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BİR DAMLA AŞK 

FATMA HAFIZOĞLU 

 

Bir Damla Aşk 

 
Yağmur ve hüzün 

Sarılmışlar 

Bırakıyorlar kendilerini maviliğe 

Sırılsıklam oluyor bedenleri 

Denizlerde 

Yırtıyor ruhlarındaki sancıyı 

Ağaç dalları…  

 

Yağmur ve hüzün  

Kol kola girmişler yine 

Dolaşıyorlar dağ, toprak, tomurcuk 

Ağaç, ev, pencere 

Dokunuyorlar saksıdaki çiçeğe…  

Üzüm mevsimleri geliyor, elmalar kızarıyor  

Kokular saçılıyor değdikleri bağdan, bahçeden  

Yeşilleniyor dünya  

Taze taze  

 

Yine yağmur ve hüzün 

Kalıyorlar başbaşa 

Bakıyorlar göz göze 

Açıyorlar mazinin yaralarına kucak 

Öyle bir an ki sımsıcak ve ıslak…  

Ve deliyorlar göğsünü yazların 

Kamçısız, zamansız, sereserpe…  

Denizi taşırıncaya 

Yolları aşındırıncaya 

Gökkuşağı ile kavuşuncaya dek… 
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EDEBİYATI VAR ETMEKTEN EDEBİYATTA VAR OLMAYA 

NURAY ALPER 

 

Edebiyatı Var Etmekten Edebiyatta Var Olmaya 

 

Ankara ATO’da trafik 

akışını sekteye uğratan fa-

kat sadırlara umut zerk 

eden bir insan seli var 

günlerdir. İnsanlarda ki-

tapların beklediği ve özle-

diği bir alaka var. Çocuk-

larının ellerinden tutarak 

mütemadiyen alışveriş 

merkezlerine akın eden 

çoğunluğun, çocuklarının 

ellerinden tutarak kitap-

lara yürümesi taptaze bir 

ümit ışığı… Bu tavır, ki-

taplara duyulan ilgi ve 

muhabbetin zannedildiği 

kadar az olmadığının en 

büyük ispatı.  Ki onlar, içi-

mizdeki hayatı besleyen, 

önümüzdeki hayatı beste-

leyecek olan en değerli yol-

daşlar. 

Mizacımın gereği gü-

zellik bulduğum bir iklimde, kötülükleri görmemeye çalışırım. O sevdaya ticari kaygı-

lar, benlik yarışları, karakter ve hedef sapmaları girmişse de bütüne bakmak için gay-

ret sarf eder, gözlerime acıtırcasına sokulan detaylar karşısında genelde susarım. Fa-

kat özellikle son dönemde daha sık duymaya başladığımız “edebiyata hizmet” ifadesi-

nin zikir hâline getirilişi ve bunun, bilhassa yaptıkları hizmetten ciddi muratlar uman 

insanlar tarafından söylenmesi, artık bu kör cesaret karşısındaki sükûtumu bir zaaf 

olarak değerlendirmeme neden olmaya başladı. 

Ortada Türk kültür ve edebiyatına ömür vakfeden, nitelikli okumalar yapıp nite-

likli eserler veren, edebiyat ilmini belleğe zerk etmekle kalmayıp kalbine üfleyen, oku-

mayla uyuyup okumayla uyanan, hayatının en değerli anlarını onunla hemhal olmaya 

adayan bu kadar kıymet, bu kadar üstat var iken  “edebiyata hizmet” in Türkçeyi 

katledenler, okumaktan çok yazanlar, taklitle yol alanlar, beklenti ve çıkarları için 

yalanla, riyayla, kul hakkıyla dünya üzerinde dolandıkları herkesçe malum olanlar ve 

edebiyatı çirkinliklerine kalkan olarak kullananlar tarafından bu kadar fütursuzca 

dillendirilip yazılması hakikat ehline ve hakiki edebiyatçılarımıza hakarettir.  Cehale-

tin zirve yaptığı, “al gülüm ver gülüm” uğruna yaptıkları ve yazdıkları ile edebiyata 

ihanet edenlere göz yumulduğu ve kendini yetiştirip ruhunu besleyememiş insanların 

kürsüye taşındığı böyle korkak bir dönem, şüphe yok ki edebiyatın ruhunu zedele-

mektedir. Fakat unutmamak gerekir ki zamanın gerçek emekçilere geç de olsa hakkını 

teslim etmek ve usulsüzlükler üzerinden örtüyü kaldırmak gibi bir özelliği de vardır. 

Yarına kalacak, sabah ışığına varacak olanlar bu hazin tablolar değildir.  
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Türkçeyi doğru düz-

gün kullanamayan, yazım 

kurallarına riayet etmeyi 

bilmeyen, şiir okumadan 

şiir yazmaya kalkışan, ga-

zete ve dergi kültürü olma-

dan yazı yazdığını sanan 

ve kendi kendini devleşti-

ren insanların sosyal 

medya hesaplarında “po-

püler kültür” diye feryat 

etmeleri ve “edebiyata hiz-

met” naraları atmalarının 

elle tutulur tarafı yoktur.  

Bizlerin bırakın “edebi-

yata hizmet” kıvamına ge-

lebilmesini, bu yola çırak olabilmesi için bile daha kırk fırın çile yemesi, binlerce sayfa 

okuma yapması gerekmekte. Aksi bir durum davası uğruna gözlerini kaybedenlere, 

yürüyüşünü “çile”si kılanlara, zin-

danda takvim sayanlara, edebiyatı-

mıza ciddi isim ve eserler bırakan-

lara, ayrıldığı hâlde kalanlara ve on-

ların izinden yürüyen tevazu abide-

lerine haksızlık olur.  Kişinin ken-

dini ve eksikliklerini fark edebil-

mesi, “henüz yolun başındayım” di-

yebilmesi, haddini bilmesi kadar 

önemlidir.  Bir hakikat elçisinin eli-

mizden tutarak bizi ayna ile buluş-

turması ve boşluğumuza karşılaş-

tırması an meselesidir. 

İnsanlar, başka kalplerin onları 

koyduğu yerden çok uzak. Edebiyat 

ise bundan muaf… İnsanla var ol-

masına rağmen onun en idealize 

edilmiş yanlarını yansıtması ve ona 

gerçek manada bir okul olabilmesi 

açısından önemli.  Kendisine hiz-

met edildiği düşünülen kültür ve 

edebiyat hayatının, şişirilmiş ben-

liklere, çıkar savaşlarına, sahte sa-

mimiyet tezahürlerine, özellikle 

yükseltilip sivriltilen vitrin isimlere 

ve bunların kurtarıcılığına ihtiyacı 

yok.  Bizim incelip güzelleşmek, kalp seviyemizi daha iyi bir noktaya taşımak için ona 

ve sözün ustalarına ihtiyacımız var. 

Selam ile. 

 

 

(Milat: 25 Şubat 2019) 
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YAĞMURLU BİR GECEDE 

CAVİT ÇARKI 

 

Yağmurlu Bir Gecede 

 

Karşılaşsak yağmurlu bir gecede 

Karanlık bir sokak ortasında 

Dalgın dalgın, ellerim ceplerimde, 

Darmaduman gezerken. 

Sarılsak koşarak sıkıca 

Hiçbir şey olmamış gibi birbirimize 

Savrulurdu koklayarak öptüğüm 

Saçların omuzlarıma ıslak ıslak 

Kavuşurdu gözyaşlarımız  

Günlerdir sevdaya susamış  

Dudaklarımızın kıvrımlarında. 

Tutsan ellerimi sıkıca  

Yürüsek cadde sokak  

Şehrin tüm vefasız kaldırımlarında. 

Yine ıslatsa bir yanını boydan boya  

Bir sarhoşun arabasından  

Sıçrayan su birikintisi  

Ve buna kızıp tüm sinirini benden çı-

karsan  

Sitemler savursan  

Ama yine de ellerimi bırakmasan. 

Sonra anlatsan bensiz geçen  

Bütün anılarını birer birer. 

Uykusuzluktan gözlerin kan çanağına  

Dönene kadar 

Nefesin kesilip gözlerin  

Kapanana kadar. 

Anlatsan sadece anlatsan. 

Uyuya kalsan omuzlarımda 

Seyretsem kirpiklerini, 

Yastıkta dağılan saçlarını. 

Tutsam sıkıca uyurken  

 

 

 

Beni arayan ellerini 

Ve hiç uyanmasam bu rüyadan 

Son nefesime kadar. 

Bu rüyada dursa damarlarımda delice  

Akan tüm kan. 

Bu rüyada dursa  

Bir tebessümün için atan bu kalp. 

Bu rüyada ölsem kimse görmeden  

Sessiz sessiz, kimse duymadan,  

Usulca, uslu bir çocuk gibi. 

Seyrederken tüm yüz hatlarını, saçla-

rını 

Öperken avuçlarını, parmak uçlarını. 

Hiç uyanmak istemiyorum bu rüyadan 

Hep tanıdığım gibi kalman için  

Bırakıyorum tüm sevinçlerimizi  

Bu eşsiz ve bir solukluk rüyada. 

Gidiyorum uyanmadan, sessiz sessiz... 

Gidiyorum... 
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EDİTÖRLÜK NEDİR? 

HALİT YILDIRIM 

 

Editörlük Nedir? 

 
Editör Kimdir? 

Editörlüğün Türkiye’de yakın zamana kadar varla yok arası bir meslek olduğu konu-

sunda galiba hemen herkes hemfikir. Genelde erdemleri ya da yararları değil de hataları 

ve yetersizlikleriyle gündeme gelen bir figür editör.  

Bir metnin yayına hazırlanma sürecini sağlayan kişiye editör, bu süreçte yapılan iş ve 

işlemlere de editörlük denir.  

Neval Akbıyık’a göre; kitap fikrinin doğmasından, kitabın fiziksel üretimine dek tüm 

süreçlerin yürütülmesine editörlük denir. Bu da: 

1. Lektörlük; yani ilk okuma ve kitabın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme;  

2. Editörlük, yani yayınına karar verilmiş bir metinde yapılması gereken değişiklikler 

hakkında önerilerde bulunma, dosyanın çatısını -çoğu zaman- yeni baştan kurma, metni 

tekrarlardan arındırma, anlatım-imla sorunlarını çözme, hatta maddi hataları ayıklama  

3. Nihayet son okuma gibi üç aşamalı bir çalışma gerektiriyor.  

Yayıncılığın bir sektör haline geldiği bazı ülkelerde bu üçlü yapıya ilişkin belirginleş-

miş bir işbölümü varsa da ülkemizde genellikle tüm bu süreçler tek kişi tarafından yürü-

tülüyor.   

Editörlere yazın dünyasının görünmeyen emekçileri diyebiliriz. Bazen bir fikri, bazen 

kendilerine gelen bir dosyayı, elimizde tuttuğumuz kitaba dönüştüren, bu aşamada kita-

bın her cümlesi, her sayfası elinden geçen, kitaptan bilfiil sorumlu kişidir editör.  

Editörler bir kitabın ilk okuru olurlar her zaman. Bu bir açıdan onları şanslı kılsa da 

aslında çok büyük bir sorumluluk da yükler onlara. Doğan Kitap’tan Handan Akdemir, 

Yayınevi editörlüğünü kaleciliğe benzetir ve işini şöyle anlatır: 

“Bizim işimiz kitabı okuyan kişiler tarafından pek bilinmez. Bizim işimiz kalecilik gi-

bidir. Bir takım mükemmel bir gol attığında kimse kaleciyi hatırlamaz, ama aynı takım 
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bir gol yerse o kaleciyi herkes hatırlar. Editörlük de buna benziyor. Kitap çok beğenildiyse 

bu yazarın başarısıdır, ama hatalar genelde editöre yüklenir.”  

İletişim Yayınları editörü Kıvanç Ko-

çak’a göre editörlük hayalet meslek 

gibi…  Yine ona göre bu iş sübjektif bir 

iştir. Ona göre bir editörün, eline aldığı 

bir metni incelerken, onun hiçbir dünya 

görüşü yokmuş, hiçbir fikri yokmuş gibi 

davranması pek mümkün değildir. Hani 

hep derler ya; “80 yayınevi gezdim, en so-

nunda bir tanesiyle anlaştım” diye; işte 

oradaki 80 yayınevi o kitabı kendi fikir 

dünyalarına uygun bulmayabilir, fakat 

81. yayınevinde yayınlanan kitap belki 

bir patlama bile yapabilir.  

Kıvanç Koçak’a göre editörlük bir tür 

zanaatkârlıktır. Çünkü zanaatkârlık bir 

tür öğrenmeye dayalı bilgi, beceri ve ye-

tenekse, editörlük de bir tür zanaatkârlıktır. Bunun dışında estetik kaygı da taşır. Kapa-

ğın renginden, kapak yazılarının şekline kadar her detayla ilgilenir. Ne kadar çok kitapla 

ilgilenip ne kadar çok kitap yayınlarsanız, o kadar iyi editörlük yaparsınız.  

