu an TYB’nin 
genel merkezinin alt kısmında bir Genç Kahvemiz var.  Akşamları programlar düzenliyoruz, 
geçtiğimiz yıl neredeyse her akşam bir program gerçekleştirdik. Bunlardan birkaç tanesinden 
bahsetmek istiyorum özellikle, haftalık olarak yaptığımız düzenli okuma programları var. 
Sinemanın Temel Kavramları ve Film Okumaları, Okumayı Sökmüştünüz Dikmeyi Düşünür 
müsünüz? Gibi birçok alana yönelik okumalar ve ayda bir kez yaptığımız Nurettin Topçu 
okumaları. Mehmet Doğan hocamızla iki haftada bir düzenlediğimiz, Safahat okumaları. 
Musa Kâzım Arıcan ile birlikte eleştirel düşünce seminerleri gibi programlar yaparak biz bu 
kahvede dolu dolu geçirmeye çalıştık. İnşallah 2. Genç Yazarlar Kurultayı’nın ardından daha 
fazla kişiye ulaşmaya çalışacağız. Umarım diğer şehirlerimizde de gençler için şubelerimiz, 
temsilciliklerimiz bu tarz faaliyetleri başlatırlar.
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Hüseyin Akın
(Usta Yazar)

Yazmak yazgıyı dillendirmektir

Hoşgeldiniz öncelikle. Oldukça bereketli bir buluşma genç enerjilerin bir araya getirilmiş 
olması aslında ileride anlamını bulacak bir hadisedir. 

Yazmak dediğimiz şey başta çileli bir hadise, okumaktan bağımsız bir şey değil. Bir kitabı dış 
kapağı ya da içi gibi bir tarafı yazmak bir tarafı okumak, ikisi de birbirine muhtaç. Ama ikisi 
de biraz cennet biraz cehennem. Çünkü bilmek haddizatında ıstıraptır. Bilmediğimiz zaman 
muhtacız. Ben bir mimarlık eğitimi almış olsaydım mimarlık ile ilgili çok şeyler bilecektim 
belki de bu binadan rahatsız olacaktım. İnsanlar neden çarpık mimariden nesnel anlamda 
rahatsız olmuyorlar? Bilmedikleri için. Estetik, müzik eğitimi almışsanız müzik kulağınız varsa 
ıstıraplı bir şey. Mahallenin müezzini sizi rahatsız edecektir. Bilmemek ne güzel bir sığınak, 
ne kadar rahatlatıcı bir şey. 

Hele yazmak... Yazgıyı tutanaklara geçmek. Yani kaderinizi tutanaklara geçiyorsunuz. Yazmak 
yazgıyı dillendirmektir. Çünkü yazmadığınız zaman her şey uçup gidiyor. Bir de konuşmanın 
serazat bir tarafı var; bir mükellefiyeti yok. Konuşuyorsanız, konuşmuş olursunuz, olur biter. 
Ama yazdığınız zaman onun bir sorumluluğu vardır. Kalıcılığı var ve muhatap alınabilir bir 
muhatabı var. Mesela konuşmanın bir tasdiki olmaz ama yazmanın tasdiki vardır. Bir yazı 
yazdığınız zaman bağlaç, kelime yanlışı olduğu zaman bir yığın sorumluluğu oluyor. Yazmak 
bu yüzden bir güçtür. Bu gücü dünyada güçlü olanlar ele geçirmeye çalışmışlardır ya da 
güçlü olduklarını zannedenler.

Kadın ve yazma ilişkisine baktığımız zaman sadece kafalarını örttükleri bir eşarptır yazma. 
Bunun dışında yazmayla hele hele bizim baktığımız zaman geleneksel kültürümüzde kadın 
ilişkisi yok denecek kadar azdır. Ama bugün burada hanım kardeşlerimiz bir hayli var. Bu öç 
almaktır. Kadınlar edebiyat açısından da haksızlığa uğratılmıştır. Çünkü bu bir güçtür: Yazma 
iktidarı dediğimiz şeydir. Bu iktidarı erkekler ele geçirmiştir. Ama bu bizim sahih geleneğimiz 
değil. Sahih gelenekte öyle bir şey yok. Yani Hz. Ayşe’nin fakih olduğunu biliyoruz. Peygamber 
dönemi ve sonraki dönemlerde kadın şairler var, Fatıma’nın şair olduğunu biliyoruz. Fakat 
ilerleyen zamanlarda kadınlara yazıyı öğretmeme cinsinden şeyler de oluşmuştur. Yani 
yazının ifsad edici bir tarafı mı vardır? O zaman okumaması da gerekir. Çünkü okumanın da 
ifsad edici bir tarafı var. Okursan aydınlanırsın. 

Okumak en büyük aydınlıktır ama rahatsız olursan başkaldırırsın. Tıpkı benim mahalle 
müezzinine başkaldırdığım gibi. Çünkü bilmek hakikaten ıstıraptır. Başka türlüsünü 
yapamazsınız. Niçin, neden diye sormak zorunda kalırsınız. Ama okumuyorsan, yazmıyorsan 
böyle bir sıkıntı yok. Sürekli beyninizle, aklınızla, kalbinizle birliktesiniz. Yazmak bedel 
isteyen bir şey. Tıpkı okumak gibi. Okumadan yazmak fazla şu anki piyasada. Bu belki bir 
halk ozanlarına mahsustur ticari bilgi dediğimiz şey. Fakat okumak dediğimiz şey sadece bir 
matbu metinden bir şeyi telafuz etmek değil ki. Bir kere biz okumanın kendisini indirgemeci 
bir şekilde kitaplara anlatmışız. Bizim medeniyetimizde okumak eşittir idrak etmek ve 
anlamak demektir. Yoksa böyle tamamen bir kitabı satır satır zihnimize geçirmek değil. 
Kuran-ı Kerim’i yanlış okuduğumuz için tabiatı yanlış okuyoruz. Tabiatı yanlış okuduğumuz 
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için Kur’an’ı yanlış anlıyoruz ve yanlış okuyoruz. Aslında tabiat okumalarıyla tabiat iç içedir. 
O zaman hiç kimse kalkıp da “Şiirimi nasıl yazsam? Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam?” 
demez. Orada sansür diye bir sıkıntısı olmaz. Neyi nasıl yazacağını bilir. O zaman mesela 
Şuara suresindeki o olumsuz anlamda altı çizilen şairler grubuna dahil olmazsınız. Burada 
uyandığımız bir durum... Kur’an konusu Kur’an’ın dışındadır. Kur’an, konusunu kendinden 
almaz. Kur’an şayet konusunu dışarıdan alıyorsa dışarısı çok uysaldır. “Devenin nasıl 
yaratıldığına bakmıyor musunuz? Göğün nasıl yükseltildiğine bakmıyor musunuz?” Şimdi 
“Bakmıyor musunuz?” ifadesinin bugünkü karşılığı “Okumuyor musunuz?” demektir. Bakın 
deveye... Bir Arap toplumu; hepsinin otomobil sayısı kadar deve var kapılarının önlerinde. 
Deveye bakmamaları mümkün mü? Fakat bu görmeye niyet ederek bakma meselesi yani 
okumaktır. Evet, “Göğü nasıl kaldırdık bakmıyor musunuz?” Hakikaten, gökyüzüne bakıp 
da içindeki taşları yerinden oynamayan var mı? Çok. Ne gökyüzüne bakacak vaktimiz var, 
imkânımız var ne de gökyüzüne baktığımızda içimizdeki taşlar yerinden oynuyor. İkisi 
de olmuyor. Neden? Çünkü şu an sanayileşme, şehirleşme, kentleşme, pozitivist birtakım 
kaygılardan dolayı tabiat profanlaştı. Yani kutsal dışı... Alıştığımız bir şey oldu. Peki insan 
alıştığı şeyden etkilenir mi? Hayır etkilenmez. Etkilenmediği zaman onunla ilgili devinimsel 
bir davranış gösterir mi? Göstermez. Ama siz tabiatın ve insanın aşkın tarafını her daim her 
bakışla görürseniz mutlaka kaleminize bir şeyler düşer. 

Şair, yaradılış şaşkınlığını üzerinden atamayan adamdır. Bir de şöyle bakmak var: Ben dünyayı 
her bakışta ilk kez görüyorum. Deniz, ilk kez deniz oldu ve ben ona ilk kez bakıyorum. İlk 
bakmak yani hayret dediğimiz şey. Mesela biz şu an, bu bahsettiğim profan yapı içerisinde 
hayreti unuttuk. Her şeyin izahı, her şeyin açıklaması var değil mi? Bir şeylerin hakikaten 
bilinmemesi, ne güzel bir şey. Aslında biliyoruz dediğimiz birçok şeyi bilmiyoruz. Mesela 
bilim bizi mutlu edecek, huzura kavuşturacak ne verdi şu ana kadar? Hiçbir şey. Yani adam 
atıyorum Prof. Dr. ve biyolog, boyu kadar kitapta her şeyi yazmış. “Peki sen kimsin?” diye 
sorduğun zaman kem küm... Kendi gerçekliğini bilmiyor. Çünkü biz okumayı tahsil yapmak, 
kitaptan bir şeye iz sürmek olarak aldık. Bir yaradılış idraki olarak asıl gerçekliğimiz, dünyada 
olmamızın gerçek sebebini araştırma, idrak etme meselesi olarak hiçbir zaman görmedik. 
Yani meselesi olmayan okumaz. Meselesi tüketim olan tüketir, kitabı da tüketir. 

Kitap tüketimi var, doğru. Bu da mesela Kuran-ı Kerim’de anlatılır. Kitap taşıyıcılığı başka bir 
şeydir, zihninizin raflarında ne kadar bilgili, ne kadar kültürlü olduğunuzu gösterme amaçlı 
bir entelektüel fiyaka. Bir de onun, o bilginin sizin hayatınıza yön vermesinin bir şeklidir. 
Ben, ortaokulda yazmaya başladım. Niçin? Çünkü ortaokulda okumaya başladım. Bana yol 
gösteren yoktu. Annem ilkokul 3’ten ayrılma, babam zar zor ilkokulu bitirmiş; evde 3 tane 
kitap var. Kütüphanemiz yok. Dönüp dolaşıp o kitaba güvenirim. Yunus Emre Divanı, Niyazi 
Mısri Divanı, Eşrefoğlu Rumi Divanı. Ben mi seçtim? Hayır. Hasbelkader babam bu üç kitaptan 
feyiz aldığı için, yani bir nevi ümmi sayılırlar. Biraz tasavvufi edası da olduğundan dolayı 
onu okuyarak.... Peki ne anlıyor? Hiçbir şey. Babamın hiçbir şey anlamadan ortamdan bir tat 
alması beni müthiş derecede etkiledi. Hem hiçbir şey anlamıyor hem de çok şey anlıyormuş 
gibi bir hâl içerisinde. Çoğunu da ezbere biliyor. Hiçbirisinin anlamını bilmiyoruz ama bu 
bilmemek bize hiç rahatsızlık vermiyor. Dolaylı olarak aslında buradan bir şey anlıyoruz; tını... 
Biz aslında hep anlam üzerine odaklanıyoruz oysa biz aslında neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz. 
Hep görünür şeyleri kaybettiğimizi söylüyoruz. Ama hayır, biz ahengimizi kaybettik, tınımızı 
kaybettik. Aslında en büyük kayıp, medeniyetimizin ahengi dediğimiz şeydir. Beni, bu üç 
kitabı okurken kendine çeken müşterek şey bizim tınımız. 
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Osmanlı’yı Osmanlı yapan şeyler için 20 tane madde sayıyorlar. İçlerinden bir tanesi de 
şiir. Bugün bakıyoruz mesela şiirde bir geri çekilme var. Dün de öyleydi; dün derken yakın 
dünden bahsediyorum. Sanki bir görünmez el şiiri çeksin gitsin artık bu tartışmaya bir son 
verelim demiş gibi. Aslında burada doğan ahengimiz, şiirdir çünkü bizim ilahi kaynaklara 
en yakın duran türdür şiir. Şiirle irtibatı kesmek aslında en yakın olanıyla irtibatı kesmektir. 
Bir de romanın yükseltilmesi var. Şimdi, roman karşıtı değilim keşke yazabilseydim. Fakat 
genelde roman, medeniyet babında baktığımız zaman bizim rengimizi, dokumuzu ifade et-
mez. Bizim hikâyemiz ne? Aslında biz bir hikâyeyiz. Her insan bir hikâyedir. Ama her insan 
bir şiir değildir. Hikâyesinde şiir olanlar vardır. Ve en münbit hikâye ortamı bu coğrafyadır, 
Anadolu coğrafyasıdır. Modern hikâye, göçle beraber büyük şehire geçişimiz Dr nükseden, 
başımıza gelen hallerin hikâyesidir. Şehir hikâyesidir. Ve çoğunlukla biz “Hikâye yazacağım 
ama neyi yazacağım, şiir yazacağım ama neyi yazacağım?” gibi durumlar yaşarız. Bu bir 
kere kişi için bir zafiyettir. Zaten neyi yazacağınla ilgili bir tereddütün varsa henüz yazma 
evresine ulaşmış değilsindir. Demek ki meselen bu. Demek ki onu keşfedemiyorsun, ele 
geçiremiyorsun. İşler yolunda gitmediği zaman insanlar konuşmayı bırakırlar. Şimdi ben 
şöyle değerlendiriyorum bunu: İlk önce söz değil şiir vardır. Söz sonra olur. Aslolan söz, şiirin 
taşıyıcısıdır, yükleyicisidir. Şiir yüklenendir. Adem ile Havva cennetteyken ufak bir şiir hâli 
yaşıyorlardı. Yasak ağaçtan meyve yiyinceye kadar söz yoktu. İyi ki de yasak ağaçtan yediler. 
Yemeleri gerekiyordu çünkü. Yemeselerdi şiir olmazdı, yemeselerdi hikâye olmazdı. Aslında 
biz yazmamızı Adem ile Havva’nın yasak ağaçtan yemesine borçluyuz. Yasak, yazmak için 
diriltici bir güçtür. Düz bir adam yazamaz. Mesela memurluk, yazının önünde bir engeldir. 
Çünkü kendisine öngörülen bir yaşam isteği var ve onu takip etmek zorundadır. Yani eliyle 
bir şeyi bozup yeniden yapmak, kendine ait ezber bozarak klişeleri devirmek memurların 
doğasında yoktur. Yanlış anlaşılmasın ben de öğretmenim. Ama memur değilim. Hiçbir za-
man da memur olmadım çok şükür. Ama kişiselleştirilmiş bir memuriyet yazının önünde en 
büyük engeldir. Yani bu noktada aykırı bir deviniminiz zaten olmaz. Adem ile Havva yasak 
ağaçtan yedikten sonra söz başladı. Kitab-ı Mukaddes bunu başka türlü anlatır, Kur’an başka 
türlü anlatır. Ama aralarında yakınlık vardır. Neden? Havva anlatır, Adem anlatır, Kitab-ı 
Mukaddes’te yılan da anlatır. Yani aslında şeytan simgesi. Hepsi anlatır. Bu itiraf ve suçu or-
taya koyma hadisesinin o mutlak sessizlik denen imge hâlindeki şiiri bitirip hikayenin ve 
sözün başladığı görülüyor. Ondan sonra söz başlamıştır. 