Kitabın künyesinde en başa yazılır adı. Kitapta bir hata bulan bilinçli okur, "editörü 

kimmiş" diye bakar. Kitapla ilgili her türlü sorunda başı ağrıyan kişidir. Kitabın ebesidir 

yani. Oysa Türkiye'de "sorumlu" ama "yetkisiz"dir hâlâ.  

Editör yapıtın değil, ama kitabın inşaat mühendisidir. Kitap ile yapıt aynı şey değildir, 

yapıt kitaba dönüştürülmeyi bekleyen ham malzemedir. İyi bir editör yapıtı kitaba dönüş-

türen, amaca uygun, olabildiğince hatasız olarak inşa eden kişidir.  

Editör Neden Gereklidir? 

Eserine asla tarafsız gözle bakamayacak olan yazarın mutlaka bir başka göze ihtiyacı 

vardır. Çoğu yazar, sadece eserine odaklanırken, aslında gözden kaçırdığı, daha başka 

bakabileceği şeyleri düşünmek zorunda değildir her zaman. Bu, üretimin bağımsız yara-

tım aşamasını baltalar zira. Üstelik bir şeyin ne denli içine girilirse, o kadar zorlaşır dışa-

rıdan bakma durumu. O zaman devreye giren editörler birer imdat kolu gibidir.  

Bir kitabın yazarı olmayabilir, ama her kitabın bir editörü olmalıdır. Anonim metinler, 

yazarı hakkında bulanık bilgiler içeren metinler veya çok yazarlı metinler ancak kitap 

nedir, nasıl olmalıdır sorusu hakkında sürekli kafa yoran editörlerin elinde kitap niteliğini 

kazanır. Yazarların, hele iyi yazarların editöre ihtiyaç duymadıklarını sanmak da bence 

yanılgıdır. Bazı yazarlar editörlük vasıflarına veya önsezilerine sahip olabilirler ve kitap-

larını kendileri inşa edebilirler, ama her yazar bunu yapmak zorunda değildir. Dolayısıyla 

en iyi yazarın bile iyi bir editöre ihtiyacı vardır.  

En iyi yazarın bile editöre ihtiyacı vardır.  Bir editörle çalışmadığınızda kitabınız edi-

törlerin yaptıkları ve her kitap için elzem olan tüm denetimlerden geçmeden yayıncıya 

teslim edilir. Bu çalışmalar yapılmadığında kitabınızın reddedilme ihtimali çok yüksektir.  

Yazmak kendi başına oldukça sancılı bir dönemi kapsar ve bir de bu işin editörlük; 

yeniden değerlendirme gibi uzun ve sıkıcı(!) prosedürleri yazarı genellikle aşan bir haldir.  

Ayfer Tunç diyor ki, “Yazarların, hele iyi yazarların editöre ihtiyaç duymadıklarını san-

mak da bence yanılgıdır. Bazı yazarlar editörlük vasıflarına veya önsezilerine sahip olabi-

lirler ve kitaplarını kendileri inşa edebilirler ama her yazar bunu yapmak zorunda değil-

dir. Dolayısıyla en iyi yazarın bile iyi bir editöre ihtiyacı vardır.”  

Editörün eserin son biçiminde son derece belirleyici olduğu birçok örnek var. Ray-

mond Carver’ın editörü Gordon Lish’in hikâyelere katkısı, ilk akla gelen ve fazlasıyla bahsi 

edilen vakalardan biridir. Bu hususta Nobel Ödüllü William Golding’den de bahsedilebilir: 



 

7 

ilk kitabı Sineklerin Tanrısı elinde, yıl-

larca kapı kapı yayıncı aramış, bir 

türlü sonuç alamamıştır. Son bir kez 

daha Faber & Faber’i dener. İlk okut-

mandan yine ret cevabı alır. Ne ki yeni 

işe başlayan editör Charles Monteith, 

roman dosyasındaki potansiyeli fark 

eder ve yazarla görüşüp ondan bir dizi 

düzelti yapmasını ister. Söz konusu 

istek, çocuklar adaya düşmeden evvel 

gelen, kitabın giriş bölümündeki nük-

leer savaşla ilgili uzun epizodun me-

tinden çıkarılması ya da en azından 

kısaltılmasıdır. 1953’te bu düzeltilerle 

yayımlanan Sineklerin Tanrısı başta 

ilgi görmese de yıllar içinde tüm dün-

yada milyonları bulan satış başarısı 

elde edecek ve yazarının Nobel’i alma-

sında en büyük etken olacaktır. (Ve bu 

sayede muhteşem bir yazar doğacak-

tır, çünkü Golding, kazandığı para sayesinde çalışmayı bırakıp tam zamanlı yazar olur ve 

birbiri ardına olağanüstü romanlar yazar. En güzeli de, artık geçim derdi de olmadığı için 

romanlarını, okuru da eleştirmenleri de umursamadan yazmasıdır. Öyle ki, ünlü eleştir-

men ve edebiyatçı Frank Kermode, onun Free Fall adlı müthiş romanının adeta okunma-

mak üzere yazıldığını, okunmaya direndiğini söyler). Bu iki vaka da yazar-editör işbirliğine 

iyi birer örnek teşkil eder, her ne kadar daha sonra Carver ile editörünün arası bozulmuş 

olsa da.  

Editörlük Nedir? 

Editörlük, upuzun bir okuma ve esere her yönüyle hâkim olma halinin yanı sıra mu-

azzam bir birikimi de beraberinde getiren, iş başa düşmeden de akla gelmeyen bir çalışma 

sürecidir. Bu iş hadi yapalım denildiğinde yapılabilecek bir iş olmanın çok ötesindedir. 

Mutlaka ama mutlaka okumaya ve kitaplara tutkun bir yaşamın sonucudur kitap editör-

lüğü.  

Editör, neredeyse bir eseri okunabilir hale dönüştüren bir sihirli değnek gibidir. O 

nedenle bu aşama, birikim, sabır ve gerçek bir okuyucu olmayı gerektirir. Kitap editörü 

olmak, iğneyle kuyu kazmanın kreatif bir dilidir aslında.  

Kitap editörleri kitapların gizli kahramanlarıdır.  Kitap editörü bir eseri basılacak hâle 

getiren kişidir. A’dan Z’ye kitabın her şeyiyle kendi yazmışçasına ilgilenen ve bunu birden 

çok kez yapan bir insanın, eninde sonunda kendi eserini yaratma isteği duyması garip-

senecek bir şey değildir.  

Editör yapıtın değil ama kitabın inşaat mühendisidir. Kitap ile yapıt aynı şey değildir, 

yapıt kitaba dönüştürülmeyi bekleyen ham malzemedir. İyi bir editör yapıtı kitaba dönüş-

türen, amaca uygun, olabildiğince hatasız olarak inşa eden kişidir. Bir kitabın yazarı ol-

mayabilir ama her kitabın bir editörü olmalıdır. Anonim metinler, yazarı hakkında bula-

nık bilgiler içeren metinler veya çok yazarlı metinler ancak kitap nedir, nasıl olmalıdır 

sorusu hakkında sürekli kafa yoran editörlerin elinde kitap niteliğini kazanır.  

Ülkemizde yapılan editörlük hakkında Kemal Küçükgedik’in şu tespitleri çok mani-

dar. 

 “Türkiye’de böyle bir durum zor. Siz çoğunlukla başkasının (çevirmenin veya yazarın) 

hatalarını düzelteceksiniz. Tadilatçı terzi olacaksınız. Bir moda tasarımcısı veya özel bir 

terzi değil, tadilatçı terzi. Kötü kumaşlarla yanlış dikilmiş, omuzları potluk yapmış, kolu-

nun biri uzun biri kısa ceketler koyacaklar önünüze ve harikalar yaratmanızı isteyecekler. 
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“Baştan diksem daha kolay olurdu,” di-

yeceksiniz belki ama öyle bir seçenek 

yok. Hammaddenin ötesine 

geçemezsiniz. Mermerden bir 

saray yapabilirsiniz. Tuğladan bir 

ev yapabilirsiniz. Elinizde çamur ve 

saman varsa kerpiçten de bir ku-

lübe yapabilirsiniz. Fakat kerpiçten 

saray olmaz. Elinize gelen metnin 

(hammaddenin) ötesine geçe-

mezsiniz. Ya metni kabul etme-

yeceksiniz (çeviriyi geri gönder-

mek veya dosyayı reddetmek) ya da o 

metnin izin verdiği ölçüde çalışacaksınız.”  

Ülkemizde “genelde” yazarlar kitabı bir an önce basılması üzere teslim ederler. Ge-

nelde yazarın roman dosyası editöre, kitap basılmadan önceki ya da iki önceki ay gelir ve 

editörün bir kitap dosyası için ortalama çalışma süresi yaklaşık üç hafta, bir ay kadardır 

– o sürenin sonunda kitap doğrudan baskıya girer (“editör üzerinde çalışırken yazılmaya 

devam eden kitap” da duyulmamış şey değildir). Hal böyle olunca, örneğin roman olacak 

dosya hakkında pek fazla yorum, eleştiri yapamaz, öneride bulunamazsınız. Bu durumda 

hiç sorun çıkarmayan ve hızlı çalışan bir editör olasılıkla “iyi editör” kabul edilecek şipşak 

acil düzeltilerde maharetini gösterecektir. Duruma göre, gözünden hiçbir şey kaçmayan, 

yani “muhteşem tashih yapan”, yahut “iyi isim bulan” hatta “dikkat çekici sloganlar üre-

ten” biri de ideal bir editör kabul edilebilir.  

Editörlük Çeşitleri 

1. Metin Editörü: Önceden belirlenmiş bir konu hakkında belirli kriterler göz önüne 

alınarak elde edilen makalelere ”içerik”, bu makaleleri okuyucuya hazırlayanlara “İçerik 

/ Metin Editörü” denir. İçerik editörü bir diğer ismi metin editörü, gündemi sıkı takip 

edip, her şeyi bilen değil, hiçbir fikri olmadığı konuda bile okuduğunda anlayıp özet çı-

kartabilen kişilerdir. İçerik editörlerinde genel kültür pek aranmaz. Genelde yazım dili, 

karşı tarafa aktarabilme gücü ve imla kuralları ağırlığını gösterir.  

2. Web Sitesi İçerik Editörü: Bir diğer ismi Blog Yazarı olan Web sitesi içerik editörü, 

bir nevi haftalık ya da 2-3 günde bir yazan gazete, dergi yazarıdır. Blog yazarları ile metin 

editörleri arasında fark vardır. Örneğin blog yazarları çok daha kültürlü, araştırmacı gibi 

özelliklere sahip olmalıdırlar. Sadece gerçek bilgileri sunmalı ve oyalayıcı kelime kalabalığı 

yapmayanlardır. Bu içerik editörlüğü için önemli değildir. Zira sadece google üzerinden 

dönen algoritmaya ayak uydurmakla yetinmektir.  

3. Haber Editörü: İnternet haber sitelerinde haberleri hazırlayan kişilere ”Haber Edi-

törü” denir. Haber editörü, haber ajansları ile bağlantısı olmayan haber şirketi ya da ku-

ruluşları adına haber ajansların elde ettiği haber metinlerinin konusunu değiştirmeden, 

cümlelerini değiştirerek kendi haber alanlarına aktaran kişidir. Haber Editörlüğü kendi 

içerisinde on-line veya fiziksel olmak üzere çeşitli branşlara ayrılır.  

4. Dergi Editörlüğü: Dergi editörü bir yayının içeriğinden ve kalitesinden sorumludur 

ve hikâyelerin ilgi çekici, bilgilendirici olmasını sağlar. Dergideki konuları belirleyen, ya-

zıları tasnif eden kişidir.  İyi bir dergi editörü nasıl bir yazı istediğini, kimden bu yazıyı 

alabileceğini ve gerektiğinde hafif dürtüşlerle yazarın bu yazıyı yazmasını nasıl sağlaya-

cağını bilmeli. Güzel bir yazı geldi mesela ama eksik. Yerinde birkaç soruyla bu yazıyı 

olduğundan çok daha güzel bir hale getirebilmeli editör. Gerek görürse de yazıya müda-

hale etmelidir.  