Biz bugün burada bu dünyada bu bahçede, aslında bu dünya bir bahçedir. Aslında 
Kur’an’da ve Kitabı Mukaddes’te bahsedilen bahçe, cennet değildir. Çünkü cennette yasak 
olmaz. Prototip bir bahçe, bir yaşam boyutudur. Çünkü bize bir şeyi anlatmak istiyorlar. 
Niye anlatmak istiyorlar? Çünkü Allah bize bakınız bazen düz yazı konuşuyorum. En çok 
da hikâye tarzında konuşuyorum. Bir yerinde kıssa olsa da bir tarafında da şiir var. Kuran-ı 
Kerim’i okuyup da şiir tadı almamak mümkün mü? Ama Kur’an ne bir öykü kitabıdır ne de 
bir şiir kitabıdır. Peki bunlar neyin nesidir? Yaşayan edebiyatın bir araç olarak kullanılmasıdır. 
Yani bir meydan okuyuş olarak kullanılması. İnsanın yazan üzerindeki ve okuyan 
üzerindeki gerilimi o insanın mevcudiyetine verdiği zarar, hikâyeden daha az şiirin. Aslolan 
yazmamaktır. Fakat buna gücümüz yetmediği için böyle bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü 
yaşadığımız gezegen, kozmos üzerinde bulunmamasının getirdiği iki trajik durum vardır: 
Bir, anlayamıyoruz. Hiçbir şeyi yeterince anlayamıyoruz. Ne tarih ne kimya ne matematik. 
İki, daha da açısı anlatamıyoruz. Düz yazı bir hayat yaşamak gönlü hakikaten kıpır kıpır olan 
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birisi için olabilecek bir şey değildir. Bu yüzden biz aslolan yazmamaktır esasını dikkate 
alarak mesela cennette şiir yoktur. Neden olsun ki? Cennette şiir varsa kavuşamamak vardır.

İşler yolunda gitmediği zaman şiir vardır. Peki işlerin Yolunda gitmediği bir yer söyleyin 
bana: Dünya. Peki insanların hepsi neden yazmıyorlar? Çok mu güçlüler yoksa çok mu 
güçsüzler? Şiir yazmayacak kadar güçlü müsünüz? Bu kadar gücü nereden buluyorsunuz? 
Mevcut dünyanın verdiği şeylerle iflah olmak mesela ben dünyada iflah olmuyorum. Peki 
dünyayla alıp veremediğim mi var? Asla, ama şunu söyleyebilirim: Bir yığın hastalıklar, 
ölümler, ayrılıklar dünyamızda her şey olabiliyor ama bunun karşılığında dünyanın bize 
verdiği bir şey yok. Peki yazmak nedir o hâlde ölmeden dünyanın yüzüne karşı bir çift söz 
söylemektir: Ey dünya diye… Peki yazmayan insanların ya da sizin bu dünyanın yüzüne karşı 
söyleyebilecek bir sözünüz var mı? Belki de insan bu dünyaya bir cümle kurmaya geliyor 
nereden biliyorsunuz Pekiyi bizim, bize ait olan bir cümlemiz yoksa düşünmemiz gerekmez 
mi hakikaten bir cümle ve dünyaya dair. Dairemiz var, arabamız var, yazlığımız var, kışlığımız 
var ama bir cümlemiz yok. Dikili bir ağaç gibi bir tek bu yok. Bu aslında büyük bir boşluk, bu 
boşluğu fark edenler ya şiir yazıyorlar ya öykü yazıyorlar ya da deneme yazıyorlar. Burada bir 
arkadaşımla tanışırken deneme yazıyorum dedi ama mahçup bir şekilde söyledi sanki böyle 
deneme yazmak kötü bir şeymiş gibi. Hâlbuki deneme müthiş bir şeydir. Deneme sanki bir 
tür olarak düşünülmediği için tamamen yanlış bir eda var. Aslında deneme öyküye giden 
bir yoldur. Öykü yazan deneme ile bir şekilde dinlenir, mola verir. Benim mesela yazdığım 
şiir kadar deneme kitabım vardır. Soruyorlar işte “Ne iş, kaç yıl üstüne deneme, denemeci 
misin?” Ben bunu bir şey için yapmıyorum ki öyle bir şeyci olma ihtiyacım yok ki.

İnsan şiir yazar. Bazen o şiirin içerisinde bir şeyler vardır şiire tam gitmez de yine de kıyamaz, 
onu atamaz. Şurada gitmiyor ama çok güzel bir şey oradan deneme yaparız tıpkı annemizin 
elbise dikerken elbisenin kumaş parçalarından artanları ile minder yapması gibi bu boşluk. 
Eğer bize gerçek anlamda hissedilir hâle gelmişse mutlaka ya deneme yazarız ya öykü ya da 
şiir yazarız. Burada sıklıkla örnek verdiğim Lao Tzu’nun hikmetli sözüyle anlatmak istiyorum: 
Bir testi yaparsın çamurdan içindeki boşluktur onu yararlı kılan, bir testiyi testi yapan içindeki 
boşluktur. Siz de tefeciye gitseniz bana bir testi yap deseniz ve boş bir testi verse kafasına 
vurursunuz. Ben ne yapacağım bunu dersiniz işte işimize yarayan içindeki boşluktur bir 
insanın içinde boşluk varsa şiiri yazar içimizde dünya ile alıp veremediğimiz yok, başka bir 
meselemiz yok, her şey yolunda böyle bir durumda yazmak gibi bir meselemiz olmadığı gibi 
okumak gibi bir derdiniz de olmaz. 

Okumayı bir tarafa atıp sadece yazmak insanı tüketir. Mutlaka çok yönlü okumalar; insan 
okumaları, tabiat okumaları, gökyüzü okumaları yaparak bu yazma maceramızı sürdürmemiz 
gerekiyor. Bunun piyasası yok mesela yazmak sanki böyle piyasa ile beraber yürüyormuş gibi 
düşünülüyor. Dergiler, odaklar bilmem neler yazmayı besleyen en önemli şey yalnızlıktır. 
Yalnızdır insan, biricik, yalnızlık biz kendi varlığımız kendinize ait bir oda nasıl gerekir fiziki 
bir odadan bahsetmiyoruz, zihnimizde var olan bir oda sürekli bir başkasının etkisiyle o o 
da düşünüyorsa orası bağımsız bir oda değildir yazma bağımsızdır. O ne der, bu ne der diye 
düşünmeden yazmak lazım. Bu da yalnızlıkla mümkün olur. Birtakım edebiyat mahsüllerine 
dokunarak insan edebiyatçı olmaz.  Kendine bir şey varsa isterse etrafında hiçbir şey olmasın 
yalnızlığını beslediği sürecek mutlaka. Bu yalnızlığı beslemek gerekiyor o zaman edebiyatçı 
olabilir. İki şiir yazan kişiler karşılığında piyasa değeri olan hiçbir şey elde edemeyeceklerini 
bilmeliler yani şiir sayesinde şunu ulaştım, şiir beni böyle yaptı, şöyle makam kazanırım falan 
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filan gibi şeyleri kafasından silmesi gerekir. Şöhret olurum gibi düşünmesin. Ülkede şu an 
böyle bir şöhret var ki yani insanlar her gün 15 dakikalığına meşhur oluyor yani meşhur 
olmak silsilesinde edebiyat, şiir falan sonlarda bile yer almıyor. Öyle bir durum söz konusu 
değil edebiyatla meşhur olunmaz edebiyatla insan edebi bir insan olur karakter kazanır ve 
yetkin yönler ortaya koyar. O da içinde bulunduğu medeniyet ailesine bir şeyler katmak ve 
aynı zamanda kendi şahsiyetinde de bir şeyler kazanmaktır yani Türk şiiri dediğimiz zaman, 
Türk öyküsü dediğimiz zaman bir çırpıda sayabileceğimiz 10 kişi aslında ne demektir? 
Bu topraklarda yetişmiş emek vermiş 10 kişi demektir. Yani bu kişi sadece kendini temsil 
etmiyor aynı zamanda bizim anlayışımızı, medeniyetimizi, atmosferimizi temsil ediyor. 
Sözcüklerle çok iyi geçinmek gerekiyor şiir kelimelerle yazılır aynı şeyi cümle ya da başka 
bir şeyle veya fotoğrafla şiir gibi yakalayamazsınız. Dize, Tanrı’dandır, aynı şey Öykü için de 
geçerlidir. İlk cümle, Tanrı’dandır aslında öyküde bir vehmin durumu başlar büsbütün bir 
sanattır, edebiyat bir kesbiyete biat etmez. Fakat kesbilik olmadan da olmaz yani Allah ne 
verdiyse şeklindedir ama o, verilen hayatı gerektiği gibi kavrama düzeyidir. Yığınların olduğu 
gibi kabul edilmesi değil zihnimdeki önem sıralamasının olması gerektiği gibidir. 

Bütün bunlar aslında kişinin Öykü, şiir, deneme adına ne derseniz deyin ne yazıyorsa yazsın 
bir görünmez el tarafından sevk edildiğini, gösterdiğini gösterir. Söyle ey şair, sen ondan 
memnun musun? Varsın kalabalık küfür etti sana, ey şair, sen çarsın yolunda yalnız yürü bırak 
kalabalık küfür etti sana bu şiir bir kere kendi yazdığı metinden kendisinin memnun olması 
gerekiyor. Alkışlar çok üzerine durdurulacak şeyler değil. Siz, kendi ettiğinizi kritik edecek bir 
seviyeye yaklaştığınızda bağımsız olarak asıl budur. Bu yalnızlıktır. İsmet Özel’in şiir okuma 
konusunda sanırım başlayan devam eden arkadaşlarımın çoğu okumuştur. Benim tavsiyem 
şiir okuma konusunda bir kere okumakla bırakmayın birkaç kez okuyun. Çünkü İsmet Özel’in 
ne söylediği ne söylemek istediği zamanla anlaşılıyor; benim lisede okuduğum fakültede 
okuduğum aynı kitap iken başka anlamlar kazandım. Fakülteyi bitirdim başkalaştı. İşte şiirin 
böyle gelişen devrimsel bir yanı var. 

Arkadaşlarıma söyleyeceğim bir iki hatırlatma daha olsun ve daha sonra konuşacak 
arkadaşımız da olacak, sözlerimi yavaş yavaş bitireceğim. Mesela benim gördüğüm 
tuhaflıklardan bir tanesi şudur: Bir an önce bir kitap sahibi olayım. Bu şairlerde daha fazladır 
fakat öykücülerde o kadar yoğunluklu görmüyoruz ama şairlerde müthiş derecede bir an 
önce bir kitabım olsun. Bu aceleciliği sebebi nedir sanırım şair yaftasını ismini hak etmenin 
tescil edilmiş olması içindir ama sizi şair yapan kitabınız değildir. 