Dergi Editörünün Sorumlulukları: 

 Makalelerinin düzenini, görünümünü ve içeriğini denetlemek 

 Yazı yazan kişilerle ilgili özellikler için fikir üretme 
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 Serbest ve ev yazar-

larının yazılarını devreye 

alma 

 Yazar ve freelance 

özellik yazarlarını yönet-

mek 

Reddedilebilen veya 

revizyon için yazara geri 

gönderilebilen makaleleri 

düzenleme 

 Dergi özellikleri bö-

lümünde sanat eserlerini, 

tasarım ve fotoğraflarını 

denetlemek 

 Fotoğraf çekimle-

rine katılmak 

 Resim, düzen ve özellikler için fikirleri tartışmak için yazarlar ve sanatçılarla top-

lantılar düzenlenmesi 

 Serbest yazarlar ile ödemelerin müzakere edilmesi 

 Medya yasalarına ve endüstri etik kurallarına uyma ve bunları yerine getirme 

 Her sayı için özellikli makaleleri seçme 

 Sözcük sayımı, son başvuru tarihi, ücret ve yazı stili içerebilecek kıvrımları yazar-

lara göndermek 

 Basımdan önce bütün sayfaların düzeltilmesi 

 Derginin profilini yükseltmek 

 Sanayi etkinliklerinde başkalarıyla ağ oluşturma, diğer personelin son başvuru ta-

rihlerini karşılamasına yardımcı olunması  

5. Kitap Editörlüğü: Ellerine ulaşan kitap dosyalarını titizlikle inceler ve yazarlara 

geri bildirimlerde bulunarak daha kaliteli ve başarılı kitapların basılmasını sağlarlar.  

6. Gazete Editörlüğü: Gazetelerde çalışan editörler de tüm anlatılanların yanında 

hangi haberin öne çıkacağına, hangi haber için hangi çarpıcı başlığın atılacağına, hangi 

haberin veya metnin hangi sayfada yayınlanacağına karar verir. Bunun yanında önüne 

gelen metni düzenler gerekirse kısaltır veya uygun bulduğu eklemeleri yapar. Hatta metni 

yazan kişi ile metin üzerinde tartışır. Gazetelerde aktüalite, haber, ekonomi, dış politika, 

sağlık, spor, magazin gibi bölümlerin ayrı ayrı editörlerinin olduğu da unutulmamalıdır.   

7. Diğer Basılı Medya Editörlüğü: Bunlar da yayının konusu ve hitap ettiği çevre ile 

alakalı olarak işlerini yürütürler. 

Redaktör Editör müdür? 

Kitap yayıncılığı açısından "editörlük" kavramı doğrusu tam anlamıyla yerine oturmuş 

değil. Genellikle ülkemizde yayınevleri profesyonel standartlarda yayın yapmıyor.  Tür-

kiye’de düzeltme ve redaksiyon diye tabir edilen alanla da karıştırıldığını unutmamak ge-

rekir. İdeal koşullarda işlerin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için, editörün kendi 

dalında uzmanlaşması ve bir ekiple birlikte hareket etmesi gerekir: seçilecek kitap-

ları/dosyaları okuyup bilgi verecek lektörler, seçimler konusunda fikir belirtecek yayın 

kurulları, redaktörler, düzeltmenler, tasarımcılar, vb. Ülkemizde ise "fuzulî masraf"tan 

kaçınma kaygısıyla, genellikle editörden bu işlerin birçoğunu tek başına halletmesi bek-

lenmekte, hatta editörler çoğunlukla redaktör, kimi zaman da "gizli ikinci çevirmen" ola-

rak istihdam edilmektedir. Bu durum üretim kalitesini ister istemez düşürmekte, editör-

lüğün olmazsa olmaz koşulu uzmanlaşma imkânları daralmaktadır. Yayın faaliyetinde en 

önemli sermaye zamandır. "Fuzulî" görülen masraflardan kaçayım derken zamandan, 

yani ana sermayeden yemek pek rasyonel bir yöntem değildir.  
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Editörlüğün Okulu Var mı? 

Ötüken Yayınları editörü Cem Sökmen’e göre editörlüğün okulu yoktur, bunun için 

alaylılık tek koşul diyebiliriz.  Genellikle bu alanda tecrübe ile kendine yer edinmiş aday-

lara öncelik tanınmaktadır. Çünkü üniversitelerde bu meslek adı altında bir bölüm bu-

lunmaz. Türk dili ve edebiyatı veya gazetecilik bölümlerinden mezun olmak editör ilanları 

veren firmaların aradığı kriterlerden bazılarıdır. Bu bölümler, işin temeli olan haber veya 

edebi metin yazma alanlarında eğitim veren bölümlerdir.   

Üniversite diplomasıyla birlikte yazarlık veya editörlük ile ilgili olan kurslardan serti-

fika alınması, editör olmak isteyen kişiler için önemli bir avantajdır. Tecrübe de editörlük 

de önemlidir. Çok fazla kitap veya gazete okumanın yanında, bir yayınevinde stajyer ola-

rak çalışmak, editör adaylarına deneyim kazandırır. Kariyerini editör olarak sürdürmek 

isteyen kişiler, işe en alt seviyeden başlayacaklarını bilmelidir. Basın ve yayın kuruluşla-

rında, dizgi bölümünde çalışan veya yayın asistanı olarak işe başlayan kişiler, editörlükle 

ilgili detayları öğrenebilir. 

Son yıllarda, editör adaylarının yabancı dillerinin iyi olması daha önemli hale gelmiş-

tir. İyi bir editörün birkaç farklı uluslararası yayını takip etmesi gelişimi açısından daha 

iyi olacaktır. İngilizce veya başka dilleri bilen kişiler, çevirmenlik yaparak editörlüğe adım 

atabilir.  

Editör, Yazar mı Olmalıdır? 

Editörün, entelektüel birikimi kadar bir yazar gibi yaratıcılığa da sahip olması isteni-

len bir özelliktir. Yazmak, tamamen kendine özgü bir yaratıcılık gerektirir ve eğer editörde 

de bu özellik varsa editör aynı zamanda bir yazar da olabilir. Bu denli birikim sahibi biri, 

eğer sanatsal anlamda da doygunsa ortaya mucizevi bir eser bile çıkabilir.  

Max Brod, Kafka’nın yakılsın dediği eserleri ölümünden sonra “iyi ki” yayımlamış bir 

editör olması yanında bir bestekâr ve yazar olarak da tarihe adını kazımış bir insandır.  

Editörün Görevleri 

Editörün görevlerini şöyle sıralayabiliriz. 

1.Kitabın Bütünlüğünü Sağlamak: Kitap editörü öncelikle kitabın bütünlüğünden 

sorumludur. Yani kitabın içeriği doğru tespit edilmiş mi, içerisindeki bölümler kısa mı, 

uzun mu? Eksik bilgiler var mı, varsa hangileri, nelerin ilave edilmesi gerekli? Tekrara 

kaçılmış mı? Konu fazla dağıtılmış ve gereksiz detaylara girilmişse bunlar ayıklanır.  

2.Tema Hakkında Yazarı yönlendirmek: İyi bir editör piyasadaki açığı bilir ve yazarı 

bu konuda yönlendirebilir. Önemli olan bir konuyu ele almak değil, o konu nasıl ele alı-

nırsa ‘okura ulaşır’ ve ‘faydalı olur’ sorularının cevabını bulmaktır. Mesela bir diyetisyen-

siniz ve fark yaratacak bir kitap projesine imza atmak istiyorsunuz. Piyasaya yüz bininci 

yemek tarifleri kitabını çıkarmak yerine sadece Tip 1 diyabetliler için reçeteler sunan bir 

kitap hazırlamak hem katma değeri yüksek hem de hedef kitlesini 12’den vuracak bir 

çalışma olabilir.   

3. Kurgu Hakkında Yazarı Yönlendirmek: Editör, kitabın içeriğine de müdahale ede-

bilir, yazara bu doğrultuda öneriler sunabilir.  Bir kitap yaratırken “okura yeni ne söyle-

yecek?” sorgulamak gerekir. Yeni bir şey söylemiyorsa, söylediği şeyleri daha kolay anla-

şılır, daha rafine ve okuru sıkmadan ve yeni bir yöntemle mi yapıyor? Editörünüz size 

yeni nesil kitap kurguları hakkında fikir verecektir.   

4. Çeviriyi Kontrol Etmek: Eğer kitap çeviri bir kitap veya kitabın içerisinde çeviri 

yapılmış bir bölüm varsa çevirinin doğru yapılıp yapılmadığını, anlaşılır olup olmadığını 

kontrol eder, gerekiyorsa düzeltiler yapar.  Bunun için gerektiğinde çevirmenle iletişim 

kurar ve çevirinin anlaşılır olması için onu da yönlendirir. 

5. Mantık ve Kurgu Hatalarını Tespit Etmek: Yazar kitaba ‘içten’ bakar ve bu yüz-

den bazı mantık ve kurgu hataları yaptıysa bunları göremez. Editörler ise kitaba ‘dışarı-

dan’ baktıkları ve yabancı göz olarak okudukları için bu hataları kolaylıkla yakalar.  

Hikâyenin genelinde bir tutarsızlık var mı ya da karakterlerin işleyişi doğru ilerliyor mu 

diye bakmak editörün görevidir.  Editörün yapması gereken şeylerden birisi karakterlere, 
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hikâyeye, kitabın her aşamasına kuşkuyla yaklaşmaktır. Editör sürekli bir açık arama 

halinde olmalı ki, en doğruya ulaşabilsin.  Mesela 6 yaşında bir karakter yazıldıysa, o 

gerçekten 6 yaşında mı, yoksa hikâyede 10 yaşında bir çocuk gibi mi konuşuyor, buna 

dikkat etmek gerekiyor.  

6. Anlatımda Akıcılığı Sağlamak: Editörler dilin akıcı olması için çalışır, fazla keli-

meleri ayıklar, metnin daha ilgi çekici hale geti-

rilmesi hatta metnin akıcılığı için yeri geldi-

ğinde kurgunun değiştirilmesi de editörün gö-

revidir.  

7. Zaman Olgusunu Yönetmek: Bir yazar 

ileriki tarihlerde gerçekleşecek bir etkinlikten 

bahsederken gelecek zaman kullanır. Oysa ki-

tap çıktığında o etkinlik çoktan geçmiş olacak-

tır. Editör; kitabın çıkacağı tarihi baz alarak, 

zaman olgusunu da yönetir.  

8. Kitaptaki Verilerin ve Bilgilerin Doğ-

ruluğunu Teyit Etmek: Editör kitaplardaki bil-

gilerin doğruluğunu yeri geldiğinde teyit eder ve 

farklı kaynaklardan doğrulatmaya çalışır. İz Ya-

yıncılık’tan Hamdi Akyol şöyle diyor; “Çanak-

kale Savaşı ile ilgili bir tercüme kitap bastık. 

Yazar diyor ki ‘O kadar çok top atışı yapıldı ki 

Bulgar sahilinden bu sesler duyuluyordu.’ Daha sonra bir tarihçiden  ‘Bulgaristan neresi, 

Çanakkale neresi’ diye eleştiri aldık. Bir editör olarak bugünkü Batı Trakya’nın Bulgaris-

tan olduğu dipnotunu düşmem gerekiyordu. Ancak çok fazla okuma yaparak iyi bir editör 

olabilirsiniz.”  

Örneğin siz bir yayınevinin editörüsünüz ve karşınıza Yahya Kemal ile ilgili bir dosya 

geliyor, ama bakıyorsunuz o dosyada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili hiçbir dipnot yok. 

Bu o yazarın ya da yazar adayının yazdığı konuya ne kadar vakıf olduğunu ya da olama-

dığını gösteriyor. Bu nedenle bazen yazar adaylarıyla anlaşamadığımız da oluyor. Biz 

sözlü kültürden, -yazılı kültürü fazla ele alamadan- direkt görsel kültüre geçtik, biraz da 

bunun etkisi vardır diyebiliriz.  

9. Kitap İsminin Seçimine Katkıda Bulunmak: Hangi isim daha çok sattırır? Hangi 

başlık dikkat çeker? Başlık içeriği yansıtıyor mu? Bu konuda editörden destek almak 

maça 1–0 önde başlamak demek! Ünlü reklam dehası David Ogilvy “Başlığınızı yazdığı-

nızda bir dolarınızdan 80 sent harcadınız demektir” diyor.  

10. Son Okumayı Yapmak: Tüm bu aşamalardan sonra kitap editörler tarafından bir 

son okumaya tabii tutulur ve yine bütünsel olarak bir kez daha gözden geçirilerek yaza-

rına teslim edilir. Böylece tüm hatalar minimuma iner.  

11. Redaksiyon Aşamalarını Denetlemek: Editör, kitabın ön ve son okumasını ya-

parken redaksiyon, düzelti aşamalarını da denetler.  

12. Empati Yapmak: Editörün, kuşkuculuğunun yanında insaflı da olması ve yazarın 

gönlünü hoş tutması gerekiyor ki en zoru budur.  Bunu da en çok empati ile sağlayabilir.   

13. Arka Kapak Yazısını Belirlemek: Bir kitabın en önemli aşamalarından biri ka-

pak seçimi ve arka kapak yazısıdır. Okurlar ilk önce bu ikisi ile kitap hakkında fikir edinir. 

En çok merak uyandıran, konuyu en iyi özetleyen arka kapak yazısını yazmak veya kitap 

içinden tüm kitabı özetleyen bir paragrafı bulmak da editörün yapacağı işler arasındadır.  

14. Kapak Tasarımına Yardımcı Olmak: Editör, kitaba ilgi uyandıracak, okuru çe-

kecek ve dahası kitabı sattıracak kapak tasarımında da aktif rol alır.  

15. Tanıtım ve Pazarlamada Aktif Rol Almak: İyi bir editör kitabın tanıtım ve pa-

zarlama ayağında da görüş bildirir ve yazarı yönlendirir.  Kitabın reklamı yapılacaksa 

reklam konusunda fikir verir, hatta bazen reklam metnini hazırlar.  
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16. Kitabın Basılıp Basılmayacağına Karar Vermek: Editör, bir yayınevi adına edi-

törlük yapıyorsa, yeni gelen kitap isteklerini değerlendirir ve yayınlanıp yayınlanmayaca-

ğının kararını verir.  

17. Yetenek Avcılığı Yapmak: Editör, bir yayınevi adına çalışıyorsa yeni yetenekleri 

ya da yeni konuları keşfeder.  

18. Yayın Dünyasını Takip Etmek: Tüm bunların dışında editörün, bütün dünyayla 

da bir teşrik-i mesai içinde olması gerekir. Dünyada yayıncılık alanında ne oluyor, ne 

bitiyor diye. Çünkü yayınlayacağınız kitabın kültür dünyasında yeni bir soluk getirip ge-

tirmeyeceğine ya da edebiyat dünyasında kendine bir yer bulabilecek mi diye bakar ve 

ona göre yazarı ve yayınevini yönlendirir. 

Yayınevi Editörü mü, Bağımsız Editör mü? 

Kitap yazanlar çoğunlukla “Neden 

yayınevi editörüyle değil de bağımsız 

editörle çalışmalıyım ki, nasıl olsa yayı-

nevi bana bir editör verecek” diye düşü-

nüyor ve editörlüğü ekstra maliyet ka-

lemi olarak görüyor. Diyelim ki saygın 

bir kişisiniz ve yayınevi kitabınızı ismi-

nizden veya çalışmanızın içeriğinden do-

layı basılmaya değer buldu. Kitabınız 

yine tüm bu editoryal süreçlerden geç-

meyecektir. Yayınevi editörleri çok yo-

ğun çalıştığından muhtemelen kitabı-

nızı sadece bir kez okuyacak, imlasını 

toparlayacak, ancak çok ciddi tutarsız-

lıklar varsa onlarla ilgili size dönüş ya-

pacaktır. Bunun dışında dilin akıcılığı, 

kurgusu ve diğer aşamalarıyla ilgilen-

meye fırsat bulamazlar. Bu durumda ki-

tabınızı alan okur kitapta hata buldu-

ğunda doğrudan yazarı yargılar. Eğer 

dili akıcı bulmuyorsa 1–2 sayfa sonra devam etmez ve rafa geri koyar! Böylece kitabınız 

satılmış olsa bile okura istediğiniz oranda etki etmez.  

Editör Kimden Yanadır? 

Editörün görevi ve kapsama alanı bugün hâlâ yerli yerine oturabilmiş değil. Editör, 

yazarın mı yanındadır, yayınevinin mi? Kitabın neresindedir? Kitabı bulur, yayınevine 

kabul ettirir; yazara ve yayınevine, daha da önemlisi okura güven verir.  

Editör bir kitabı (veya diziyi) en geniş anlamıyla yayına hazırlayan kişidir. Sorumlu 

kişi olarak, yazar/çevirmen, yayınevi ve okur arasındaki ana bağlantı parçasıdır. Gerçi 

yayınevinin ücretli çalışanıdır ama yine de statüsü gereği, üretimin çeşitli taraflarını bir-

birlerine karşı temsil etmek durumundadır.  

Kaynaklar: 

Ayşe SAĞLAM, Kitap Editörü Nedir? Ne Değildir! 2017, https://yazardandi-

rekt.com/kitap-editoru-nedir-ne-degildir/ 

Cem ALPAN, Editörün Görevleri ve Dilemmaları, https://t24.com.tr, 2015 

Hatice SARI, Yayınevi Editörleri Ne İş Yapar, Anlattılar, 2013, https://www.dunyabi-

zim.com 

Kemal KÜÇÜKGEDİK, Editör Adaylarına, Bezgin Bir Editörden Tavsiyeler, https://ka-

yiprihtim.com, 2017 

Mürsel ÇAVUŞ, Kitap Editörü Ne İş Yapar?, 2018, https://medium.com/@ murselse-

zen/kitap-edit 
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AŞK 

ABDULKADİR BIYIKOĞLU  

 

Aşk 

 
 

Aşktı her an nefessiz kaldığımız 

Aşktı her yerde hayat aldığımız 

 

Aşktı gönüller ülkesinin sahibi 

Aşktı ülkelerin gönül hamisi 

 

Aşktı kokan bir gülden aldığımız 

Aşktı gülde kokuya daldığımız 

 

Aşktı özü kâinatın zerreden küreye  

Aşktı kâinata öz heceden yüceye... 
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NURAY ALPER İLE MÜLAKAT 

SEMA ALTINAY& MİNE AKDEMİR 

 

“Edebiyatı Var Etmekten, Edebiyatla Var Olmaya” 

Bu sayımızda ‘Önce Zam-

bakları Çaldılar Uykularımız-

dan’ ve ‘Dareyn’ eserleriyle, bir-

çok kültür, sanat ve edebiyat 

dergilerinde, Milat Gazetesinin 

kültür sanat köşesinde yazdığı 

yazıları, şiirleri ile aşina olduğu-

muz zarif bir kalemi, Nuray Al-

per Hanımefendiyi sayfaları-

mıza konuk ettik. Ankara Demir-

tepe’de, Dil ve Edebiyat Derneği 

Ankara Şubesinin tam karşısında bir kafeteryada gerçekleştirdiğimiz söyleşi çok sa-

mimi bir havada gerçekleşti. Kendisiyle Çorum’da öğrenci olduğumuz dönemlerde ta-

nışmıştık. Nuray Hanım bir program için Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesine gel-

mişti. İlk tanışmamız bu şekilde olmuştu. Tesadüf mü diyelim tevafuk mu bilinmez ama 

daha sonra beraber Amasya Üniversitesinden formasyon aldık. Bu defa aynı sınıfı, sı-

raları paylaştık kendisiyle… Samimi hali, sadeliği, nezaketi, naifliği, hoş sohbeti ile 

adeta bizleri büyülediğini burada belirtmek isteriz. Rüya gibi geçen birkaç saat sonra 

ayrılmak zor olsa da bir daha görüşmek, sürekli irtibat halinde olmak üzere anlaştık. 

Kendisine bu kadar yoğunluğu arasında bizleri kırmadan zaman ayırdığı için çok te-

şekkür ediyoruz. 

Şimdi sizi bu güzel söyleşi ile baş başa bırakıyoruz. 

S. Altınay & M. Akdemir 

 

 Nuray Hanım, her röportajda ilk soru adet olduğu üzere tanışma içerik-

lidir. Biz de bu güzel âdeti devam ettirelim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 Mayıs-1983’ün Ankara’sında tanıştığım hayatı, kendimi fark etmeye başladığım 

andan itibaren “okuma ve yazma aşkı” olarak yorumladım. Baktığım her güzelliği oku-

maya muhtaçtım, baktığım her güzellik okunmaya muhtaçtı. 

Çok küçük yaşta evlendim. İnsanların sokaklarda oynadığı, okul sıralarında ders 

dinlediği bir dönemde İbrahim Ethem’e anne oldum ve on sene sonra Târık doğdu 

fakat sorumluluklarımla birlikte okuyup yazmaya duyduğum iştiyak da arttı. İkinci 

sınıftan bırakarak dışardan tamamlamak zorunda olduğum lise hayatına Anadolu 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesini de ekledim. 

Hece, İtibar, Sebilürreşad, Edebiyat Ortamı, Ay Vakti, Kardelen, Şehrengiz, Mavi 

Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Diriliş, Erciyes, Filbahar, Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE, 

Berceste, Kültür Ajanda, Haber Ajanda, Aşkın E Hali, Edebiyat Bülteni ve diğer pek 

çok dergide yayımlanan çalışmalarıma bazı yerel gazetelerle birlikte Türkiye Gazete-

si'nde de yer verildi. 
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Çok sayıda ödül aldım. TRT repertua-

rına çalışmalarım girdi. “Başarılarımın 

manevi mimari, saklı kahramanı” olan 

eşime ithaf ettiğim “Önce Zambakları Çal-

dılar Uykularımızdan” isimli ilk şiir dos-

yam, İLESAM tarafından ikincilik ödülüne 

layık görüldü, Akçağ tarafından kitaplaş-

tırıldı. (Şimdi bunu acemilik ve acelecilik 

olarak değerlendiriyorum.) 

Dareyn isimli deneme kitabım 2016'da 

İncir Yayıncılık tarafından basıldı. 

Üçüncü baskıyı tüketmek üzere. 

Hâlen Milat Gazetesi kültür sayfa-

sında köşe yazarlığı yapıyorum. 

 Çorum’da düzenlenen edebiyat faaliyetlerinde ve çıkan dergilerde Nuray 

Alper ismine sıklıkla rastlıyoruz. Çorum’la yolunuz nasıl kesişti, nasıl buluş-

tunuz? Çorum ve edebiyat denilince aklınıza neler geliyor? Çorum’daki edebi-

yat çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin son gelişinizde Künye 

Edebiyat gurubu ile tanıştınız. Bizim hakkımızdaki ilk intibaınız ne idi? 

Pek çok insan farkında değil ama Çorum kendi içinde şiiri yaşayan, onu taşıyan 

bir şehir. Halit Yıldırım’ı tanıdım ilkin. Sonradan ağabeyim gibi sevip saydığım bu 

vefalı, iyi niyetli insan vesilesiyle belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten fakat 

her hâliyle Çorum’u kültür ve sanat cenneti hâline getirmeyi hedefleyen Turhan Can-

dan ile kesişti yollarımız. Dergilerinin kapağına alınan şiirim vesile oldu. Çok sayıda 

edebiyat işçisi ile birlikte defalarca kez ağırlandım bu şehirde. Karşılaştığım güzel in-

sanların içinde sizler de vardınız. Künye Edebiyat grubunun seviyeli ortamını ve kendi 

içindeki anlamlı çalışmaları “samimiyet” olarak okudum en çok…  

 Çorum’da farklı zamanlarda değişik okullarda programlar yaptınız. Şiir 

gecelerine katıldınız. Çorum ile ilgili bu izlenimlerinizi Milat Gazetesindeki kö-

şenizde kaleme aldınız. “Çorum'da Vefa Yağmuru, Çorum’da Kadın ve Şiir, Şe-

hir ve Şiir” yazılarınız bunlardan… Hatta bir programda “caddelerinden so-

kaklarına, ağaçlarından dallarına kadar şiir bu şehir” diyorsunuz. Nuray Al-

per için Çorum neler ifade ediyor? Bu programlar hakkında aklınızda kalan 

sizin için önem ifade eden hatıralarınızı bizimle paylaşır mısınız? 

Daima saygılı, sevgili, lirik hatıralar biriktirdim… Birini söylemek diğerine haksız-

lık olacak, hepsini söylemek de zor fakat son gittiğimde koridorlarını tebessümle 

adımladığım, öğrencilerinin bakışlarına nakşolan ilgi ve merakı nabzımda duyduğum 

ve henüz giriş faslında devasa inceliklerle buluştuğum Öğretmen Mukadder Akaydın 

Anadolu Lisesi’ni ve öğrencilerini hiç unutamayacağımı biliyorum. 

 Birçok ilde şiir programlarına ve konferanslara katıldınız. Sizi en çok et-

kileyen iller, programlar hangileriydi? Bu ilerle Çorum programlarını kıyasladı-

ğınızda neler söylemek istersiniz? 

Bir ayrım içerisine girmek istemem çünkü her biri bir resmin farklı renk ve desen-

lerini taşıyor yüreğinde fakat Doğu illerinde daima bir başkalık bulduğum hakikat. 

Gençlerin edebi, sessizliği, batıya göre daha saf keyfiyetler taşımaları, gözlerindeki 
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merak etkiliyor, bir de tu-

haf bir burukluk bırakıyor 

içimde… Çorum’daki öğ-

rencilerde de aynı aşk, ilgi 

ve merakla karşılaştığım 

zamanlar oldu. 

 Nuray Alper’in 

katılıp da ödül almadığı 

bir yarışma yok. Bunun 

sırrını öğrenebilir mi-

yiz? Sizce yarışmaların 

edebiyata ve hatta size olan katkıları nelerdir? 

Gülümsettiniz beni. Ödül alamadığım yarışmalar da oldu fakat bu beni daha çok 

kamçıladı; kelimelerimi yeniden gözden geçirmeme, daha çok okumama, çalışmama, 

sorgulamama neden oldu. Yarışmaları ve farklı görüşlerdeki şiir otoritelerinden onay 

almayı önemli buluyorum. Her jürinin bir puanı olduğunu ve yarışmalardan pek ço-

ğunun “rumuz” hassasiyeti ile hareket ettiğini bildiğim için ödül alamadığım durum-

larda “torpil var, hakkımı yediler” gibi yakışıksız bahanelerin ardına sığınmak çirkin 

geliyor. Çok katılım olduğunda gözden kaçan ürünler muhakkak oluyordur… Artık 

yarışmalara eski sıklıkta katılmıyorum. 