Seni şair yapan kitabının değil belki de bir şiirindir. O kitap takıntısını acele bir şekilde gözden 
geçirmek gerekiyor. Mesela bana gelenler “Kitap çıkartacağım.” diyor. Edebiyat dergilerinde 
yayınlandı mı şiirlerin? “Yok.” Pekiyi bir editörün elinden geçti mi? “Yok, ama ben çok 
istiyorum.” Bana şunu söylüyor kitap çıkarmak istiyorum. Bence kitap çıkarma, defter çıkar! 
İlk kitap çok önemlidir. Evet, ama ben hiç olmasın demiyorum. Bir an önce kitabın olması 
demek çok da iyi bir şey değil. Edebiyat tartışmaları vesaire şu veya bu şunları söyledi, 
bunlara takılanlar risk alır. Hele bu, bir şiir ise öykü ise daha çok dikkat etmek gerekir. Biz 
bu dünyaya okumak için ve cümle kurmak için geldik. Cümle kurmak için geldik, cümlemizi 
tamamlayacağız, gideceğiz ama önemli olan o cümlenin hem uhreviyat açısından hem de 
söz dizimi açısından güzel bir cümle olması lazım. Bir cümle deyip geçmemek lazım gerisi 
boş, çok konuştum galiba. Teşekkür ediyorum.
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(3. Genç Yazarlar Oturumunun Devamı)

Muhlis Kılıç

(Genç Yazar)

Bizler hayatımızın her alanını, Allah’ın rızasını kazanmaya dönük çalışmalar yapabileceğimiz 
alanlara dönüştürmeliyiz. Yazmak elbette değerlidir, ancak Allah için olduğunda daha 
anlamlı olur. Bizler müslümanlar olarak Allah’ı unuttuğumuz gün bittiğimiz gün olur. 
Yazmaya da ‘’De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi 
olan Allah içindir’’ ayeti ışığında bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bizler hayata 
bu yönüyle bakarsak hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olanlardan oluruz. Aramızda 
farklı düşüncelerde olan arkadaşlar elbette vardır. Ben bir müslüman olarak hayatı bu 
şekilde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum.

Murat Açıkgöz

(Genç Yazar)

Fazla kelamın kalbi yoracağına inananlardanım. Konuşmamı 2 başlıkta tanımlamaya 
çalışacağım. Birincisi Yarın dergisinin çıkış noktası. Diğeri ise TYB ile alakalı olacak. Biz Yarın 
dergisini çay ocaklarında filizlendirdik. Yaklaşık on yıldır mecmua etrafında kenetlenen 
hayallerimiz vardı. On yıldır dergileri takip ediyorduk ama bizim fikir ve zihin dünyamıza 
doğrudan hitap eden dergi yoktu. Bu bağlamda neden bir dergimiz olmasın suali çoğalmaya 
başladı. Ve akabinde yarına dair atıflar yaparak, yarına dair düşüncelerimize istinaden adı 
Yarın olsun dedik.

İlk çıkış noktamız da bizim yedi güzel adamımız yok yetmiş güzel adamımız var diyerek, 
Yarın dergisi arka kapağına; Cemil Meriç, Nevzat Kösoğlu, Nihal Atsız, Nurettin Topçu, Kemal 
Tahir, Nurettin Topçu, Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim 
Karakoç, Ömer Lütfi Mete, Mustafa Kutlu, Mehmet Akif Ersoy ve Dilaver Cebeci gibi 
Anadolu’nun bağrından çıkmış birçok ismi dergimizin arka kapağına taşıyarak, manifesto 
niteliğinde mesaj vermek istedik.  Birinci çıkış noktası buydu. Fikri duruşumuzun yayın 
politikamızı etkilemesine izin vermeden, asla gelen bir yazıyı bu bizim yayın politikamıza 
uymuyor diye geri çevirmedik. Bugün özellikle konuşulduğu için şerh düşmek istiyorum. 
Bugün buradaki arkadaşlara derginin imtiyaz sahibi olarak; kamu düzeni ve genel ahlaka 
aykırı yazılar dışında; kendi yayın politikamıza uygun olmasa bile kabul edeceğimizi 
buradan bilhassa belirtmek istiyorum.

Konuşmamın ikinci başlığı ise TYB ile ilgilidir.  Türkiye Yazarlar Birliği kırk yıldır misyonunu 
devam ettiriyor ama bugünkü dünya, bugünkü şartlar ve bugünkü Türkiye çok farklı konumda. 
Dolayısıyla TYB’nin şimdiki dijital çağın gerektiği şekilde kademeli olarak dönüşmeli, yeni 
nesli anlayacak, yorumlayacak, şimdiki çağa uygun plan ve projelerinin olması gerektiğine 
inananlardanım. Dövizin sarsıcı dalgası kâğıt fiyatlarını uçurmuş durumda. Matbaalar kitap 
basamıyor, var olan kitapların fiyatları yükseliyor ve hatta dergiler kapanma noktasına geldi. 
Bir dergi sahibi olarak bu noktanın hasseten altını çizmek istiyorum.  İşte tam da bu noktada 
yazarları temsil konumundaki TYB’nin inisiyatif alması gerekiyor.
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Genç Yazarlar Kurultayı’nın iki yılda bir toplanmasını doğru bulmuyorum. İki yıl uzun bir 
süreç...  Genç Yazarlar Kurultayı her yıl toplanmalı. Kurultay sonrasında irtibat kesilmemeli, 
sahip çıkılmalı ve desteklenmelidir. 

Kim bilir ileri ki yıllarda Genç Yazarlar Kurultayı; öykücülerin, romancıların ve şairlerin ayrı 
ayrı toplandıkları ihtisas kurultaylarına şahitlik ederiz. Son olarak da bugüne değil yarına 
dair sözlerimiz olmalı.

 Ezcümle; Yarın’a söyleyecek sözümüz var.

Mustafa Can Özdemir

(Genç Yazar)

Bendeniz felsefeyle ilgileniyorum daha çok. Eflâtun ve Aristo arasında bir ayrım yapılır. 
Hikmeti Eflâtun, felsefeyi Aristoteles temsîl eder. Hakîm insânlar yazmamaya dâir övgüler 
düzmüşler. Eflâtun’un 7.mektûbunda böyle bir şey var, aklı olan yazmaz diyor. Yüksek 
sanatla uğraşan felsefeyle uğraşan insân, en azından, çok zor yazar. Çünkü dilin kendisi 
nâkıstır. Mânâyı bihakkın ifâde edemez. Karşısındakine aktaramaz bunu. Aynı şey Hz. 
Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîfi’nin 1. cildinin başında da var. Ben sana aşktan bahsediyorum 
sen bana cümle yapılarından, gramerden falan bahsediyorsun gibi bir cümlesi var. Aşağı 
yukarı hikemî geleneklerin hepsinde aynı şey var. Burada belki dörtlü bir tasnîf yapılabilir. 
Yazma ile dil ile kurulan ilişki açısından. Birincisi: yazar, ikincisi: entelektüel, üçüncüsü: filozof, 
bir de pek dile gelmeyen insânlar var. Geleneğimizde, aslında ilginçtir Konfüçyanizm’de de 
var, yazmaz yazdırılır, görmez gösterilir, söylemez söyletilir. İki gün boyunca kimse bunlara 
değinmedi. Böylece zihnimde de şöyle bir sanı peydâ oldu. Bu konuşmalar Londra’da 
yapılsaydı, herhâlde aynı şeyler tek farkla, İngilizce olarak, söylenecekti. Dolayısıyla, özellikle 
zikrettiğim husûsa değinmek istedim. 

Gerçi biraz önceki 2-3 arkadaş bir nebze benim değinmek istediğim noktalara, daha sert 
edâlarla değindiler. Belki de yazmayı taşra olarak anlamamız daha kolay olabilir. Muhyî 
Hazretleri şöyle der, taşramızdan sormak ile kimse bilmez ahvâlimiz. Konuşmak da, yazmak 
da taşradır. İlginçtir benzer bir şeyi, Hazret-i Mısrî de söyler, bilen bilir onu. Burada yapılan 
konuşmalarda, gençliğin ve dünyânın değişmesinden mütevellit, olması gerekenlerin 
de farklılaştığına dâir ciddî bir kanaât var. Bunun farkındayım. Mezkûr sorunu meselâ 
Baudrillard çok güzel anlattı: ‘Gerçeğin yitimi’… Hakîkatin kaybı. Kendimize şu soruyu 
sormalıyız: çevresel şartlar değişebilir, biz bunlara mutlaka entegre olmak zorunda mıyız? 
Elması çamura saplamak zorunda mıyız? Nihâyetinde yüksek sanatla, felsefeyle uğraşılıyor. 
Meselâ, iddiâ edildiği gibi, Nurullah Amcaya anlatmak zorunda mıyız bunu? Kitleler dünyâyı 
etkilemek isterler mi, anlama çabası içine girerler mi, tartışılabir ama dâimâ etkilenirler, bu 
muhakkak. Sözlerimi nihâyetlendirirken hayırlar feth olsun, şerler def olsun diyorum.
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Neslihan Soydaş

(Genç Yazar)

Sizlere bugün naçizane öyküden bahsetmek istiyorum. Ben öykünün bir hakikat dili 
olduğuna inanıyorum. Bunun temel sebebinin de Yaratıcının bize daima öyküler anlatmış 
olmasında gizli olduğunu sanıyorum. Yaratıcının bizi muhatap alırken sürekli olarak kıssalar, 
hikayeler anlatıyor olması ve hakikati bize hikâye etme yoluyla söylüyor olması. Biz daima 
hakikati bu yolla duyduk ve dinledik. Bu da demek oluyor ki insan varoluşsal olarak bu 
dilden anlayan bir varlık. Bizim bu dilden anladığımızı da en iyi ‘Sahibimiz’ biliyor. Biz devamlı 
doğduğumuz, içine düştüğümüz varlık alemine geldiğimizden beri hikayeler duyuyoruz, 
dinliyoruz ve aslında bir süre sonra hikâye anlatmayı da bu yolla öğreniyoruz.  Burada şöyle 
bir soru akla gelebilir. Kutsal metinler okumayan insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Ustaların, 
batıdan örneklerin, ismini öykü söz konusu olduğunda çokça andığımız Borges’in misal 
bizden çok daha iyi kutsal metinlere hâkim olduğu da şühpesiz. Kutsal metin okumayan 
insanlar bunu nasıl yapıyor dersek, tabi oradan da muhteşem metinler çıkabilir ama bunun 
da sebebinin aslında insanın yine kendi varlığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ontolojik 
birtakım sebeplere dayandığını zannediyorum. 

İnsan aslında hikâye anlatırken kodlarına uygun davranmış oluyor. Ben bunu şöyle bir 
sonuca bağlamak istiyorum. Aslında öykü anlatmaya ve hikayelemeye başladığı anda insan 
Allah’a ait bir sıfatı üzerinde cüz’i miktarda açığa çıkarmış bulunuyor. İbn-i Arabi hazretlerini 
okurken beni vuran şöyle bir misalle karşılaşmıştım: Şimdi hepinizden bir köy tahayyül 
etmenizi istiyorum. Köy, kasaba, oda fark etmez. Hayalimizde kontrol edebileceğimiz kadarını 
düşünelim. Bu insanlar bizim gibi yaşasınlar. Otursunlar kalksınlar yesinler içsinler, birtakım 
duyguları fikirleri olsun, hastalansınlar vs. Bu insanlar şu andan itibaren bizim zihnimizde bir 
varlığa sahip oldular. İbn-i Arabi Hz. aslında bizim varlığımızı da tam olarak böyle örnekliyor. 
Tabii o çok daha derin ontolojik açıklamalara giriyor. Anlatmak istediğim için bu kadarı kâfi. 
Bizim varlığımız da bir biçimde buna benziyor ve aslında hikâye etmeye başladığımızda 
da bize Allah tarafından bahşedilen, üzerimizde açığa çıkan bir sıfat olduğunu görmek 
mümkün. Allah bizi hayal ve murat etmiş, biz de bir şeyler yazarken birtakım karakterler 
bazı ortamlar, birtakım meseleler, hayal ediyoruz. 

Ve belki de murat ediyoruz. Bana öyle geliyor ki aslında yazmak bir taraftan insana bahşedilen, 
sadra şifa denilecek bir şey. Yazarak belki bu hayatın tahammül edilemez taraflarını, daha 
tahammül edilebilir hale getirmek için hareket ediyoruz. Öyküler varoluşun ilk anından 
itibaren, bizden de önce vardı. Ve hep olacak. Tarihin ilk çağlarından beri efsaneler vardı, 
ilk insan bir mağaraya birtakım resimler, görseller çiziyor, belki o güne belki de çok daha 
sonrasına kalmasını istiyordu.  Ben buradaydım ve siz yokken bunları yaşadım diyordu. 
Daha sonra şifahi gelenek geldi ve biz bunları konuştuk bu defa. Sözle aktardık, genişlettik, 
yazıya geçtik. Yani diyeceğim şu ki, öykü hep olacak, öykü daima olacak. Aslına bakarsak 
söylenmemiş olanlar da şu an var. Sadece şuan bunları anlatmaya muktedir sözümüz yok. 
Ve biz sadece söylememiz gerekeni söylemek için, asıl o anki kendimizi arıyoruz. Bulabilmek, 
dokunabilmek dileğiyle…



79

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                     II. Genç Yazarlar Kurultayı  

Nur Şevval Seven

(Genç Yazar)

Merhabalar, konuşmama Peygamber efendimizin bir sözüyle başlamak istiyorum.”  Allah 
kendi rızasının dışında bir söz söylememize müsaade etmez.” Şükür ki Müslümanım ve 
bana bahşedilmiş kelimelerin, cümlelerin hep bir anlamı vardı ve ben bir şekilde şükrümün 
edası olarak insanlara sözlerimi duyurmak istedim. Bu yüzden gazetecilik öğrencisiyim 
ve bir süredir dergilerle içli dışlıyım. Hocalarım az önce ‘dergicilik bir zehirdir, kana bulaştı 
mı bir daha çıkmaz.’ dediler. Tam olarak bu şekilde, dergi zehrini bir kere aldığınızda geri 
dönüşünüz olmuyor. 