 Bu güne kadar deneme ve şiirlerinizi kitaplaştırdınız. Bize eserlerinizi 

kitaplaştırma süreçlerinden bahseder misiniz? 

İlesam’a kendimi sınamak için yolladığım şiir dosyası ikinciliğe lâyık bulunup şart-

name gereği kitaplaştırılmasaydı bugün daha az “keşke”m olurdu. Kitap radikal ha-

talarla dolu… Dareyn’in (deneme kitabım) bu ilk çalışmama göre daha demlenmiş ve 

düşünülmüş bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Onda da genelde dini yazılarım yer 

alıyor. Bunlar hep tecrübe… 

 Çok farklı ve insanı derinden etkileyen bir üslubunuz var. Bu üslubu nasıl 

kazandınız, geldiğiniz bu noktaya ulaşıncaya kadar hangi süreçlerden geçti-

niz? Nuray Alper’i etkileyen yazalar ve şairler kimlerdir? Sizi derinden etkile-

yen şiirler, kitaplar nelerdir? Bize anlatır mısınız? 

Üslup noktasındaki iltifatınıza teşekkür ederim… Sanırım bu Allah vergisi. İlerlet-

mek, geliştirmek, dönüştürmek bizim elimizde… Daha iyisi de olabilirdi. Çok oku-

mam, daha çok okumam gerektiğinin farkındayım. Uykumdan feragat ederek 200 

sayfa okuma yaptığım günler oluyordu,  şimdilerde o hızda ilerleyemiyor ve sık sık 

küsüyorum kendime. Bir diğer sorunuz; zaman içinde zevkleriniz değişebiliyor. 

Okulda da yazardım ama ilk büyük sarsıntıyı Necip Fazıl’ın kitap setini kazandığım 

gün “Çile” ile yaşadım. O, benim ömrümün en güzel, en coşkun hatıralarındandır ve 

ilk gece bana yaşattığı uykusuz canlılıkla, bir bahar tazeliği ile kalbimde kalacaktır… 

Bir beş sene kadar önce Sabahattin Ali’den de çok etkilendiğimi hissettim. Romanla-

rındaki karakter ve ruh tahlilleri üzerinde uzun uzun çalışabilmek isterdim. Bu ko-

nuda yapılmış araştırmalar muhakkak vardır (henüz inceleyemedim) ama Sabahattin 

Ali, insan analizi ve tespit noktasında devasa bir güç… Sonra Nazan Bekiroğlu… Bu 

eşsiz kadını görmeye ömrüm vefa edebilecek mi bilmiyorum. Anadolu saflığını, maziyi, 

geleneği, özü yeniliğe ciddi anlamda taşıyabilen ender kalemlerden… Son dönemde 
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Ahmet Hamdi Tanpınar 

okumaları yapıyorum. 

Onun üslubundan aldı-

ğım haz kelimelere nasıl 

taşınır? Anlattığı hadi-

seyi bir kenara bırakıp 

üslubu ve cümle yapısı 

üzerinde uzun uzun 

durduğum zamanlar 

yaşıyorum. Bir de Ha-

lide Edip… Bir süredir 

kalbimi güçlü karakte-

riyle meşgul ediyor. Ka-

lemi cılız bulunsa da ben ondan müthiş bir keyif ve enerji alıyorum. Yaşadığı zaman 

ve ortam göz önünde bulundurulursa “Handan” gibi bir kitabı kaleme alması, uğradığı 

haksız tenkitlere rağmen(pek çoğu iftira) davasının ardından aynı ses kuvvetiyle iler-

lemesi ve etki alanı etkilemeli, düşündürmeli bizi. Bence Halide Edip, Türk Edebiya-

tında kadına farklı bir rol, bir misyon yüklemiş. Hatta Türk Edebiyatı’nda kadının 

önünü ciddi anlamda açan karakterli bir isim. 

 Nuray Alper aynı zamanda Edebiyat Fakültesi mezunu… Hatta formas-

yon eğitiminizin bir kısmını Çorum’a aldınız. Şiir ve deneme ile zaten hem hal 

iken aldığınız bu Edebiyat eğitiminin size ne gibi katkıları oldu? 

Öğrenmeyi en çok hasret kelimesi ile izah edebiliyorum. Eğitimin külfet yahut 

ödenmesi gereken bir borç olarak görülmesi hasretin tükendiğini gösteriyor. Zama-

nında mahrum kalmak herkeste aynı etkiyi yaratır mı bilmiyorum ama ulaşabildiğim 

her şeyin, her zemin ve ortamın eğittiğini ve bunun bir yaşı olmadığını düşünüyorum. 

Galiba kendimi en çok bunun için seviyorum. Bir rehberin olması, belli bir disiplin 

içinde sürecin yönlendirilmesi elbette çok önemli ama ben kitaplara ulaşabildiğim sü-

rece eğitim hayatımın da devam edeceğine inanıyorum. 

 Sizin farklı bir okuma biçiminiz var. Okuduklarınız kitaplardan notlar 

tutuyorsunuz. Bize bunlar hakkında bilgi verir misiniz?  

Altını çizdiğim sa-

tırların bir kısmını def-

terime geçiriyorum. 

Zamanın nasıl bir de-

ğişim yaşatacağını ön-

görememekle birlikte 

ilerde, bu dünyadan 

ayrıldığımda oğulları-

mın, torunlarımın et-

kilendiğim yazarların 

etkilendiğim cümlele-

rini okuyacak olmaları 

düşüncesi duygulan-

dırıyor, heyecanlandırıyor beni. Aldığım notları yazılarımda da değerlendiriyorum. Bir 
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itiraf; şimdilerde hiç 

değilse bir kitabı öyle-

sine okuyup kapatabil-

meyi istiyorum. Yapa-

mıyor, sorumluluk his-

sediyorum. Sanırım 

alışkanlıklarımı değiş-

tirmek için geç kaldım. 

 Künye Edebiyat 

Kulübümüz olarak 

Künye diye bir e dergi 

çıkarıyoruz. Dergimi-

zin geçen sayısında 

Tüketim Çağının Ede-

biyatımıza yansıma-

larını konu edindik. 

Sizin de bu konuda 

dertli olduğunuzu ya-

zılarınızdan biliyoruz. Örneğin “Edebiyatı Var Etmekten, Edebiyatla Var Ol-

maya” yazınızda bu durumdan duyduğunuz rahatsızlığı dile getirmişsiniz. Bu 

konuda neler söylemek istersiniz? 

Bu çok derin bir konu. İnsan hayatına yansıyan “öylesine” lik, özensizlik, nizam-

sızlık hatta kirlilik edebiyatın da pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Dünyayı istilâ 

eden ciddi güven sorunu; yardımlaşma, el ele tutuşarak yürüme, destek olma gibi pek 

çok hasletimizi de yitirmemize neden oluyor. O onun giyimiyle meşgul, diğeri öbürü-

nün tarz ve tavrıyla. Birisi bir diğerinin başarısından huzursuz, öbürü kardeşinin aya-

ğını kaydırma çabasında. Olan edebiyata oluyor. Herkes bilirkişi. Kendi doğrularını 

ölçüt olarak görüp insanı yorumlama hakkını kendinde buluyor. Hiç birimiz karşılaş-

tığımız insana bir hayat ve yaşanmışlık olarak nazar edemiyoruz. Ben bunu sosyal 

medya kullanımındaki aykırılığımıza ve her şeyi anında paylaşma iştiyakımıza da bağ-

lıyorum, kontrol yok. Ölçü ne? Onu da bilenimiz yok. Nitelikli ve titiz eser veren istis-

nalara rastlamak mümkün elbette… Zaten onlar da tükenen mum misali etrafına ya-

ralı pervaneleri toplamaya muvaffak oluyorlar fakat hızla eriyerek…  

 Son zamanlarda İslami çizgide edebiyat yapan kalemler çocuk edebiya-

tındaki boşluğun farkına vararak bu alanda eserler vermeye başladı. Burada 

da nitelik ve ticari kaygılardan kaynaklanan sorunlar olduğu da bir gerçek. 

Ancak şu anda bunlardan ziyade hiç de iyi niyetli olmayan bir kısım çevreler 

gençliği etkileyecek yeni bir alan buldular kendilerine. Önce satanist bir ede-

biyat şeklinde zuhur eden bu yazınlar, sanal bir âlemde akla hayale gelemedik 

bir macera atmosferi oluşturdular. Değerlerin iyice değersizleştirildiği bu 

çağda bu kez de mahremiyet sınırlarını zorlayarak, beyinleri uyuşturulmuş asi 

bir gençlik yaratma adına özellikle genç kızlarımızın ilgisini çeken bir yazın 

alanı ortaya çıktı. Pembe romanlar, wattpad gibi çılgınlıklar hat safhada. Ha-

lit Yıldırım hocamızın “Ergen Edebiyatı” adını verdiği bu alan için neler söyle-

mek istersiniz. Biz çocukluk çağından gençliğe adım atan bu kesimi ihmal mi 

ettik acaba? 
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Halit hocamız doğru söylemiş, 

mani tarzı, şiirsel bir şeyler yazan 

kimi yazarların rağbet gördüklerine 

şahit bir çağın ağrısı bu. Toplumun 

okuma çıtasını gösteriyor. Aslında 

sorun hepimizin mütemadiyen bir 

başkasını eleştirme çabasında. Ken-

dimiz dışında herkesi, her şeyi eleş-

tiriyor, yaftalıyoruz. Kalbiyle, daha 

fazla ne yapabilirim düşüncesiyle 

meşgul çok az insan kaldı. Mesela 

nitelikli dergiler kapanıyor, sırtını 

bir yere dayayan, reklam desteği 

alabilenler ayakta kalıyor, niçin? 

Gücününüz yoksa bürokrasiden ta-

nıdığınız yoksa paranız yoksa ne ka-

dar iyi işler yaparsanız yapın çağın 

dişlilerince öğütülüyorsunuz. Nesil, 

edebiyat dergilerine sahip çıkmıyor. 

Bu gençliği vâr eden, onlara edebi-

yat sevgisi aşılayamayanlar, onları 

sorumsuz, duygusuz yetiştirenler 

kim peki? Toplumu değiştiren ve dö-

nüştüren kim? Bizim çocuklarımızı 

bizden başkaları mı büyütüyor? De-

ğer hassasiyeti denen o ilk tohumu 

bizden başkası mı ekiyor? Dışarı de-

diğimiz hadise, çocukları ve gençleri 

bizden fazla etkileyebiliyorsa burada kendimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Vitrini 

süslerken içeriyi ihmal edişimizin hiç mi payı yok gelinen süreçte? 

 Deneyimli bir edebiyatçı olarak yazmaya hevesli gençlere hatta özellikle 

genç kızlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?  

“Deneyimli” değil de, çocukluğundan bu yana yazan ve hayatının uzun sayılabile-

cek bir sürecinde yazdıklarını saklamak zorunda kalan bir edebiyatsever olarak genç-

lere söyleyebileceğim; bir şeyi sevsinler, kendilerini oraya konumlandırsınlar ve o şeyi 

içlerinde büyütmekten, onun içinde büyümekten, onunla vâr olmaya çalışmaktan 

asla vazgeçmesinler. Edebiyatı, resmi, musikiyi, dili sevmek, kalbi bir güzellikle in-

celtmek, ona lâyık olduğu emek ve değeri vermek güzel kapılar açacak, güzel insanlar 

çıkaracak yollarına… 

 Son olarak Künye okurlarına neler söylemek istersiniz? 

Künye edebiyata yolculuğumda var oldukları, beni sözlerine muhatap kıldıkları, 

en önemlisi de zamanın dişlilerine kelime buketleriyle mukavemet ettikleri için teşek-

kür ederim. 
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NİYAZ 

MİHRİBAN SARI 

Niyaz  

 
 

- I- 

Göğe bakalım... 

Sessizliğin umarsızlaştığı yerlere. 

Karalar bulaşmadan 

Kucak dolusu umutları 

Azad edelim göğe. 

Göğe bakalım 

Kimse dokunmadan. 

 

-II- 

Hemen şurada. 

Tek solukta okusam sana gözlerini. 

Çok değil. 

Bir ömre talibe desem. 

Ve sen dinlesen sesimi 

Tüm sessizliğimde. 

Hemen şurada. 

Geçse ömrüm seninle… 
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EDEBİYAT VE KÖK BAĞLAMINDA KENDİMİZ OLMAK 

TUĞBA KAN 

 

Edebiyat ve Kök Bağlamında Kendimiz Olmak 

Sahi kendimiz olmayı başarabil-
dik mi? Kendi benliğimizle hareket 
edebiliyor muyuz? 

Aslında kalemi elimize alıp, yaz-
maya başladığımızda kendi kişiliği-
mizi, hayata, olaylara bakış açımızı 
sergileriz... 

Kendimizi ve düşüncelerimizi 
ifade etme ve ruhsal olarak özgür 
hissetimiz bir alandır yazmak. Ve 

eserini edebi bir şekilde okuyucuya 
lanse etmek değil midir önemli olan? 

Şöyle düşündüğümüzde edebiyat 
ve etik deyince iki ayrı kavram can-

lanır benliğimizde oysaki "edebiyat ve etik" kavramı iç içedir aslında...  Bir bütün ola-
rak etiğin daha geniş yelpazeye yayılmasını sağlar edebiyat. 

Etik ise hakikati yansıtır. İyiyi-kötüyü, doğruluk vb. 

Edebiyatın kelime olarak kökenini ele alacak olursak Edebiyatın kökü de 
EDEB’'ten gelmez mi? 

Bir yazar özgürce davranayım derken etik olmayan bir yapıt sergilemesi doğru de-
ğildir. 

Her şeyden önce kendi olmalı... Özgün olmalıdır. 

Farkını ortaya koyabilmeli, kimliğini kendi benliğini kaybetmeden bu çizgide iler-

leyebilmelidir.  Çünkü kendin olmaktan çıkmak zarar verir insana... Başta okurdan 
önce kendine olan saygınlığını yitirir, üretmeyi yitirir. Bu yüzden doğruluk önemlidir. 

Tüm dış etmenlere karşı kapatmalıdır kendini... Dışsal olgulardan uzak ahlaki bir 
çerçevede yürütmelidir.  

 Çözüm ise her daim hakikattir. Hakikat ise davranışsal bir eylem haline dönüş-

türmelidir hayatın her alanında. Birey olarak üzerimize düşen görev ne ise toplumsal 
olguda da o dur ve bu yüzden topluma hitap eden ahlakî ve sanatsal bir kuşaktır 
edebiyat. İstismar edilen birçok konu var etik olmayan ama özgürlük diye çağın bazı 

yazarlarının gerekçe diye sunduğu... Söz konusu etik olunca özgürlüğünü kısıtlandı-
ğını düşünülmesi… Biraz açacak olursak eğer müstehcen konularda alenen yazıya 
dökmek, başkalarına ait yazınların kopyala - yapıştır yöntemiyle kendine mal etmek 

özgürlük değildir ve buna benzer birçok örnekler var elbet. Yazarın özgürlük alanı, 
içinde yaşadığı toplumun ve evrensel değer yargılarının kapsadığı alandır. 

Yüzyıllardır süre gelmemiş midir oysa edebiyatta edep? Değerlerimizi edebiyatla 

kitlelere ulaştırırken ahlaki boyutu da önem taşır ve ona göre biçimlenir. Edebi eser 
kendi içerisinde bir olguya ve etiğe sahiptir. 

Bireysel olarak irdelemekten ziyade yazınsal olarak değerlendirilmelidir bir eser. 
Tabi ki bu tartışılır bir durum. Kişiden kişiye değişen bir görüş. 

Ahlak nasıl hayatımızda yer ediyorsa, toplum bir kural ve normlara bağlıysa yazın 
da bence öyle olmalı...  

Yazımın giriş bölümünde de bahsettiğim gibi... Her şeyden önce yazar kendi olmalı. 
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KENDİNİ BİLMEK 

KERİM POLAT 

 

Kendini Bilmek 

 
Kâinatı Özümde buldum bilince kendimi, 

Bir zerre idim ama âlemler vardı içimde 

On sekiz bin âlem 

Baktıkça semaya peyda oldu güzellikler bende  

Dönünce yalanlara fırtınalar gördüm 

Yeni bir âlem oldu her yeni gün  

Ben özümde buldum âlemi 

İçim yeni baştan oldu sanki  

Eşrefi mahlûkat idim 

Benliğim de kaybolunca sefil oldum kâinatta  

Yağmurlar yağdı tenime  

Bir âlemdim ben  

Bilince kendimi, 

Bildim kâinatı  

Bilsin insanlar  

Yedi kat semadan yedi kat arza  

Yaratıldı baştanbaşa kâinat 

Yeşerdi özümde  

Güneş yeniden parladı 

Yeniden dizildi yıldızlar 

İsyan etti benliğim, cebelleşti ruhumla  

Özümde bir âlem, parça parça eden kafesini 

Öyle yalanlarla sarmalanmıştı ki  

İçinde kapkara bir benlik noktası  

Fırtına koparan kara bulutlar sanki 

Şimşekler çakıyor ruhumda, âlemde  

Özüm kayboluyor bedende 
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EDEBİYAT ÜZERİNE 

ZEYNEP ÖZÇEREZCİ   

 

Edebiyat Üzerine 

 
 

Edebiyat; yıllardır tanımlanan benzeri ifadelerle yerini ve yolunu buldurulmaya 

çalışılmış bu sanat dalının benim nezdimde en geçerli tanımı edebiyatın asıl anlamı-

nın bir "yaşam tarzı" olduğudur. Bu yaşam tarzını belirli çevrelerde yaşamına oturta-

bilen insanlar hayata çeşitli pencerelerden ve renklerden bakma şansı buluyorlar diye 

düşünüyorum. Çünkü duygu temelli bir alanın terbiyesini, eğitim ve yönetimini sağ-

layan alanlardan birisi de edebiyattır. 

Yıllardır genç beyinlere vermeye çalışıldığı edebiyat ruhu hayatın en kalıcı bilgi ve 

sanat alanı olan hâkimiyetini yaşamın her döneminde bizler farkında olmasak da kar-

şımıza çıkıyor. Hayatın matematiği vardır edebiyatı yoktur. Çünkü hayat zaten edebi-

yatın kendisidir. Edebiyatın en önemli vizyonu empati duygusunu yani duygudaşlığı 

sağlıyor olmasıdır okumayı, anlamayı duymayı bilene. Edebiyat okumak nerdeyse ha-

yat ve insan okumakla eşdeğerdir. Sözünü ettiğim öykü, roman, şiir okumak değildir 

sadece… 

Bir söz hatta sesten başlayan insanoğlunun ilk çığlığını başka kulaklara duyuran 

yine edebiyatın kendisidir. Edebiyatı ve edebiyat tarihini tek bir cümleye olsun ciltlere 

olsun sığdıramamaya açık olarak görebilmektedir bu yaşam olgusunun sırrı… Ve işte 

daha fazla söze gerek kalmadan tek bir dizede edebiyatın tanımı; edebiyat tarihinin 

dev yapıtaşlarından Fuzuli'den... 

"Söylesem Tesiri Yok Sussam Gönül Razı Değil"... 

Edebiyat bu ruhu aldıktan sonra hiçbir yerde sizi yarı yolda bırakmayacak bir 

yardaş ve yoldaştır. Edebiyat Yunus'un "hamdım, piştim, yandım" söyleminden yola 

çıkarak yanmak ve yok olmaktır. İnsanın kendini ararken bulduğu en değerli alan ve 

sanat dalı edebiyattır… O yüzden ruhsuz kalın ama edebiyatsız kalmayın çünkü ede-

biyatın ruhu herkese yetecek kadar fazladır. 
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ESRARENGİZ BİR GÜZELLİKSİN 

SERVAN ERDİNÇ 

 

Esrarengiz Bir Güzelliksin 

 

Bilmiyorum kaç sükûnettir sana hasretim 

Gençliğimin bahçesinde yürürken ince bir kahır 

Umudum hep aynı gökyüzünden ıslanıyor 

Akşamı getiren soluk benizli yüzüyle anılar 

Anılar ki hep aynı cennetten kovar bizi 

Penceresiz kalır kalbim,  

Kalbim gözlerinsiz…  

Yoksa bu sevda bir şey bilmiyor mu hasret ekmekten başka? 

Ve nereye göçtüler nefesini yüzüme sürdüğüm günler?  

Zamanı buyruğuma alacak kadar gücüm olsa keşke 

Bir an daha sevinç kılsam  

Sana kendimi, kendimi sana  

Tutuşmasa etekleri masmavi yarınların 

Güneş ağzınla sımsıcak öpsen çölleşen dudaklarımı 

Yeniden, yeniden çarşı pazar dolaşsa kahkahalarımız 

Enginliğinde kaybolsak,  

Kaybolsan,  

Kaybolsam  

Uzansam sevdanın dizlerine gümüşi bir türkü gibi  

Kurtaramıyorum yüreğimi dünlerin elinden sevgilim 

Hüznün ayağı hep aynı sancıyla dikilir kapıma 

Sesimi saklayamam, tanır gözyaşlarımdan beni 

Dönmez bana sırtını,  

Çekip gitmez yüzün 

Unutmak seni, bir elbise gibi eskir.  

Unutamam! 

Mahcubiyetim arar seni,  

Matem iner sokaklara 

Ben, beni sorma! 

Senden sonra artık üç kuruşluk canım var 

Çiğniyorum devletin illegal düşüncelerini  

Yüreğim artık ilkokul çağında namussuz gecelere gelin gidenlerin şairidir 

Yıkılmışlığı, düşmüşlüğü dalımın yalnızca sendendir zayi 

Sarı saçlarını anımsatan kadın omuzları geçiyor gözlüğümün caddelerinden 

Kirpiklerime değiyor bir mevsim dolusu Erzurum, Van, Bitlis karları  

Ezbere bildiğim yolların ağzı gözü yamuluyor 

Gülmüyor hiçbir şey, şaşırmış cinayetler yolunu  

Esrarengiz bir güzelliksin ömür boyu sevdiğim 

Yüreğimde aynı tazeliğiyle üşüyor kimsesizlik 

Gelsin bana uzakların gölgesinden gülüşün 

 



 

25 

EDEBİYATTA ÖZGÜRLÜK 

NAZLI KÜBRA ÇEVİK  

 

Edebiyatta Özgürlük 

 
 

Edebiyat; kar amacı gütmeyen estetik ve güzelliğe dayanan bir sanat dalıdır. Bi-

reylerin duygu ve düşüncelerini diğer insanlara etkili bir şekilde naklettiği iletişimi 

temel alan bir içsezidir.  

Edebiyat, insana kendini ifade etme olanağı sunar, bilim gibi diğer sanat türleri 

gibi ispatlama gereği duymadan kendi içerisinde kimi zaman yeşeren kimi zaman du-

rağanca ilerleyen öznel bir kurgudur. Kuşlar gökyüzüne doğru kanatlarını çırpa çırpa 

bulutlara nasıl süzülüyorsa, edebiyat da edebi anlamında sonsuzluğa kapı açar... 

Yargılanamaz, sorgulanamaz kurmacadır. Araştırmaya gerek yoktur, objektif de-

ğildir. Kimi zaman kaybettiğin bebeğini, kimi zaman bir şehit annesinin hüznünü, 

kimi zaman gökyüzünü, güneşi, çiçekleri, acıyı, hüznü, sevgiliye kucak açtığın anı... 

Mutluluğu, gülümsemeyi, tebessümü anlatırsın, anlamlandırırsın. Haz alırsın, 

kimi zaman da elemlenirsin ama en güzeli, içtenliğin ile bütünleşirsin. 

Geçmişinden etkilenir, savaşları kaleme alır. Örneğin; Çanakkale savaşını anla-

tır... 

Yaşadığı bir aşk hikâyesini tüm duygu bütünlüğüyle anlatabilir. Bireysel olarak 

kaleme dökerken, özel anlarını anlatmak kendi iradesine aittir. 

Doğayı tasvirleştirerek farklı bakış açıları sergileyerek, sanatsal ortamlar sunabi-

lir. 

Edebiyat süslü cümlelerden daha çok kendin olmaktır. Bencillikten daha çok, 

dobra bir şekilde aklından geçeni ortaya koymaktır. 