Size kendi edebiyat olgumdan bahsetmem gerekirse de aklıma Kemal Varol’un “Gül 
çarşısında herkes başka tükenir şeyhim/ bak hiçbir kelimeyi almıyor içimiz.” dediği geliyor. 
Yazıya ve yazarlığa bir gül bahçesi olarak bakıyorum. Gülün bildiğimiz üzere her şeyi yapılır: 
reçeli, suyu, lokumu… Burada hepimiz bir gülüz yazdıklarımız keza bir gülün ürünü ama 
biz bu gülü nasıl tüketiyoruz. Kimimiz gülden(sözden) şiir, öykü, deneme, roman yazıyor. 
Peki, bu gülün neyinden faydalanıyorum? Her zaman en kaliteli olanın peşindeyizdir. Peki, 
yazdıklarımızla ne kadar kaliteli güller üretip, tüketebiliyoruz. Her şeyden önce kendimizi 
ne kadar kaliteli yetiştiriyoruz. Kendine yetemeyen, kendini yetiştiremeyen şair/yazar nasıl 
olur da toplumu yetiştirip, yetebilir? İnsan uzaktan her şeye yetip her şeyi sevebileceğini 
zannediyor ama önce kendimizi sevip kendimize yetmeliyiz. Türkiye Yazarlar Birliği’ne 
bizlere bu yolu açtığı için ve bizleri burada birleştirdiği için de çok teşekkür ederim. 

Ali Oktay Özbayrak

(Genç Yazar)

Edebiyat Ve Evrensellik Üzerine

Öncelikle böyle kurultayların bazı sakıncaları vardır. Genç yazar burada 2 yol seyretmek 
durumundadır. Buradaki birinci yol, kurultaylara katılan usta yazarlara uygun bir yoldan 
giderek onların benimseyeceği görüşler sunmaktır. İkinci yol ise, genç yazarın kimliğini 
ortaya koyması ve hayalindeki nitelikli edebiyat hakkındaki görüşlerinin dile getirtilmesidir. 
Yaklaşık 8-9 senedir, bu muhitin içinde yer alan biri olarak, artık bizim kendi neslimizin söz 
söyleme sırası geldiğine inanıyorum. Şüphesiz bizden daha genç arkadaşlarımız var ama 
benim yola çıktığım arkadaşlarım burada artık kendi sözlerini söyleyeceklerdir. Şu an Erhan 
Genç, bir dergide yazı müdürü ve birçok kitabı mevcut, Gülhan Tuba’nın ilk kitabı çıkmış, 
Ahmet Melih orda Profilinde Stalk İzi Var kitabıyla ülkemizde dijital çağ ve yazı hayatımız 
üzerine görüşlerini sunmuş, Bülent Ayyıldız ilk öykü kitabından sonra novellasıyla edebiyat 
dünyamızda adından söz ettirmeye başlamış. Ve bu festivalin düzenleyicileri Enes, Merve, 
Mehmet Önder bunlar Ankara’da Kurtuba’da ilk gençlik dönemimizde yola koyulduğumuz 
arkadaşlarımız… Yani o gün değiştirmek istediğimiz ne varsa bugün buraya çıkarak bu 
düzeni kurarak görüşlerimizi bildirme fırsatı bulmuşuz. Söz bizde. Ben modern öykü 
üzerine konuşmak istiyorum. Modern öyküde bazı sıkıntılarımız var; bunlardan birisi genç 
yazarlar olarak lokalde kalmamız. Yerelliği çok iyi beceriyoruz ancak evrenselliğe bir türlü 
adım atamadığımızı düşünüyorum. Bu konuyu son dönem çok dillendirdim ama burada 
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da bahsetmem gerekiyor. Mesela Adam Johnson’ın George Orwell Arkadaşımdı diye bir 
kitabı çıktı ve edebiyat tutkunlarını yıkıp geçirdi. Adam Johnson ele aldığı yerel konuları 
evrensele taşıyabildi. Bunu o kadar sağlam kurgularda yaptı ki öyküyü başka bir boyuta 
taşıdı. Hepimizi sarsan öyküler yazdı, toplumsal meseleleri de içine kattı. Ancak bunu Roland 
Barthes’in dediği gibi yaptı. Barthes, “İçine görüş, değer, ahlak girdiği an orada bir öyküden 
bahsedilemez. Öykü çöker” diyor. Bugün maalesef kendi adıma gördüğüm kadarıyla 
büyük bir çöküntü öyküsü var edebiyatımızda. Bunları tartışmıyoruz sonra birinin bizi 
görmemesinden ya da öne çıkamamaktan şikâyet ediyoruz. Oysa bir öykü burada yazıldığı 
zaman, Şili’deki bir çocukta, Bolivya’daki bir gençte ya da Astana’daki usta bir yazarda bir ilgi 
yaratabiliyorsa, evrenselliğe ulaşmıştır ve nitelik kazanmıştır diye düşünüyorum. Bu manada 
bu toplantılarda, bunların tartışılmasını temenni ediyorum. Bizse her defasında bundan 
uzak kalıyoruz. 

Dijital bir devrin çocuklarıyız. Dün katılamadım ama Ahmet Melih’in bundan söz ettiğini 
biliyorum. Bu konudan her seferinde özellikle bahsediyoruz çünkü dijital kavramıyla 
büyüyen o yetişkin yazarlar biziz arkadaşlar. Yani dijital kavramı edebi hayatımıza belli 
bir ölçüde girmeli. İnkâr da edebiliriz ret de edebiliriz ama şöyle bir gerçek var; bugün bir 
kitap çıkardığınız zaman arka kapak yazısı yazacaksanız Google’ın arama motorlarına göre 
algoritmalı kelimeler seçiyorsunuz. Böyle bir çağın içinde yazıyoruz maalesef. Bu çağı ya inkâr 
edersiniz ya da bu çağa ayak uydurursunuz. Bu çağı anlayıp dönüştürebilenler kazanacak. 
Ciddi manada dijitallik tamamen hayatımıza yerleşmiş durumda, bizler bu dünyanın 
yerlileriyiz. Evet teknik bir devre giriyoruz ama hayatımızın hakikati artık bu. Batı’nın dünkü 
metinlerine baktığımız zaman, büyük hayal dünyaları oluşturduklarını görürüz ve bugün bu 
hayal dünyaları bizim gerçeğimiz. Mesela Hobbit diye bir seri yarattılar, tüm turizm bugün 
Hobbit evleri üzerine kurulu. Dün metinlerde insanlar uçuyordu. Bugün Amerika’da yeni 
bir icat yapıldı, bir aparatı vücudunuza bağlıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Hogwarst’ın etkisini 
zaten hepiniz biliyorsunuz. Bizim edebiyatımızda ise, son dönem takip etmeye çalışıyordum 
elbette okuyamadığım çok kitap var ama pek gelecek tasavvurumuz oluşmadı. Yani az evvel 
Sayın Abdullah Harmancı, burnumuzun ucunu görebilmekten bahsetti ama burnumuzun 
ucunu aslında senelerdir görüyoruz. Yani sokaktaki simitçiyi, karton taşıyan çocuğu ya da 
geliri düşük bir sıradan insanı… Ama bir gelecek tasavvuru kuramıyoruz. Gençler olarak biz 
de henüz başaramadık. Biraz bunlara kafa yormamız gerektiği inancındayım. 

Ben tam bir Latin Amerika tutkunuyumdur. Mesela Kırmızı Pazartesi dediğimiz bir roman 
var, adamlar evrensel bir hikâye yaratabilmiş. Santiago gibi bir karakteri yaratabilmiş. Ki 
biz Santiago’yu İsa olarak da yorumlarız. Bugün özel sektörde herkesin kovulacağını bilen 
ama kimsenin yapamayacağı bir iş arkadaşımız olarak da yorumlayabiliriz. Öyle bir karakter 
yaratılmış öyle bir hikâye oluşturulmuş ki çok farklı açılardan okuyabilirsiniz. Bugün biz 
bunları henüz başaramadık. Başka bir örnek vermek gerekirse, Cortazar ve Boom Hareketi 
yazarları… Latin Amerika’nın büyük sanatçıları -Latin Amerika’yı şu yüzden ülkemizle 
bir tutuyorum: acılarımız, yaşadıklarımız çok benzer. Cidden karşımızdakine bir okuma 
yaratabildiğimiz zaman sıkıntılarımızın çıkışını o metinlerde görebiliyorum.- Cortazarlar 
toplandığı zaman başka meseleler konuşup tartışabiliyorlar. Şiddetli, ateşli tartışmalar bunlar. 
Ülke meseleleri, siyasi baskılar, sanat… Ve bir boom hareketi ortaya çıkabiliyor. Bugün biz 
eleştiri kültüründen yoksunuz. Eleştiri yapamıyoruz. Korkuyoruz; kendimizle yüzleşmekten, 
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baskılardan, ötekileştirilmekten. Bu yüzden belli sınırlar içinde dolanmaya çalışıyoruz. 
Edebiyat ise bu sınırları bu barikatları yıkabilme meselesidir.  Ve bu barikatı yıkabilenler, 
mücadele edenler, çağını doğru yorumlayabilenler, toplumsal sorunların etrafında evrensel 
metinler büyük hikâyeler yaratabilenler yarınlara kalacaktır.
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Handan Acar Yıldız
(Usta Yazar)

Genç Metin Üzerine

Konuşmakla yazmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam, ebette yazmayı tercih 
ederim. Yaptığımız işi anlatmak, o işi yapmaktan daha meşakkatli geliyordur genellikle. Bana 
böyle bir imkân tanındığında, en çok neyin üzerine düşünüyorsam onunla ilgili konuşmak 
istiyorum. Burada sizinle karşılaşmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü insanlar 
aynı ortamda bulundukları andan itibaren, hiç konuşmasalar dahi aralarında bir yaşam 
alışverişi başlar. Konuştuklarımız kadar sustuklarımızdan da bir şeyler öğreniriz. Programı 
düzenleyenlere teşekkür ederim.

Genç edebiyatçılarla bir araya geldik, Genç Yazarlar Kurultayı’ndayız. Bazen ideallerimiz 
ve dualarımız, çevremizdekiler tarafından iddia gibi anlaşılabilir. Gencecik insanlar daha 
eğlenceli işler yapmak yerine vakitlerini buraya ayırdıklarına göre burada bulunan herkesin, 
iddiası olmasa da geleceğe bakmak ve kalıcı olmak gibi bir ideal taşıdığını düşünüyorum. 
Dolayısıyla, yazarın gençliğinden ziyade yazılmış olanın genç kalabilmesi üzerinden bir 
sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Herkesin bir tek öykü, şiir, romanla edebiyat tarihine 
kalabileceğine inanıyorum. O tek eser saçları ağarmayacak ve yaşlanmayacak yapıttır. 
Yaptığımız okumalar sırasında bir metnin genç kaldığını bize düşündüren nedir? Genç 
edebiyat nasıl bir edebiyattır, yaşlanmayan bir edebiyat nasıl bir edebiyattır? Fikrimce, genç 
edebiyat organik bir edebiyattır. Biz onun nefes aldığını, bir hayat taşıdığını, damarlarını 
ve damarlarında akan kanı hissederiz. Bu da yaşanmışlık duygusuyla ilgilidir. “Yaşanmışlık 
duygusu” dediğimiz inandırıcılıktır, o hadisenin bizzat başımızdan geçmesi değildir. Yazar 
kendi başına hiç gelmemiş ya da bu dünyada hiç vuku bulmamış bir olayı anlatabilir. Ama 
yazarken bunu kendi içinde yaşadıysa, olayın felsefi, psikolojik, sosyolojik, düşünsel ve 
duygusal bağlantı noktalarını sezdirebildiyse, yazılan inandırıcı hâle gelir. Kanaatimce bu 
zorunluluk, genç ve kalıcı edebiyatın olmazsa olmazlarından biridir. 

Bununla ilgili modern edebiyatın kurucularından kabul edilen Flaubert’in bir tanımı var. 
Yaşlanmayacak bir edebiyatı bize şöyle tarif ediyor: “Eğer başkalarından farklı bir özelliğimiz 
varsa, her şeyden önce onu gün ışığına çıkarmalıyız. Böyle bir özelliğimiz yok ise onu 
edinmeliyiz. Bu nasıl olacak? İfade etmek istediğimiz bir konu üzerinde uzun süre, büyük 
bir dikkatle düşünmeli, kimsenin görmediği, söyleyemediği bir yanını görüp söylemeye 
çalışmalıyız. En önemsiz şeylerin bile bilinmeyen bir yanı vardır. İşte onu aramalıyız. Titreşen 
bir ateşi, ovadaki tek bir ağacı betimlerken, bunların karşısına geçip başka ateşe ya da ağaca 
benzemeyen yanını bulmalıyız. Kapısının önünde oturmuş bir bakkalın, piposunu içmekte 
olan bir kapıcının yanından geçerken bu bakkal ya da kapıcının gerek görünüm gerekse 
ruh haliyle diğerlerinden farklılığını öyle anlatabilmeliyiz ki, ben onları başka bir bakkal 
veya başka bir kapıcıdan ayrı görebileyim. Bir fayton atının ondan önce geçmiş veya ondan 
önce geçecek olan diğer atlardan hangi bakımdan farklı olduğunu tek sözcük ile bana 
anlatabilmelisin.’’ 
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Bu ayrıntıyla ilgili Sait Faik’in de hayatından bir örnek var. O da şöyle diyor: “Ben kuş, balık 
ya da çiçek diyen hikâyecinin hikâyeciliğine inanmam. Kuş yerine kanarya, balık yerine 
palamut demelidir.” Edebiyatın ayrıntısını vurguluyor. 

Genç edebiyatın hangi ilkeleri vardır? Metnin bizden sonraki zamana bizi aşarak kalmasıyla 
ilgili, öncelikle olay ve olgu dengesini sağlaması gerekir. Olaysız öykülerle post modern 
çağda çok fazla karşılaşıyoruz. Olay bizim çok da küçümsemememiz gereken bir ayrıntı. 
Öyküde ve hatta şiirde bir tahkiyenin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla olay, 
modern ve post modern çağda karşılaştığımız metinlerde gördüğümüz gibi, bizim bertaraf 
edebileceğimiz bir ayrıntı değil. Fakat olay tek başına bir eserin genç kalmasını sağlamıyor. 
Çünkü olayın olguyla belli bir denge oluşturması gerekiyor. Olgu nedir? Olgu, o olaydan 
önce ve sonra meydana gelebilecek bütün olayları, seçilen örneğin içinde yansıtmaktır. 
Bu yansıtma, alışıldık olanın peşinden gitme değildir. Bu yansıtma, felsefi ve psikolojik 
bağlantı noktalarını kavrayabilmekle mümkündür. Bir felsefeyi, bir psikolojiyi, bir ruh halini, 
bir durumu metnin içine yedirmek, metnin dışından bir sesle değil de içinden bir sesle 
sunabilmektir. Olayın olguya hizmet etmesi gerekir. 

Olay olguya aracıdır. Olay çok merkeze çekildiği zaman olgu çok geri planda kalır ve bu 
da metnin yaşlanmasını, bizden sonra ihtiyarlayıp ölmesini beraberinde getirir. Genç 
metinlerle ilgili tespit etmeye çalıştığım ilkelerden bir diğeri ise parçanın içine bütünü 
sığdırabilmektir. Aslına bakarsanız dikkatli bir göz için parça bütünden büyük olabilir. Parçayı 
bütünden büyük ve daha önemli hâle getirebiliriz. Elbette, ayrıntıda boğulup geneli yok 
etmek anlamında söylemiyorum. Ne demek istediğimi örnekle izah etmeye çalışayım. İnsan 
olarak hepimiz benzersiziz, nevi şahsına münhasırız. Ama yine insan olarak hepimiz bakışı, 
tutuşu, dokunuşu temsil ediyoruz. Bu anlamda metnin genç kalabilmesi için parça bütün 
dengesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili daha somut bir örnek 
vermek istiyorum: Mauppasant 43 yaşında ölmüş bir yazar. 10 yıl boyunca yazmış. Bu süreye 
27 eser sığdırmış. 300 öyküsü ve 16 romanı var. Dünya tarihinde çok bilinen bir öyküsü de 
“Yağ Tulumu”. Bu öykü bize parça bütün ilişkisini mükemmel şekilde yansıtır. Öyküde, bir 
arabanın içinde toplumun farklı kesimlerinden insanlar seyahat eder. Toplumun en önemli 
kesiminden insanlar da vardır. Toplumun en alt kesiminden insanlar da... Bu araba bir savaş 
ortamında seyahat eder. Yani toplumun yoklukla ve acıyla en fazla sınandığı ortamda. O 
küçük arabanın içinde aslında koskoca insanlığın tutumu, koskoca bir toplumun, ülkenin 
tutumu yansıtılır. Biz bugün arabalarla seyahat ediyoruz. Belki bundan 150 yıl sonra ufolarla 
seyahat edeceğiz. Buna rağmen, biz neyle seyahat edersek edelim o öyküdeki at arabası 
anlamsız hâle gelmeyecek. 

Duygu ve düşünce dengesinin de bir metinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında 
edebiyat eserlerini duygular üzerinden yazıyoruz. Fakat metnin bir anıya, bir iç dökmeye, 
bir hatıraya dönüşmemesi, sadece kendimize dokunan bir metin olmaktan çıkıp başkalarına 
dokunan bir metin olması için bu duygunun nasıl işleneceği önemli. Duyguyu düşünce ile 
işliyoruz. Duygu ve düşüncenin arasındaki dengenin genç kalacak eserde önemli olduğunu 
bu sebeple düşünüyorum. 

Hep dengeden bahsettik. Şimdi bir dengesizlikten bahsedelim. Okuma ve yazma arasında 
okuma lehine bir dengesizlik olmalı. Bir de günümüzde yeni metinlere baktığımızda yapay 
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zekâ ve yaratıcı zekânın birbirine çok fazla karıştırıldığını görebiliriz. Edebiyat eserinin 
yaratıcı zekâya, yapay zekâdan çok daha fazla ihtiyacı var. Boşluk da bırakmak gerekli. Bize 
kadar ulaşmış okuyucunun zekâsına güvenmeliyiz. Edebiyat eseri, bir ayrıntıdan, andan yola 
çıkarak, suya atılmış bir taş gibi dağılan halkalar hâlinde olduğunda lezzetlidir. 

Herkes bir eserle tanınır, demiştik. Bir eserle edebiyat tarihinde yerini alır. Geleceğe kalmak 
gibi bir idealimiz varsa, bunları tartışıyorsak, yazdığımız her metni belki de edebiyat tarihine 
kalma ihtimali taşıyan esermiş ön kabulüyle en başta kendimiz ciddiye almalıyız. Onu hak 
ettiği kadar önemsemeli, ona hak ettiği kadar emek vermeliyiz. Bu duygularla yazdığımızda, 
heyecanı yüksek, o bahsettiğim kanlı canlı, damarlarından sıcak kan akan metne bir adım 
daha yaklaşabileceğimize inanıyorum. Gençlikte bulaşan bir edebiyat virüsü var; kendini 
çiçek zannetme. Ben çok iyi işler yaptım, ama kimse beni anlamadı, kimse benim kıymetimi 
bilmedi diye düşünme virüsüdür bu. Bu hastalığın belirtilerini kendimizde sezdiğimizde 
şu tedbiri alabiliriz: Anlaşılamayan bir arkadaşımızı biz anlayabiliriz. Bizle birlikte yazan, 
çağdaşımız insanları çok yakından takip etmeliyiz. Madem anlaşılamadığımızı düşünmeye 
başladık, o zaman biz birinin kıymetini bilelim ve açalım onu en iyi şekilde anlamaya 
çalışalım. Edilgen görünen bu tutum aslında bizi zaman içinde etken konuma çekecektir. 

Yazanın gençliğiyle ilgili bir alıntı yapmak istiyorum şimdi. Araf, arada kalmışlık duygusunun 
edebiyatı çok beslediğini düşünüyorum. O yüzden Dante’nin İlahi Komedyası’ndan bir yer 
okumak istiyorum: 

Duyularımızdan birine acı ya da zevk egemen olursa 

Öyle kaptırır ki ruhumuz kendini bu duyguya

Artık öteki duyuları tanımaz hâle gelir 

Ve bu olgu 

Birden çok ruhumuz olduğuna inananların görüşünü çürütür

Ruhu büyük bir güçle kendine çeken bir şey görülürse, duyulursa 

Zaman bir çırpıda akıp gider 

Çünkü zamanı algılayan yeti başka, ruhu içeren yeti başkadır 

Biri bağımsız öteki bağımlıdır.  



IV.  OTURUM 
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Oturum Başkanı: Mahmut Bıyıklı
(Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı)

Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün oturumlarda konuşan 
konuşmacılara ve siz değerli gençlere de başarılar diliyorum. Gerçekten güzel ve dolu dolu 
bir kurultay oluyor. Moderatörün makbulü, sözü kısa tutandır. Bu sebeple hemen vakit 
kaybeden sırasıyla genç yazarlarımızı davet etmek istiyorum.

Furkan Fevzi Deli

(Genç Yazar)

Hocalarımız sabahki oturumda burnunun ucundakini yazmaktan bahsettiler, ben de 
burnunun ucundakini okuma hevesindeyim. Kendimi bir süredir yazmaya değil okumaya 
verdim.  Naçizane görüşüm  yazmak ancak okumaktan sonra  olabilir. Çünkü yazmak 
okumanın zekâtıdır ve zekâtı ancak belli bir mal varlığına sahip insanlar verebilir. Biz de 
ancak okuyup, okumakta zenginleştikten sonra yazabiliriz. Bu sebeple önce kendimden 
başlamak şartıyla dünyayı ve kitapları okumaya çalışıyorum. 

Hemşehrim Cemil Meriç’i anlamaya ve anlatmaya yönelik projeler yazıyorum. Her genç 
yazarın Cemil Meriç’i, yazarlık yolunda kendine yoldaş etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Meriç bizler yaşındayken, tüm kitaplarına el konulup Hatay da Hatay hükümeti tarafından 
idamla yargılanmış ve geçirdiği bu zor günlerin ardından şu sözleri söylemişti. “Herhangi 
bir batı memleketinde büyük bir fikir adamı olabilirdim lakin ezdiler.”  Ezilen son genç 
yazarımızın Cemil Meriç olmasını, bizim gibi genç fikirlerin bu sıkıntıları yaşamamasını 
umuyorum.

Rıdvan Temizer

(Genç Yazar)

Sevgili arkadaşlar, kıymetli hocalarım; Buraya gelmeme vesile olan kitabımın nasıl 
yayımlandığından kısaca bahsedip akabinde bazı sorular soracağım.

2016 Aralık ayında İstiklal Caddesi Demirören AVM’de bir depo kitap fuarına gitmiştim. 
Kayda değer yayınevi bulamamaktan sıkılmışken Alakarga Yayınları’na rast geldim. Cem 
Kalender’le karşılaştık. Kitap imzalatmak istediğimde muhabbet etmeye başladık. Hangi 
sıklıkta yazıyorsun, yazma motivasyonun var mı vs. gibi sorular sordu. O sırada tabii yaklaşık 
4,5 yıllık bankacıydım, pek bir motivasyonum yoktu. Çünkü haftada 5 gün mesai var ve 
yazmakla, edebiyat dünyasıyla ilişkili bir işin olmadan dolayısıyla çok zor motive olmak. 
Edebiyatla ilişkili olan arkadaşlar bilirler; hiçbir şekilde edebiyatla bir dirsek teması olmayan 
bir işte çalışıp edebiyatla ilgileniyor olmak gerçekten çok zor. Ben çok fazla motivasyonum 
olmadığını söyledim. Yazmaya başladığım şeylerin devamlı yarıda kaldığını söyledim. En 
son bir şeyden bahsetti. “Bizim bir kitap projemiz var klasikleşmiş yazarlarımızı biyografik 
roman formundagenç nesillere sunmak istiyoruz. Bu projeye katılır mısın?” Heyecanlanarak 
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olumlu cevap verdim. “O halde yazmak istediğin, gönül bağı kurduğun yazarlardan bana 
bir liste ver ve biz ondan bir seçim yapalım.” Birkaç yazar seçtim, gönül bağı kurduğum ve 
bunlar arasından Cem Kalender, Cahit Zarifoğlu’nu tercih etmiş ve bu projeye başladık. 

Kafamda size bahsedeceğim bir mevzu var ancak size vereceğim bir cevabım yok, size 
soracağım bazı sorular var sadece. Bu oturumdan önce Erhan Genç hocamla da konuştum, 
kürsüye çok fazla çıkılıyor ancak usta yazarlarla soru cevap şeklinde konuşulmuyor. Soracak 
sorularım var dolayısıyla cevap alabilirsem o şekilde ilerlemek daha güzel olur. Benim 
konumun başlığı; kaybolmamak için ne yapmalıyız? Bugün genç yazarlar olarak burada 
toplandık ancak şu canımızı acıtsa da bilmeliyiz ki geçtiğimiz onca yılda bizim gibi birçok 
topluluk geldi geçti ve birçoğunun adını bilmiyoruz bile. Türkiye’de her yıl yayımlanan 
yüzlerce romanın büyük çoğunluğu ilk romanlardan oluşuyor. Piyasayı bilenler buna 
vakıftır. Ayrıca tespit edilmiştir ki bu ilk romanlardan sonra ikinci romanla devam edenlerin 
sayısı bunlara kıyasla çok çok daha az. Yılda iki yüz roman çıkıyorsa bunların büyük bir 
kısmı ilk roman ve takip eden yıllarda bu ilk romanı yayınlayıp piyasaya giren bilhassa 
birçoğu genç yazarların ikinci bir kitapla devam edemediğini görüyoruz. Zor bir süreç olan 
roman yazma mücadelesini veren bunca insan ne oluyor da ikinci romanlarını veya öykü 
kitaplarını yazacak motivasyonu bulamıyorlar? Genç yazarlar olarak bizi edebiyat tarihinin 
acımasız dişlileri arasında un ufak olmaktan kurtaracak yöntem nedir? Açıkçası ben buna 
net bir cevap veremiyorum. Çünkü ben de şu an aynı dönemeçteyim. İkinci kitabımı yazacak 
motivasyonun arayışı içindeyim. Belki küçük bir ipucu verebilirim. Ben bu kitap projesine 
kendimi romancı olarak kanıtlamış birinin teşvikiyle geldim. Belki geçenlerde Abdülnasır 
hocanın bahsettiği paralelde olmasa da ona yakın bir mantıkla bir ustanın yönlendirmesi, 
bir ustanın yol göstermesi anlamında söylemiyorum bunu. Bu aralar ne yazıyorsun, diye 
soracak birisi olmalı. Mesela bunu konuştuk. Türk Edebiyatı Dergisi bir yılda 60 civarında 
öykü yayımlamış örneğin, 43 kadarı ilk defa öyküsü yayımlanan yazarlara ait. Önder kabul 
edilen kişiler bunun takibini yapmalı, mesai harcamalı diye düşünüyorum. “Ey vatandaş sen 
neredesin! 2 tane öykü yazdın iki senedir yoksun. Neredesin?” diye sormalı. Yani bunu bir 
görev olarak edinmeli. Dergicilik sadece yazıları topla yayınla bir dahaki sayıya hazırlan, 
süreci değil. O anlamda ustaların da bir görev bilinci olması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
genç yazarlar nerde? İki ya da üç öykü yayımladıktan sonra kaybolan yazarlara bir dönüş 
yapılması vs. konusunda böyle bir görev üstlenilebilir diye düşünüyorum.