Kısacası; 

Edebiyat; çıkarların sayılmadığı maneviyatın asıl konu olduğu ilimin veyahut irfa-

nın açıkça veyahut kişinin kendi tercihine göre üstü kapalı bir şekilde ifade etmesi ya 

da kaleme dökerek dile getirmesine hiçbir şahsiyet karışamaz ve karışmamalıdır. Ede-

biyat; ucu açık bir hodri meydandır. 
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ELVAN ELVAN  

RAMAZAN YANAR (KUSURİ) 

 

Elvan Elvan 
 

İçimde sevda var derinden derin 

Gel de bu acıyla gül elvan elvan  

Kerem gibi derdimi yâre verin 

Beraber yanalım kül elvan elvan 

 

Ferhat gibi dağ bağrını delmedim 

Mecnun gibi çölü geçip yelmedim 

O yârden başkasını yâr bilmedim 

Şimdi bahta düştü çöl elvan elvan 

 

Başkasını severmiş ben n'olayım 

Siyah saçını gönlüme dolayım 

Nazlı yâr kabul et kölen olayım 

Deli âşık sana kul elvan elvan 

 

Kusurluyum kusurumdan dönmedim 

El atına seyis olup binmedim 

Yıllar yılı hasret çekip onmadım 

Derdime derman yok bul elvan elvan 

 

Bir hasret fidanı diktin gönüle 

Cefânı tartamam ki kantar ile 

Benden daha çok eli sevsen bile 

Âşık oldum sana bil elvan elvan  

 

Kalbini geniş tut sıkma Kusûrî'm 

Nasip kavgasından çıkma Kusûrî'm 

Gittiğin yollardan bıkma Kusûrî'm 

Sevda'na gider her yol elvan elvan 
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EDEBİYATIN SINIRI  

KÖKSAL DEMİR 

 

Edebiyatın Sınırı 

 

 
 

Ne Dost Dergisi’nin 1965 yılında düzenlediği “Ulasal Edebiyat” konulu açık oturu-

munun metnini okurken İlhan Berk’in şu sözleri dikkatimi çekti: 

“Ulusal edebiyat sözü genellikle az gelişmiş ülkelerde ediliyor bugün. Yerleşmiş, 

oturmuş toplumlarda, uluslarda böyle bir kavramın anlamı yok gibidir. Söz gelimi 

bugün Fransa, Almanya, İngiltere için ulusal edebiyat sözünden önce geniş anlamda 

edebiyat sözcüğünün bir anlamı vardır…” 

Dürüst olmak gerekirse; yaklaşık yirmi sayfalık hararetli bir tartışma metninden 

bu bölümü almış olmamın sebebi benim fikirlerimin de daha çok İlhan Berk’in fikirleri 

ile aynı doğrultuda olmasıdır. Bu oturumun yapıldığı tarihten günümüze dünyadaki 

teknolojik ilerleme ve küreselleşme süreci göz önüne alınırsa edebiyata coğrafi bir sı-

nır çizmek olanaksız. Peki, edebiyatın hiç sınırı yok mudur? 

Bu soruya cevap verebilmek için konuyla bağlantılı diğer kavrama odaklanmamız 

gerekecek. 

“Özgürlük” 

Türk Dil Kurumu’na göre birbirine yakın iki anlamı bulunuyor. İlki, “Herhangi bir 

kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, herhangi bir şarta bağlı 

olmama durumu.” 

İkincisi ise; “Her türlü etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine kendi dü-

şüncesine bağlı olarak karar vermesi durumu.” 

Bu tanımların dışında daha çok felsefik tartışmalara konu olmuş özgürlük kav-

ramı ve birçok felsefeci farklı tanımlar yapmıştır. Fakat bunların içeriğine girmeyece-

ğim. Bunun yerine edebiyat-özgürlük bağıntısını açıklamaya çalışacağım. 
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Bence edebiyat; 

dünya içinde yazarın 

farklı dünyalar kura-

rak oynadığı bir oyun-

dur. Edebiyatçıların 

çoğu “edebiyat hayatı 

yansıtır” cümlesi üze-

rinde mutabık kalmak-

tadır. Ancak yanlışlı-

ğından ziyade eksik bir 

cümledir bu. Edebiyat 

onu icra eden edebiyat-

çının hayatını yansıtır. 

Bu nedenle edebiyat-

özgürlük ilişkisi tartışı-

lırken en önemli faktör edebiyatçının özgürlüğü oluyor. İşte burada iki ayrım devreye 

giriyor. 

Birincisi yazarın dolayısıyla kitabın fiziki özgürlüğüdür. Bu hemen hemen TDK’nın 

yaptığı ilk tanıma denk gelmektedir. Dünya tarihinde ve maalesef ki ülkemiz tarihinde 

önemli buhranları öncesi ve sonrasında başvurulan ilk yol yazarın, kitabın ve dolayı-

sıyla edebiyatın fiziki özgürlüğünü kısıtlama hatta yok etme olmuştur. Örneğin;10 

Mayıs 1933 yılında Nazi Almanya’sında yaşanan büyük kitap yakma olayıdır. Hitler’in 

üstün Alman ırkı ve yaşam sahası fikirleri ile çelişen kitapları “Alman ruhuna uygun 

olmadığı” gerekçesi ile yasaklayarak haftalarca Berlin sokaklarında yakılmasıdır. 

Bizim tarihimizden de bir örnek vermek gerekirse şüphesiz ilk akla gelen 12 Eylül 

1980 darbesi ile gelen yasaklı yazar ve yayınlar. Mesela darbe yönetiminin ilk yasak-

ladığı kitap Georges Politzer-Felsefenin Temel ilkeleri. Bir mesela da Orhan Kemal’in 

Bekçi Murtaza eseri. Ya da Yaşar Kemal’in -bir çocuk romanı olarak geçse de bence 

ülkemizde distopya türünün en başarılı örneklerinden sayılır - “Filler Sultanı ile Kır-

mızı Sakallı Topal Karınca” eseri. Bu örnekleri uzatmak mümkün. 

İkinci ayrımımız ise yazarın zihinsel(düşünsel) özgürlüğüdür. Bu kavramın 

TDK’nın özgürlük tanımlarından ikincisine denk geldiğini düşünmekle beraber edebi-

yatın gerçek sınırı da olduğu kanaatindeyim. Edebiyatçı gözlemledikçe, okudukça, 

yazdıkça ve yazmakta ısrar ettikçe düşünsel özgürlüğüne kavuşacaktır. Böylece kendi 

yapabileceklerinin farkına varacak, kendi sınırlarını kendi ortaya koyacaktır. Edebiyat 

yazarın hem hatıralarını hem de hayallerini barındırır. İşte bu bizim için edebiyatın 

sınırıdır. 

Yazıya son verirken İsmet Özel’in Dergâh Dergisi’nde yayınlanan bir yazısından bir 

cümleyi paylaşmak istiyorum; 

“Şiir olsun olmasın yazılan her şeyin bir ihkak-ı hak ve haksızlığa bir tepki oldu-

ğuna, en azından olması gerektiğine inanıyorum.” 

 

Kaynakça: 
Turgut Uyar, Korkulu Ustalık, Alaattin Karaca (Der.), İstanbul, Nisan 2018 

İsmet Özel, Özgürlük İçin Şiir, Dergâh Dergisi, Sayı 1,Mart 1990 

http://sozluk.gov.tr 

http://begenmeyenokumasin.com/turkiyede-yasaklanan-kitaplar-2/ 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/nazi-propaganda-and-censorship 
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GÜL MAVİSİ 

FATMANUR NARTEKİN 

Gül Mavisi 

  
Bir aslan yuvasına girer gibi 

Oturdum bir an masaya  

Baktım ki çırak ustasının yanında 

Kalakaldım öylece 

Haykırdım gidebileceğim noktaya doğru  

Gelmiyorum 

Gitmiyorum 

Hasretin iktidar olduğu diyarlara 

Ben aynalardan yansıyan ışıkla memnunum. 

Merhem sürmeyin yaralarıma 

Ben o yaralarda güllere selam verdim 

Yaslandım çimenlere 

Kurudum 

Bardaklar dolusu su içmem kâfi gelmez 

Selleri bulamam mısralarımda 

Satırlarımda ıslanamam 

Bugün soğuk bir havada yağmur yağmıyor 

Yaşıyorum her salise yağmuru  

Psikolojik bir bunalım kitabı düşmüş dünyaya 

Alıp anlatıyorum 

Tomurcuk gül resmi nasıl yapılır 

Hayretleniyorum. 

Gülü bilmeyen dünyada gül resmi yapmak 

İki renk lazım 

Elim titrek 

Siyah-beyaz çizgilerle 

Gülü tanıtıyorum 

El sıkışıyorum gökyüzünden düşen mavi damlalarla  

Ve ömrümden bir ömür daha atıyorum 

Denizlere küskün gözlerim 

Sulara karamsar 

Lakin benim de bir mavim var 

Adı bile güzellikler kokar 

Hayal, tebessüm uçurtması gibi uçuyor 

Mavi aynı 

Gül mavisi.. 
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TÜRKİYE’DE YAZAR OLMAK 

TÜLAY BİLGİN 

 

Türkiye’de Yazar Olmak 

 
Üstatlarımın beni yüreklendirmesi ve şiir alanında kendimi nasıl yetişmeliyim so-

rusuna ilk aldığım cevap; ‘Yazar olmak istiyorum’ kitabını okumamdı. Önerilen bu 

kitabı okuyarak işe başladım. Sonra yazarlık kursundan aldığımız eğitimle devam 

eden sanatsal bir yol tercihimle bu camianın içindeyim. Hayatta insanın hatasıyla ve 

doğrularıyla kendini kabul etmesi olduğunu öğrendiğimden bu tarafa kendimle barış-

tım. Bu barışıklık kontrollü olması kaydıyla. 

Türkiye’de sanatçı (yazar) olmak biraz dolambaçlı bir iş bunu çözdüğüm zaman 

dışlanan ilk insan olmayı göze aldım. Başta aileden başlayan bu halka zaman içinde 

genişleyerek açıldı. Yazarsan önce yerini belirleyeceksin ya sağdan ya soldan gidecek-

sin ya cübbe ya da mini etek tercih edeceksin. Bana verilen şıkların hiç birini kabul 

etmedim. Sizde bilirsiniz Türkiye’de insan olmakta zordur. Kabul görmezsiniz kendi-

nizi bir yere ait hissetmek için illa bir ideolojiniz olmalı. Kendi ideolojinizi yaratmak 

sizin ne haddinize. 

Benim için evrensellik, etik ahlak, dünya görüşü çok önemlidir. Fikirlerimin ve 

düşüncelerimin kabul görmesini istiyorsam bu tezi hiç bir şey değiştirmez. Ben bu-

yum değişemem ve fikirlerimi zorbalıkla da dünyaya kabul ettiririm düşüncesindeki 

Beşar Esat gibi lider zihniyetler yok olmaya mahkûmdurlar. Eserleri çağlar ötesine 

ulaştırmak hiç kolay bir şey değil. Bu meslekte yürekli olmanın ne kadar önemli ol-

duğunu Mevlana’dan görüyoruz. Mevlana’nın mensur eserleri yıllar içinde nasıl değer 

zenginliğine kavuştuğunu zaman gösterdi. 

Hayata ve bunca yazar olmanın zorluğuna rağmen eli kalem tutan tüm gönül dost-

larına teşekkürlerimi arz ediyorum. Dört yılda sanat adına çok değerli bilgiler öğren-

dim. Sanatı yaşayan ve yaşatan tüm gönül dostlarıma saygımla... 

Önemli olan sanatı yüreklerde yaşatmak ve ona ayrı bir can ve ruh katan insan 

olmak çok güzel bir duygu.  

Herkese sonsuz saygımla… 
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YÜK 

RECEP POLAT 

 

Yük 
 

Yaşadıklarım sırtımda bir yük  

Sanki gök sırtımda  

Önünü alamıyorum 

Üstüme gelen çıplak duvarların  

Bir dehliz gibi derin karanlıkların 

Uzattığım elimden kaçıyor  

Tutmak istediklerim 

Belki düşler belki gerçekler  

Bir gök gibi sırtımda birikirken  

Önünü alamadığım şeyler  

Birer birer kayboluyor karanlıkta 

Kaçışlarım kısır döngü içinde 

Aradığım Işık ufkun kızıllığında belki  

Gözlerim de tükenmişlik yaşları  

Kambur sırtımda yüklerim  

Kaçışlarım 

Beton yığınlarından ormanlara  

Kâbil’in kanından çoğalmış menfaat  

Adanmış  

İsmail'in kurbanlık çocuklarına  

Önünü alamadıklarım  

Hepsi düşman  

Benliğim nefsime ittifak ta  

Ruhum esir ten kafesine  

Geçmişim karanlıklarda  

Geleceğim ufukta  

Önünü alamıyorum düşüncelerin  

Bir ok gibi saplanıyorlar aklıma  

Aklım kısır döngüde  

Menfaat mi hizmet mi? 

Çelişkiler dünyası düşünceler  

Hepsi bir yük sırtımda  

Bir güneş gibi yakıcı, tenimde  

Önünü alamıyorum yüklerimin... 
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AYRIK OTUM (2) 

AYŞE KARACA 

Ayrık Otum (2) 

 
Bakma cüretkâr bir şekilde yazdıklarıma/yazabildiklerime. Gör-

sem seni titrer ellerim. Söyleyecek çok şey olmasına rağmen kesilir 

nefesim. 

Ey sevgili düşmüşüm ismi aşk olan sevda kuyusuna, bir çıkış arı-

yorum. Labirent içinde dönüyor dönüyorum. Hangi çıkışa koşsam sen 

çıkıyorsun karşıma. Duvarlar senin resminle doluyor. Yardım isteye-

ceğim; lakin dilimden isminden başka bir isim çıkmıyor. 

 Tepeden tırnağa sen kesiliyorum. Hâlden hâle geçiyorum; -çok 

hızlı bir geçiş bu- senden kurtulmak için çabalarken sen oluyorum. 