İkinci eseri verme konusunda kendimizi nasıl teşvik edebiliriz? Dışarıdan istediğimiz teşvikler 
haricinde kendimizi ne yönde teşvik edebiliriz? Neticede şöyle bir şey var: Bana kitabım 
çıktıktan sonra birçok arkadaşım ne kadar kazanıyorsun diye sordu. Ben de dedim ki evet bir 
telif anlaşması yaptım. Bin tane basılıyor, yayınevi önümüzdeki üç ya da dört ay içinde belli 
bir telif ödeme sözü veriyor, tabii önümüzdeki üç ay içinde ödeyeceğiz dedikleri telifi altı ay 
sonra ödüyor. Maddi bir teşviki yok bunun, başka bir şey olmalı ancak demek ki olamıyor. 
Ben burada sadece cevabını veremediğim soruları sorabiliyorum. Çünkü net bir cevabım 
yok ama bunun olması gerekiyor. Edebiyat çöplüğünün bir malzemesi olmaktan ziyade en 
azından adımızı, eserimizi ileriki yıllara, geleceğe bırakmak için bir şeyler yapmamız gerekli. 
Peki, kalıcılıkla ilgili niçin sorun yaşıyoruz? Bunun iki sebebi olabilir tahminimce: Birincisi 
kendine güvenmemek ya da tanınmadığını, bilinmediğini düşünmek ise ikinci sebebi de 
şu olabilir: Sıkacak tek bir kurşunumuz vardı, onu sıktık ve cephanemiz bitti; söyleyecek 
sözümüz kalmadı. Bu ikinci sebebin bizim için geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.
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Selman Çevik

(Genç Yazar)

Sayın Şeref Başkanım, Kıymetli Hocalarımız, Türkiye’nin çeşitli illerinden Yalova’ya teşrif eden 
Sevgili Genç Yazarlar hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum…

Tarihin eski dönemlerinde savaşlar kılıçla yahut topla ve tüfekle yapılıyormuş, biz  ise şu 
anda başka bir savaş veriyoruz; biz kalemle bir savaş veriyoruz. Burada Abdülnasir abimizin 
kitabında bir dize var bahsettiğim meseleyi özetleyebilecek cümleler içeriyor. Diyor ki; 
“Mürekkep gibi bir pusatla akıncı olabilmek, kalem erbabına verilen en şanlı nişanedir.“ Bu 
gerçekten önemli, gerçekten mühim bir mesele.... Bugün kültür cephesinin boş kalmaması 
adına bizim buradaki faaliyetimiz çok önemlidir. Abarttığımı düşünmeyiniz lâkin dün Afrin 
Harekâtı ne kadar önemliyse bizim bugün yaptığımız şey belki o kadar önemlidir. Kültür 
cephesi o kadar önemlidir.

Benim  Yazarlık serüvenim aslında tam manasıyla ortaokul yıllarında başladı ama ciddi 
çalışmalarım lise dönemine aittir. Bir öğretmenim vasıtasıyla Hece Dergisi ile tanıştım. 
Aslında öyküye kayan öyküyle başlayan bir serüven vardı. Ancak daha sonra deneme ve 
makaleye kaydı.  Hece öykünün yayın kurulunda olan Dinçer hocamız bizi bu işe teşvik etti. 
Üniversitede de TYB ile tanışmamız Dr. Muhammed Enes Kala hocamız vesilesiyle olmuştur. 
Onlara da bu noktada çok teşekkür ediyorum. Sizler teorik meseleleri çok iyi biliyorsunuz. 
Ve bu konuşmalar aynı eksen üzerinden devam ediyor ancak ben başka bir konuya temas 
etmek istiyorum. 

Bugün bu ülkenin çocuklarının ayrışmadan farklı düşünseler bile ortak çalışmalar 
yapabilmesi belki her şeyden çok daha önemli. Bugün Diyarbakır’dan Tekirdağ’a Ağrı‘dan 
Şanlıurfa’ya kadar birçok arkadaşımız burada, bu demektir ki ülkenin çocukları ortak bir 
şeyler yapabiliyor. Bu ülkenin çocukları ortak bir platformda buluşabiliyor bunu gerçekten 
önemsiyorum. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz için bu çok önemli. Bugün Şanlıurfalı 
ağabeyimden öğrendiğim çok şey var, Diyarbakırlı ağabeyimden öğrendiğim çok şey var. 
İstanbullu ağabeyimden öğrendiğim çok şey var…

Bizim de bu noktada bir çalışmamız var. Bizler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi‘nde  
Toplum Ve Değer Araştırmaları Çalışma Grubunu kurduk. Orada makale incelemeleri 
yapıyoruz alanımızla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bir de topluluğumuz bünyesinde bir dergi 
projemiz var. Burada farklı düşünce ve fikirden arkadaşlarımızla bir arada olmak istiyoruz.

Benim Kasım 2017‘den beri Genel Merkez‘e ilettiğim projeler vardı. Bunlardan birisi de şu 
-burada hepimiz bir araya gelmişken bunu ayrıca ifade etmek istiyorum- TYB bünyesinde 
TYB’nin bulunduğu bütün illerde bir gençlik yapılanması oluşturularak oradan Genel 
Merkez‘de bir havuzda ortak bir dergi çıkarılabilir mi? Diye düşünüyorum. Hem bir öncü 
olmak adına hocalarımız bunları daha derli toplu okuyabilir hem de daha göz önünde 
olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü TYB önemli bir mesleki kuruluş orada da ileriki yayın 
hayatlarımızda önemli çalışmalar yürütebiliriz diye düşünüyorum. Bunları da kendi aramızda 
istişare edebiliriz.

Nuri Pakdil Üstâd öyle diyor, “Yazmak uzun bir yürüyüşe çıkmaktır“. İlk yazmaya başladığımda 
bu cümleyi öğrenmiştim. Feuerbach, “Kelimeler bir hürriyet hareketidir.“ diyor. Sinan yağmur, 
Aşkı bilmeyen bahçe, toprak, su olabilir mi, bir kelime olabilir mi, aşkı bilmeden bir insan 
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yazmaya oturabilir mi ? diyor. Aslında hepimiz aşkı biliyoruz, kalem sevdasını biliyoruz, 
kelam sevdasını biliyoruz… Cahit Zarifoğlu ise “Şiir insanın amellerinden birisidir diyor yani 
salih amellerle Rabbe varmak!“ diyerek zirveyi belirliyor. 

Yalova’da çok güzel bir atmosfer var, dün akşam ki sohbetlerimiz çok değerliydi. Ferhat 
(Koç) hocamızla yaptığımız sohbet, kendi aramızdaki muhabbetler gerçekten çok keyifliydi 
bunun için ayrıca teşekkür ediyorum…

Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum; Genç Tyb biriminde bulundum ama Genel 
Merkeze girdiğimde orada nasıl bir emaneti taşıdığımızı, 40 yıllık bir mazisi olan kuruluşu 
Erdem Beyazıtları, Mehmet Akif İnanları, onların bırakmış olduğu bir emanete bir mirasçı 
olmanın ne kadar değerli olduğunu da hissediyorum. İnşallah Genel Merkezimize buyrun, 
Genç Kahveye buyurun mutlaka yolunuz düşerse sizleri orada misafir edelim.  

Biz zerre olsak bile bir şeyleri farklılaştırabiliriz, bir şeyleri değiştirebiliriz yeter ki ümitsiz 
olmayalım ve bu mücadeleyi sürdürelim…

Üstâd Necip Fazıl’ın şu dizeleriyle bitirmek istiyorum;

                                      Tohum saç bitmezse toprak utansın, 

                                      Hedefe varmayan mızrak utansın. 

                                      Hey gidi küheylan koşmana bak sen,

                                      Çatlarsan doğuran kısrak utansın … 

diyor. Biz koşmaya devam edelim diyorum, hepinize sevgiler saygılar sunuyor ve teşekkür 
ediyorum…

Şeyda Kazez

(Genç Yazar)

Edebiyat dünyasında gördüğüm üç sorundan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri 
popüler olma isteği. Bir diğeri edebiyata, hassaten şiire yalnızca masa başı mesaisi yaparak 
ulaşılabileceğinin zannedilmesi, düşünülmesi, bir diğeri de yine bağlantılı olarak, şiirin 
değerinin gün geçtikçe azalması. Şöyle açıklayacağım, dün Yıldız hocamız bahsetti bundan 
biraz, o yüzden birkaç cümleyle geçeceğim. Bu, bana kalırsa, ki böyledir yani, edebiyatın 
kendisine zarar verir aslında. Popüler olmak amacıyla yazılan metinlerden bahsediyorum. 
Şöyle: bu metinleri okuyanlar, okuyup da anlayanlar - anlamaktan kastım belli bir kültür 
birikimine sahip olmak elbet - zaten bunun ne olduğunu ya da ne olmadığını göreceklerdir. 
Ama gerçekten anlamadan okuyanlar, şiir bu muymuş ya da roman bu muymuş dedikleri 
zaman, edebiyata zarar gelmiş demektir. 

Bir diğer meselemiz özellikle şiirin masa başı mesaisi yaparak ortaya çıkacağına inanılması. 
Yani çalışılmadan bir anda şiir ortaya çıkar demiyorum, ki üzerine yıllarca çalışılmış şiirler var, 
yani bir şiir üzerinde yıllarca çalışmış şairler olduğunu biliyoruz. Ama şiirin iskeleti bir anda 
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oluşur diye düşünüyorum. Bana göre şiir, insan vücudunda doğuştan var olan bir hücre gibi. 
Onu olmayandan yaratamazsınız. Bu yüzden şair şiiri seçmez ya da yazmayı seçmez aslında, 
şiir şairini seçer diye düşünüyorum. 

Bir diğeri son olarak şiire verilen değerin gün geçtikçe azalması. Bazen kitapçılara gidip rafları 
inceliyoruz mesela, birtakım kitapların, hatta insan zihnine hakaret denilebilecek kitapların, 
bir baskıda 500 bin tane bastığını görüyoruz. Ve bunlar satılıyor, bitiyor. Öte yanda ise bin 
tane şiir kitabının yıllarca satılmadığını görüyoruz. Bunun için ne yapabiliriz ya da bir şey 
yapabilir miyiz bilemiyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 
bazı üniversitede seçmeli olarak verilen bir okuma kültürü dersimiz var. Yani bu ve bunun 
gibi derslerin aslında orta okuldan itibaren okullarda verilmesi, böyle bir şey elimizde olsaydı 
şayet, bence hem okuma kültürünün, okuma alışkanlığının o yaşlarda kazanılması açısından 
hem de az çok iyi yazar şairlerin tanınması açısından önemli diye düşünüyorum. Ama 
dediğim gibi bütün üniversitelerde olmamakla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 
dahi seçmeli olarak veriliyor bu dersler. Bu anlamda bir çalışma yapılır mı bilemiyorum. 

Edebiyat görmektir, baktığımızı görmek ümidiyle. 

Taner Afşar

(Genç Yazar)

Her gün ayır bir senaryo yazdığımızın ve bu durumu belli bir makama iletmek için ayrı 
taraflarca kurguladığımızı, bir olayın talep noktasında bulunarak ya da olaydan doğrudan 
etkilenen olarak aslında heran metin yazdığımızı ifade etmek isterim. 

Aslında herkes hergün birbirinden farklı öyle ya da böyle metin yazıyor. Lakin edebiyat 
yapmak çok farklı bir şey. Burada edebiyat yapmanın ne demek olduğunu uzun uzun 
açıklayacak ve bu hadsizliği yapacak değilim ama bu metinlerin içerisinde okumanın 
yazmanın çok daha ulvi anlamlar içerdiğini söylemek isterim. 

Oku emrinin bir metin okumadan daha ziyade biraz daha insan okumak doğa okumak, gönül 
okumak, yaratılış amacını okumak noktasında bu amaçlara hizmet eden bir kavram… Bu 
sebepten ”oku“ emri edebiyatın bir parçası olarak karşımızda duran bir gerçektir. Eğer binlerce 
yüzlerce sayfadan oluşan metinleri okuyup insanı okuyamazsak edebiyatın ne manası var. 
Eğer binlerce dizeden oluşan bir şiiri okuyup doğayı okuyamazsak yaratıcının lütfunu sanatını 
okuyamazsak edebiyatın ve sanatın ne manası var. Bizim burada bulunmamızın ne amacı 
var. İnsanın derdini anlatmaya nefesi yetmezmiş. Biz derdimizi anlatamayanlardan olduk. 
Bu vesileyle derdini anlatamayanlara da selam olsun. Ben inanıyorum ki hocalarım da dahil 
derdimizi anlatamıyoruz. Çünkü hepimiz yalnızız. Yani kimse kusura bakmasın yalnızlığın 
sığınağına sığınmak isteyen insanlar olarak aslında edebiyat yapmak istiyoruz. Samimiyet 
bu modern zamanlarda en büyük yasak meyve. Ve biz bu yasak meyveye dokunanlardanız. 
İnşallah grup olarak da bundan sonra bu yasak meyveyi muhafaza edenlerden oluruz. 
Samimiyeti kaybetmeyenlerden oluruz. 
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Utku Özbay

(Genç Yazar)

Öncelikle bizi burada ağırladığınız için size çok teşekkür ederim. Ayrıca kendimizi anlatmak 
için bize burada bu fırsatı yarattığınız ve bizi dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 

Yaklaşık 10 yıldır yazı işinin içerisindeyim. Çeşitli dergilerde, internet sitelerinde ve sanal 
dergilerde ve ulusal gazetelerin kitap eklerinde inceleme yazılarım, eleştirilerim yayımlandı. 
Öykü ve şiirlerimi de bu süreçte yayımlama fırsatı buldum.

İzmir‘de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyorum. Bir yandan da doktoraya 
hazırlanıyorum. 

1977‘de kaybettiğimiz Oğuz Atay İngiltere’de hasta odasında günlük tutmaya karar verir 
ve Günlük’üne şunları yazar: “Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istediğim gibi dinlemiyorsa 
-günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptınız!” 

Aynı Oğuz Atay, ilerleyen günlerde edebiyat teröründen bahseder. Her yani sarmış, bir örnek 
ve farklı olanı yargılayıp dışlayan, kabul etmeyip yayımlamayan sol edebiyat teröründen. 
Hâl böyle olunca -tabii buradaki tecrübeli hocalarımız bizden çok daha iyi bilirler o süreci- 
farklı ideolojik edebiyat teröründen de bahsetmek mümkündür. (sağ, liberal, burjuva vb.) 
Günlerdir buradaki arkadaşların seçtiği şiir metinleri ile konuşmalarına dahil ettikleri yazar 
ve düşünürlerin seçiminde de bunu üzülerek fark ettim. 

Maalesef edebî ürünlere ideolojik bakılıyor. Bu da dergilerimizdeki renklerin sınırlı olmasına, 
edebiyat camiasının darlaşarak sınırlı kişi ve konular üzerinde paradigmatik bir rücu 
yapmalarına sebep oluyor. Sisifos gibi. Burada çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini 
düşünüyorum ben son olarak.

Kurultayda yepyeni, pırıl pırıl, çok donanımlı arkadaşlarımla tanışma fırsatım oldu. Şu kısacık 
zamanda çok kaliteli hasbihal etme şansı bulduk. Var olsunlar. İzmir’e yolunuz düşerse 
mutlaka beklerim. 

Ümit Köksal

(Genç Yazar)

Öyküye ve şiire, yani edebiyata nasıl başladığımı anlatmak istiyorum müsaadenizle. 
Müslümanlık, Müslümanca yaşayışın tarafımca çok önemsenmesi. Arasındaki bağıntı nedir 
peki. İbrahim a.s ve kıssası ile açıklayayım meseleyi. Kıssada Rabbine diyor ki, Rabbim bana 
dirilmeyi göster. Allah diyor ki; inanmadın mı ki, cevaben inandım ama kalben tatmin 
olabilmeyi istiyorum diyor İbrahim a.s. Daha sonra Allah dört tane kuş almasını parçalara 
bölerek farklı dağlara bırakmasını istiyor. İbrahim a.s. dört kuşu parçalara bölüyor ve 
daha karmaşık olabilmesi için farklı parçaları farklı dağlara koyuyor. Ve parçalanmış olan 
kuşları çağırıyor. Parçalar başı hariç ayakları üstünde bir bütün halinde kendisine doğru 
geliyor. Sonra tekrar çağırıyor. Sonra başı da gövdesinin üzerine yerleşiyor. Dirilmeyi 
gördüğünde kalbinin tatmin olduğunu hissediyor. Ayeti kerimede der ki İbrahim inandı 
fakat kalbinin tatmin olabilmesini istedi. Burada kıssadan hisse vardır bana göre. Peki nedir 
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bu, orada akledin diyor, anlayın diyor. Düşünün diyor. Yaşayın diyor, okuyun diyor. Benim 
de edebiyata, okumaya başlama meselem akletmek diyebilirim. Burada okumak aklınıza 
gelen somut olan durum değil, insan kendisini okumalı. Yaşamalı, düşünmeli. Bir sokağı 
düşünün veya örneği o kadar uzağa götürmeye gerek yok. Kaldığımız otelin kenarında 
kedi var. Kedi sürekli dolanıyor etrafta, sürtünüyor sevin diyerek. Kaç tane insan kediyi 
severken kalp atışını hissetmiştir, otelin önündeki gülün kokusunu damarlarına kadar 
çekmiştir bilmiyorum. Aslında insanlarda bu durumun gerçekleştiğini zannetmiyorum. 
Böyle konuşmalar söylenildiği zaman biraz daha ütopya tarzında söylem olduğu anlaşılıyor. 
Ama hayır, ben gerçeğin bu olduğuna inanıyorum. Bu yüzden okumalarımda da genel 
itibariyle yavaş yavaş okumayı tercih ediyorum. Okuduğum kaynakları sadece okumak için 
değil, içerisindeki sözleri dikkate alıyorum. Karakterimin o söze uygun olmadığı düşüncesi 
oluştuğunda o sözü duvarımda bağlı bulunan bir kağıt veya takvim var, o takvime asıyorum. 
Ve takvimle konuşarak diyorum ki o karakter düzelecek. Notlardan biri şu mesela. Hacı 
Bektaşi Veli’nin sözüdür. Öl söz verme öl sözünden dönme. Çok söz veriyoruz hayatta, bir 
dergiye yazı göndereceğiz zamanından iki gün sonra gönderiyoruz. Gönderme mevzu 
değil aslında burada. İki gün sonra gönderdiğimizde dahi sözümüzde durmamış oluyoruz. 
Veya ikiyüzlüler ateşin en altındadır diye bir söz var takvimimde. Kürsüye çıkıyor birtakım 
aforizmalar üretebiliyoruz. Kendimizi iyi gösterebilmek için sözler sarf ediyoruz. Ama bu 
sözlerde aynaya bakıp mı söylüyoruz yoksa aynadan yansıyanı mı söylüyoruz. Yani aynada 
yansıyan önemli, karanlıkta baktığımızda siyah yansıyabiliyor veya bir güneşte baktığımızda 
beyaz yansıyabiliyor. Güzel bakmak gerekiyor. 

Geçenlerde okuduğum kitapta bir meseleye rast gelmiştim. Kitabın bir kısmı biyolojik 
açıdan eşleri anlatıyor, iki eş vardır diyor. Onlar yaşlandığı zaman yüz hatlarındaki kırışıklığın 
benzerliğini iletiyor. Benzerliğinin aynı olmasının sebebi birbirleriyle aynı duyguyu 
paylaşmaları, yani güldüğü zaman aynı şeylere gülmeli ağladığı zaman aynı şeylere ağlamalı 
olarak açıklıyor. Ama şimdiki insanlar hal dilini bilmiyorlar. Sadece kendilerini düşünmekten 
vazgeçmiyorlar. Yaşlanınca yüz hatları nasıl olacak merak ediyorum.

 Biz okuyoruz, yazıyoruz fakat yazdıklarımız üzerimizde sirayet etmediğinden dolayı bir 
anlam ifade etmiyor. 

Serzenişlerimi ifade ettim kusuruma bakmayın. Tekrar müsaadenizle.

Ümmügülsüm Lafcı

(Genç Yazar)

Yazmak ve okurun yazmak eylemi içerisinde peşinden gittiği yaşamak eyleminden bahsetmek 
istiyorum. Aslında hepimizin ezbere bildiği bir cümle bu…   Ancak, bilmek ayrı şey idrak 
etmek ayrı şey… Daha yolun çok başındayız. Heyecanlıyız.  Hepimiz bir şeyler karalıyoruz. 
Defalarca kendi kendimize okuduğumuz gibi başka birilerine de okutuyoruz, dinletiyoruz.  
Sonra onların yorumlarını, düşündüklerini, hissettiklerini duymak istiyoruz. İşte tam bu 
aşamada ezbere bildiğim bu cümleyi idrak ettim. Mesela bir yazı yazıyorum. Kullanacağım 
kelimeleri, sanatları, cümle uyumlarını dakikalarca düşünüyorum; bu yazıyı okutuyorum. 
Bir de o an ihtiyacını hissettiğim, yazmamamın imkânı olmadığı bir yazı yazıyorum, yine bir 
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sanat kaygısı oluyor elbette. Ama çok düşünmeden…  Bir kelimenin üzerinde on kere gidip 
gelmeden yazıyorum. Bu yazıyı da yine aynı şekilde birilerine okutuyorum.  Ve okur çoğu 
zaman bunu seçiyor. İlginç bir şekilde, yaşamak bir sır gibi yazmak eyleminin arasında siniyor 
ve okur olarak onu arıyoruz. Bence tarih de böyle. Yani bu eser mefhumunun kaderi. Tarih 
bir şekilde yaşanmışlığı olan eseri seçiyor. O yüzden; bana kalırsa, insan yaşamalı. Eskiden 
şöyle bir cümle kurardım ben: bana bir kütüphane versinler, bir de yazacağım bir köşem 
olsun, orada yaşlanabilirim. Aslında bu asıl istediğim şey ile ne kadar tezat bir dilekmiş… 
Eğer bir inancın varsa bu davan olmalı, eğer hayalin varsa vazgeçmemelisin. Eğer bir acın 
varsa dibine kadar yaşamalısın. Bir aşkın varsa hayatının her alanına nüfuz etmeli. O yüzden 
arkadaşlar, hayatın temiz taze kanın damarlarınızda dolaştığı ve bir çiçeği koklamaktan 
bitkin düştüğünüz bir yaşam diliyorum. Teşekkür ederim.

Zeynep Betül Kavak

(Genç Yazar)

Konuşacak çok şey var ama süremiz kısıtlı olduğu için önceliği ben umuda vermek istedim. 
Çünkü yaşadığımız her şeyde bugün işte aile ilişkilerinden tutun ikili ilişkilere kadar, iş 
ilişkilerinden öğretmen-öğrenci ilişkilerine kadar gerçekten olumsuzluklarla karşı karşıyayız. 
Ve bu ister istemez insanın hayat enerjisini düşüren bir şey. Fakat ben olumsuzlukların bu 
kadar “yazarlar” olarak dile getirilmesinden ziyade bunun daha olumlu bir şey, yaşanabilir 
şeyler, imtihanımız olduğunu bir algı çerçevesi içerisinde yansıtılması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Çünkü insanın bir umut tüpü olduğunu ve bununla nefes aldığını düşünüyorum. Geçen 
gün Gökhan Özcan’ın bir yazısını okudum. Orada, yaşadığım şeylerden dolayı saçlarım bile 
üzüldü, gibi bir ifadesi var. Evet bugün belki saçlarımız üzülecek, sevdalarımız üzülecek, 
hayallerimiz, umutlarımız üzülecek ama biz bunu, hayatın bir getirisi olarak kabul edip gene 
de umutla yaşamaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve her yazarın, istisnasız 
her kalbe bir umut tohumu ekmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bu noktada herkesin 
birer bahçıvan olduğunu düşünüyorum ben. Ve ne varsa insanların kalbinde soğumaya 
yüz tutmuş, umarım bunların yeşillenmesine sebep oluruz böyle kalemler oluruz. Bu bir 
temenni, teşekkür ediyorum. 
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Mehmet Narlı
(Usta Yazar)

Edebiyat Kurmaca/Yalan Ve Gerçeklik

Esasında sanat ve yalan arasında zorunlu bir ilişki olduğu kanısı veya kabulü çok eskiden 
beri var. Şiir  romanda hikayede söylenilene ve gösterilene “yalan” denilemeyeceği, ona 
“kurmaca gerçeklik” denildiği şeklindeki kabul de çok yeni değil. Bu ikisi arasında oyalanıp 
dururken bir de “abartılmış gerçeklik”, “alternatif gerçeklik” şeklinde insanları, yalanın 
aslında yalan olmadığına inandırmaya çalışan zihin yönlendirici odaklar çıktı. Geçenlerde 
katıldığım “peygamberi sanatla anlatmak” konulu bir toplantıda da bazı dostlarımız “roman, 
peygamberimizi anlatmasın, çünkü roman yalan ile kurulur”; bazı dostlarımız da “yahu bu 
kurmacadır; kurmaca yalan mıdır” deyince, hiçbir yeniliği olmadığını sandığım bu tartışmayı 
zihnimde ölçüp biçiyor buldum kendimi. Aslında biliniyor olarak kabul ettiğimiz bazı 
şeylerin ortalığı alevlendirecek bir görüşle yerlerinden sarsılabildiğini düşünmeye başladım.  
Genel olarak üç kelime-kavram var elimizde: gerçek, kurmaca ve yalan. O halde gerçeğin, 
kurmacanın ve yalanın ne olduğu konusunda bir tanımlama yapılabilirse mesele hallolur 
(diyorsanız yanılıyorsunuz). Çünkü her üç kelimenin köken ve anlam olarak bir yığın akrabası 
var; her bir akrabanın yığınla çoluğu çocuğu var. Bunları kendi gözüne, kulağına, diline, 
zihnine göre tanımlayan kesip biçen felsefesi, sanatı, siyaseti var.  

Yalanın ve kurmacanın insan için işlevinin ve insana etkisinin esas alınması ile şimdilik bir 
hal yolu bulunabileceği görüşündeyim.  Birkaç gün önce ölen Ursula K le Guin, Amerika 
merkezli “alternatif gerçeklik” simülasyonuna “gerçeğin sınanmasının ölçütü de sadece 
gerçek olmasıdır, alternatifi yoktur. Güneş Doğu’dan doğar. Güneş Batı’dan da doğabilirmiş 
gibi yapmak kurmaca, Batı’dan doğduğunu bir gerçek olarak ya da bu durumda ‘alternatif 
gerçek’ olarak söylemek ise yalandır” şeklinde itiraz etmiş ve “kurmaca zararsız, yalan 
zararlıdır” demişti. “Mesele tam da budur” mu diyelim? Yalan, kandırma, aldatma, ayartma, 
iftira içerir ve bu yüzden zararlıdır elbette ama kurmaca bunları içermez mi? İçerirse kurmaca 
da yalan olmaz mı? O halde kurmaca, yalan damgası yemek istemiyorsa, kandırma, aldatma, 
ayartma, iftira içermesin. Bu durumda “ahlak” ilkesi en baş sıraya yerleşiverir ve bu ilke yalanla 
da sınırlı kalmaz, çünkü doğrunun gerçek olanın içinde ahlaklı olmayan daima bulunabilir.  
Örneğin kabul edilmiş adaba aykırı ve üstelik hayatta yaşanmamış çirkin bir şeyi kuran 
romancı zarar vermiş olur da, adaba aykırı ve üstelik hayatta yaşanmış çirkin bir şeyi olduğu 
gibi anlatan bir romancı zarar vermemiş mi olur?  Zararlı-zararsız bağlamında kalırsak ve 
ahlakiliği de merkeze alırsak aslında gelebileceğimiz en son nokta şu olur: Evet kurmaca 
yalandır ama zararsızdır veya zararsız olmalıdır.  Yazının sonunda buraya yine bu noktaya 
geleceğimi hissediyorum ama yine de yalan etrafında biraz dolaşmak istiyorum.  

Yalanın, gerçeğin zıddı olduğuna dair kesin ve yaygın olan bir inanç var. Eğer öyleyse 
gerçeğin ne olduğuna dair de kesin ve yaygın bir inancın olması gerekir.  Diyelim ki gerçeği 

           “Şiir ayrıdır, o kurmaca değildir; yalan daha çok kurmaca eserler için söz konusudur” diyenlerin işi yüzünden okuduklarını düşünü-
yorum. Bir kere şairin yalan söylediğini Kur’ân söylüyor. “Ancak…” diye bir fark koyuyor ama bu konulan fark şiirde yalan olmadığı 
anlamına gelmiyor. Şiirin kurmaca olmadığı da yanlıştır. Özellikle eski şiir neredeyse bütünüyle tahkiyedir. Tahkiye, kurmacanın 
iskeletidir. 
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kesin olarak biliyoruz: Yani Allah’ın ayetlerinde söylediklerini, gördüğümüz dokunduğumuz, 
şahitli, denenmiş şeyleri biliyoruz. Bu durumda varlığın bildirilmiş, görülmüş hali yani 
varlığın kendisi “gerçek”, varlıkla ilgili duyumsadığımız, benzettiğimiz, tanımladığımız her 
şey “yalan”dır. E zaten “sanat” kelimesinin farklı dillerdeki karşılıklarında “yapay” ve “yapma” 
anlamları belirgin bir şekilde öne çıkar, yani sanat evvelemirde “yaratılan” bir şey değil 
“yapılan” bir şeydir.  Bu yapma işinin dayandığı en temel kuvve ise “hayal”dir. Öyleyse sanat 
bütünüyle “gerçek” olmayandır. Hayalin tecessüm etmesi için zorunlu olarak sahip olacağı 
şey ise “form”dur. Mitten romana kadar uzanan formlar zincirinin esası budur. Sanat bir 
varlığın “aslı” olmadığı için, bir aslı “işaret” etmeye mecburdur. İşaretin kalıbı olan dil, söz, 
renk ve yazı biçiminde sayısız imaya ihtiyaç duyar. O halde sanat, “bilgiyi taşır” ama “bilgi 
değil”dir; “anlamı taşır” ama “anlamın kendisi değil”dir. “Tarif eder” ama “tarif edilenin”, “tasvir 
eder” ama “tasvir edilenin”, “gösterir” ama “gösterilenin kendisi” değildir. Sonuç: Demek ki 
kurmaca eserler, roman, hikaye falan değil sanat tümüyle yalandır. Bu anlamda ya yalan 
söyleyeceğiz, yani sanat yapacağız ya da sanatı red edeceğiz yani yalan söylemeyeceğiz. 
Bugüne kadar insanoğlunun “varlığın kendisi”ni bütün boyutları, bütün anlamları ile 
temasa geçmek için hayal etmekten, benzetmekten, dolaylamaktan (yani sanat yapmaktan) 
vazgeçmediği ortadadır. Bugüne kadar vazgeçilmediyse biz vazgeçebilir ve artık insanoğlu 
olarak “yalan söylemekten” (sanat yapmaktan) kurtulabiliriz diyebiliriz.  Ama problemin 
biteceğini sanmıyorum. Çünkü dilin kendisi de varlığın kendisi değil işaretidir. Dilden de mi 
kurtulmamız gerekiyor? 

Yalanın insana zarar verdiğini hatta insanın ve toplumların felaketlerini hazırladığını Allah 
söylüyor: “Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların 
ta kendileridir”. Peygamberimiz kendisine yalan isnat edenlerin cehennemde yerlerini 
hazırladıklarını söyler. Türkçe etimolojik sözlüklerde de yala- fiillinin anlamı iftira etmek, dil 
uzatmak, söz taşımak; yalgan isminin anlamı ise fiile uygun olarak bühtan, iftira, töhmet 
olarak belirlenmiş. Görüldüğü gibi yalanın hayal kaynaklı olarak olmayanı söyleme gibi 
anlamından çok diğerine zarar veren, ifsad eden anlamı çok belirgin. Çoğu Arapça asıllı olan 
ama Osmanlı Türkçesinde de kullanılan kizb, abt, adihe, adye, afik, ahnas gibi kelimelerin de 
iftira, bühtan, dedikodu anlamları çok baskın.  Ama yalanın bu kadar kirli ve zararlı olmayan 
anlamları da var. Örneğin “Mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan”; “ağlarsa 
anam ağlar gerisi yalan ağlar”; “yalan dünya”; “sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan 
olur” gibi deyim ve atasözlerinde başkasına iftira, kötülük, dedikodu anlamı değil, geçicilik, 
samimiyetsizlik anlamları öne çıkar.  

Ayetin, hadisin ve dillerin yalan anlamlarına yaslanırsak, “kurmacanın” “yalan” olması için, 
insana zarar vermesi, insanlığın felaketini hazırlaması, cehenneme odun taşıması, iftira ve 
ifsad etmesi gerekir. O halde soralım şimdi: Kurmaca sırf kurmaca olmakla bunları yapıyor 
olabilir mi?  Buna şeksiz şüphesiz evet diyemiyorum. Evet diyemiyorum ama kurmacayı 
kuranın, kurmacanın işlevsel yönünü belirleyebileceğini dolayısıyla kurmacanın bunları 
yapıyor hale gelebileceğini de aklımdan atamıyorum. Kurmacanın “zararsız” olabileceği alanı 
şöyle belirleyerek şimdilik meseleyi uyutmak istiyorum: İnsan, “varlığın kendisi” ile kurduğu 
temasta, anlama ulaşmak için benzetmeye, varsaymaya, hatırlatmaya, hayal etmeye, 
dolaylamaya mahkumdur. Bu bağlamda kurmaca asıl ile insan arasında bir “vasıta”dır ama 
ikisi arasındaki teması biçimlendirme etkisine de sahip bir vasıtadır.





97

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                                     II. Genç Yazarlar Kurultayı  

Kapanış Konuşması

D. Mehmet Doğan
(Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Genç Yazarlar Kurultayı’nı ikinci defa yapıyoruz. Birinci kurultaydaki tecrübelerimizden 
bir kitap çıkardık, inşallah bu kurultayımızı da kitaplaştıracağız. Arkadaşlarımızın el yazısı 
ile yazacakları metinlere yer vereceğiz kitabımızda. Belki yıllar sonra içinizden edebiyat 
tarihimize geçecek yazarlar çıkacak ve el yazısının artık kullanılmadığı bir dönemde el 
yazılarınız bu kitapta görünmüş olacak. 

Bu kurultayın amacına uygun şekilde yapıldığını düşünüyoruz. İnşallah arkadaşlarımız da bu 
düşüncededirler. Farklı bir mekânda bulunuyoruz. Hepimiz Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
buraya geldik. Daha çok Ankara ve İstanbul’dan, ama Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Hatay, 
Tekirdağ gibi şehirlerden, doğudan batıya, kuzeyden güneye kırk genç arkadaşımızı bir 
araya getirdik. Bu arkadaşlarımızın kalem tecrübesi olan, bazıları kitap yayınlayan, dergilerde 
yazan ve yazma temayülü güçlü olan arkadaşlarımızdan olduklarını düşünüyoruz. 

Düzenlediğimiz kurultay bir nevi dertleşme toplantısıdır. Aynı zamanda da bir tanışma 
vesilesidir. Katılımcı arkadaşlarımız birbirleri ile tanıştılar, bizler de sizlerle tanıştık. Tabii 
çoğunluğun ismini öğrenemedik ama simalarınız en azından hatırımızda kalacak. Bu 
arkadaşlığın bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz ve kurulan ilişkilerin 
sürdürülmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü edebiyat ve yazarlık aynı zamanda 
çevre işi, eski tabirle söylemek gerekirse, muhit işidir. Edebi muhitler oluşuyor ve orada 
insanlar birbirlerini adeta yazmaya teşvik ediyorlar. Ortaya konan ürünler başka ürünlerle 
destekleniyor, besleniyor ve bu yüzyıllardır böyle devam ediyor. 

Burada çok değerli yazarlarımız sizlerle birlikte oldular ve tecrübelerini paylaştılar. Aslında 
burada herkes ‘nasıl yazıyoruz, neden yazıyoruz veya yazmalıyız’ sorusuna cevap veriyor. 
Hocam biraz işi ileri götürüp ’neden yazmamalıyız’ sorusunu da sordu. Hakikat şu ki, bu 
sorular, bu tartışmalar, bu fıkhî konular hep vardı ve edebiyat da olmaya devam etti. Çünkü 
iki ayrı düzlem var. Birincisi akıl düzlemi ve akıl üzerinden yürütülen bir tartışmadır. İkincisi 
ise his ve hayal düzlemidir. İki düzlem birbirinden farklılaşabiliyor ama edebiyatın ve sanatın 
değeri, her şeye rağmen devam ediyor ve edecektir. Sözün, sanatlı olarak ifadesinden 
vazgeçmek mümkün değildir. 

Peygamber Efendimiz (sav) cahiliye şairlerini biliyor ve bunlar içinden İmru’l Kays’ı çok 
beğeniyordu. Bununla ilgili hadisler bulunmaktadır ve Peygamber Efendimiz’in (sav) 
Cahiliye Edebiyatı’na ve Cahiliye şiirine temayülü olduğu hakkında sahabelerin ve Hz. Ali’nin 
rivayetleri vardır. Kur’an-ı Kerim yorumlanırken Cahiliye dönemi şairlerinin mısraları uzun 
süre şahid olarak kullanılıyor. Çünkü bir Arap Dili varsa bunun arka planında bir edebiyat 
vardır. 
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Tabii vaktimiz çok fazla yok. Öğle yemeğini yedikten sonra arkadaşlarımız ve biz, geldiğimiz 
yerlere doğru yola koyulacağız. Burada herkese kısa kısa söz verelim. Bize söylemek iste-
dikleri şeyler varsa veya bize söylemeleri şart değil, söyleyecek sözleri varsa söylesinler diye 
düşündük. Katılımcı arkadaşlar ikişer veya üçer dakika konuşurlarsa mutlu oluruz. Öncelikle 
masanın bu tarafındakileri konuşturalım ve daha sonra ikişer, üçer dakika arkadaşlar fikirl-
erini beyan etsinler. 



    

  KİTABIN HAZIRLANMASINDA VİDEOLARI DEŞİFRE EDEREK EMEK VERENLER

Cansu DOĞAN
Çilemcan ÖZDEMİR

Deniz DURMAZ
Esra ARSLAN

Ezgi ÖZKUZUCU
Göksu KARGULU

Lütfiye SARI
Ubeydullah MEMİŞ

Vedat METİN





Genç Yazarlardan Notlar
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Abdülnasir Kımışoğlu 
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Ahmet Hakan Karataş
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Ahmet Melih Karauğuz
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Burak Çelik
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Gülhan Tuba Çelik
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Elif İpek Bilek
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Emir Gündoğdu
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Erhan Genç
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Erhan Genç
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Gönül Sığırcı
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Gülşen Funda Çelik
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İbrahim Adıyaman
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Nur Şevval Seven
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İbrahim Enes Duruay
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İsmail Mert Düzel
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Murat Açıkgöz
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Ümit Köksal
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Ümmü Gülsüm Lafcı
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Zeynep Betül Kavak
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Betül Ok
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Mehmet Akif Bıyıklı
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D. Mehmet Doğan açılış konuşmasını yaparken 

Yavuz Koçak
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Yıldız Ramazanoğlu
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Mustafa Aydoğan

Prof. Dr. Mehmet Narlı
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İbrahim Ulvi Yavuz

Hacı Mahmut Erdemir
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Enes Dağ

Ferhat Koç
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Enes Dağ, Ferhat Koç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Mehmet Kurtoğlu, Hacı Mahmut Erdemir
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Mehmet Kurtoğlu, Tarkan Zengin, Dr. Öğretim Üyesi M. Enes Kala, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, D. Mehmet Doğan, 
İbrahim Ulvi Yavuz, Yavuz Koçak, Ferhat Koç, Hacı Mahmut Erdemir, Enes Dağ