Tutuyorum yalnızlığın ellerinden gecenin en mahrem yerinde gözle-

rinde kayboluyorum… 

 Sen benim içimden sökmek istedikçe daha da varlığımı kaplayan 

ayrık otumsun. Kalbinin en derinine inip dokunasım var; lakin gemi 

azıya almış özlemlerimi dizginlemeye çalışıyorum, gözlerinin o yarala-

yıcı, o can alıcı ekseninden kurtulmak için çırpınıyorum. 

Ben bugün de senin hasret yağmuruna tutuldum. Damla damla 

kirpiklerinden süzüleyim derken değil kirpiğine, ellerine bile değmeden karışıyorum toprağın 

aç bağrına… 

Yeni doğan gün bin ümittir aslında; ama benim hisseme yine kasvetli bulutlar düşüyor 

ve yokluğunun çöl kızıllığı altında hayale dalıyorum. Senden bana ulaşan o müziğin ahenkli 

tınısında kendimi buluyorum. Kalbimin sesine kulak veriyorum: “Biraz ıssız, sessiz kal, göm 

kendini yârin gamzelerine!” diyor. Ah yâr! Ellerin ellerime yasaklı, gülüşün başkasına işveli; 

bana kasvetli... 

Yine gece oldu, ruhum hücresi açık unutulmuş mahkûm gibi sana koşmaya başladı. Kal-

bim ve bedenim arasında sıkışıp kalıyorum. Ah can! Nasıl anlatılır ki sana özlem? Nasıl vur-

gulanır hasret denen elem? Ey benim güneşe vurgun yıllara kırgın yanım! Yokluğun hissizlik, 

yokluğun kelimesizlik… Hasretin dilsizlik… Gönül yangın yeri; ‘yâr!’ diye inliyor. Güneşi astım 

gözbebeğime. Boğazımdan okyanuslar çağlıyor. Binlerce şiir yazsam yoluna, tonlarca gözyaşı 

döksem gözümden yâr diye, ağlayan gönlümü kaç ağıtta anlarsın? Ey benim canımı incitenim! 

Aşkını tatmadan canım yanıyor. 

 Baharı hercai mor menekşeden, kırlarda açan papatyadan, aşkı birkaç güzel kelimeden 

ibaret sanırdım; lakin ne bahar mor menekşeden ne de aşk birkaç kelimden ibaretmiş. Asıl 

can yanmalar gamze-i cellâdı, sevgiliyi görünce başlıyormuş. Anladım ki canı yakan canansa, 

canan da celladıysa, insan celladına bile âşık oluyormuş. 

Ben bilmezdim aşkın bir alev yumağı olup da tüm benliği yaktığını/yakacağını… Ne za-

man ki gördüm seni dilim lal, kulağım sağır oldu. İsmin canımı deldi. Sesini duyduğum an 

dertlerim nihân oldu. Bu âşık kendinden bihaber, meftun hâlde gezer oldu. Mihrnazım, bil-

mezdim güzelliğin gözle görülen değil, gönülle görülen olduğunu. 

 Gönlümün nazende bülbülü benden gitmemi isteme. Suskun gönlümün Zümrüdü An-

ka'sı, her seferinde evvelkinden daha bir aşkla çaldım kapını... İstedim ki, sende gönül mabe-

din de aşk mumunu yak. Kanatlarını yakmayan gönlümün pervanesi utansın... 

 Ve ben ne kadar kaçarsam kaçayım sana varıyorum. Ne kadar düşürmek istemesem de 

sanki bir iştiyak ihtimali varmış gibi yollar sana çıkıyor. Takılı kalıyorum zamanın en onulmaz 

ve geçmesi gereken yerinde… 

Sevgili, yokluğun değildi gözyaşlarıma sebep; elem hasret düşmüştü benim payıma; lakin 

gönül denen mabet setsiz, bentsiz, sana akıyor... Yoksun biliyorum; ama güneş yanığı yüzüm 

senden yana bakıyor. Çevir başını bana doğru, savur kokunu seher yeliyle; ram olayım. O 

naif gönlünün karargâhında ebediyen kalayım… 
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VAKİT BİTTİ 

FERİDUN EREN 

Vakit Bitti 

 
Karanlık çıkmadan 

Bütün şeytanları kovmam gerekiyor 

Bu belde temiz kalmalı gündüzün her saatinde 

Ne faydaki zemin oluşmadı vaktinde 

  

Davullar çalına dursun 

Karanlık kâh karanlık 

Kapı gıcırtısı daha geçmeden 

Kalkın ve dövüşün 

  

Horozlar vakti de yetişti 

Eli kulağındadır seher vaktinin 

Neden hala ortam müsait değil 

Böyle tasarımlar istememiştim ruhumda 

  

Yazmamıştım kafamda hiçbir şeyler 

Olup bitenlerden ben sorumlu değilim 

Vaktinden önce öten horoz 

Sorumlusudur yazılan tüm bu senaryoların 

  

Vakit bitti gitti 

Artık kalmadı 

Kaybeden yine yalnızlığım oldu 

Hiç gezmedim 

Kendimden çok uzakları 
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SEVGİLİ TANPINAR 

DİLŞAD KAYA 

Sevgili Tanpınar 
Çok zaman oldu edebiyatın döne-

meçlerinden geçeli… Gittin demiyo-

rum sana çünkü güzel eserler bırakan 

insanlar ölümsüz olurlar. “Bir Adın 

Kalmalı Geriye” şiiri ile tanıştım se-

ninle. Edebiyatla büyüdüm ben, ki-

tapların içine doğdum. Annem bile gö-

beğimi kitapların arasına koymuş be-

nim. Şimdi edebiyat fakültesinin kori-

dorlarını arşınlarken bir şiirle tanıştı-

ğım seni düşünüyorum. Hayat beni 

seninle üniversitede karşılaştırdı-

ğında çocuk ruhum büyümeye başla-

maktaydı artık. Aynı zamanda öğretmen oluşunda aklımdaydı bir süredir. Bir zaman 

sonra insanlar çocuklarını bana emanet etmeye başlayacaktı artık. Karanlıkta kalma-

mak gerek biliyorum. Bir mum misali kendimi tüketmek istiyorum. 

Okuma ve öğrenme sevdam hiç bitmeyecek benim, biliyorum. Öğreniyorum ve öğ-

rendikçe susuyorum. Damarlarımda geziyor okuma sevdam ve yazıyorum artık yavaş 

yavaş. Sen demiştin ya “ Cahilsin, okur öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, ye-

tiştirirsin. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, 

bunun çaresi yoktur.” diye… Ben de bozulmamış insanlar yetiştirmek istiyorum ül-

keme. Seviyorum mesleğimi ve ülkemi. Bu aşkın bir tarifi yok, biliyorum. Aşkın tarifi 

olmalı mıydı sence? En güzel aşk hissedilen değil midir? 

Cumhuriyet’in ilk yıllarının öğretmeni ve edebiyatçısısın sen. Biz de Cumhuriyet’in 

yetiştirdiği yeni nesil öğretmenleriz. Sen de düşünmüşsündür belki öğrencilerim için 

en iyi ne yapabilirim diye. Öğretmenlik benim için bir masal olmuştu hep. Gece yata-

ğıma yatarken bazen öğretmenlik yapacağım okulu düşünüyorum. Sonra senin sözün 

geliyor aklıma, hani demiştin ya “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nde: “Hepimiz kendi 

masallarımızın kurbanıyız” diye… Ben de kendi masalımın kurbanı oldum ve kurban-

lığın hayaliyle yaşamaktayım. 

Öğretmenliği öğrendim seninle ve sadece öğrendiğim bununla sınırlı kalmadı el-

bette. Yazmak cesaret işiymiş, bunu da öğrenmiş oldum. Bir kelime eklemek veya 

çıkarmak için yazdığım yazıda on kez düşünür oldum artık. Bir virgül bir cümlede o 

kadar çok anlam değiştiriyor ki. Anladım artık, edebiyat zarafet işidir. Sen de zarafetin 

şairisin. 

Demem o ki zarafetin şairi, umut aşılamak gerek insanlara, köle olmak gerekirse 

sevginin kölesi olmak gerek. Zira sevgiyle güzelleşir dünya… İnsan daha güzel bir na-

zarla bakar bir başkasına. Dediğin gibi bozulmamış insanlar lazım bu dünyaya. Senin 

öğretmenliğinin ışığında, şiirlerini, romanlarını okuyanların ışığında vardır elbet bo-

zulmamış insanlar. Dilerim bize de nasip olur bozulmamış insanlar yetiştirmek. Be-

nim ülkemin toprağı sevgi toprağı, suyu sevgi suyu, insanı da sevgi insanı olmalıdır. 

Neye sevgi gözüyle bakarsan onda sevgi görürsün. Ben de edebiyata sevgi gözüyle 

baktım, sonra da sana. Teşekkür ederim beni sevgiyle karşıladığın için ve ben inanı-

yorum ki zarafet şairi sen de hep sevgiyle anılacaksın. Ölümsüz eserlerinin ışığında 

görüşmek üzere… 
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SÖYLE 

KAZIM EMRE AĞRALI 

 

Söyle 

 
 

Söyle! 

Kanadı kırık bir kuş gibi 

Çırpınırken kapında 

Aç kapını gireyim! 

Diyemiyorum... 

Sağanak yağmurlar akarken damımdan 

Dilime bir damla dökemiyorum... 

 

Söyle! 

Kaç kış geçmeli güneşinden uzakta? 

Kaç bahara sensiz uyanmalı çiçekler? 

Kırkikindilerin sensiz kırkı da, 

Daha ne kadar saçlarıma sensiz değecekler? 
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MEHMET KEMAL KURŞUNLUOĞLU 

MELTEM KESKİN 

 

Mehmet Kemal Kurşunoğlu 
Mehmet Kemal Kurşunluoğlu 11 Nisan 1920 

Ankara’nın Haymana ilçesi Dereköy köyünde dün-

yaya gözlerini açmıştır. Babası Kuvayı Milliye döne-

minde muhalif görüldüğü için bu köye gelip sığın-

mıştır. Köylüler babası bir imam olduğu için onu 

saklamışlardır. Yazar kendisi belirttiğine göre an-

nesi o köyden bir Kürt kızıdır. Kendisi, erkek kar-

deşleri Mustafa ve Ziya olmak üzere üç kardeştir. 

Küçük yaştayken annesi vefat eder. Babası genel af-

tan yararlanarak Haymana ilçesine yerleşirler. De-

reköy hatıralarında Âşık Kerem ve Âşık Elif ile bağ-

lama çalan bir dayısı olduğundan bahsettiğini görü-

yoruz. 

İlköğreniminin bir kısmını Haymana İlko-

kulu’nda daha sonraki kısmını, Ankara Samanpa-

zarı’nın altında Yahudi mahallesinin üstünde bulunan İstiklal İlkokulu’nda tamam-

lar. Ortaokul ve lise öğrenimini Taş Mektep’te (Ankara Erkek Lisesi) okur. Ortaokulda 

Gaffar Güney2den Rus Edebiyatını, lisede Necmettin Halil ve Fevziye Abdullah’tan 

edebiyat dersleri almıştır.(Kemal,4:1996:206) İlk şiirlerini (acemi) lise birinci sınıfta 

yazmaya başlar. Öğretmeni Fevziye Abdullah şiirlerini görmek ister ancak fikir olarak 

farklı düşündüklerinden şiirlerini anlamayacağını düşünen yazar bunu yapmaz. Fev-

ziye Abdullah ‘tan çok şey öğrendiğini söyleyen yazar okul bittikten sonra selam sa-

bahı kestiğini çünkü aralarına siyasetin girdiğini ve uzaklaştıklarını dile getirir. 

Sınıf arkadaşları arasında; Fethi Giray, Suat Taşer, Oğuz Özdeş bulunuyordu. Lise 

yıllarında bu arkadaşları ile şiir tartışmaları yapıp, edebiyat üzerine düşünce konuş-

maları gerçekleştiriyorlardı. O dönem esen Nazım Hikmet şiirleri havası onları da et-

kilemişti dönemin kafası siyasete giden her gencini etkilediği gibi. Enver Gökçe ise 

mahalleden arkadaşıydı. Onunla da şiir alışverişleri yapmıştı. (Kemal 4:1996, :216) 

Öğretmenleri sağ kesime yakınken; etrafları hep sol düşünceden insanlarla bezen-

mişti. Bu durumdur onları siyasete hazırlayan ve durdukları yeri belirleyen. Sınıf ar-

kadaşı Suat; Emin Türk Eliçin’in köylüsüydü, onlarla beraber Fuat Ofşin var. On yıl-

larda arkadaşları futbol oynarlarken o da biraz oynar fakat sonra sıkılır ve bırakır onu 

asıl etkileyen kitaplardır. Halkevi Kütüphanesinden Bolşeviklik ile ilgili kitaplar alıp 

okur. Bir ara babasına şikâyet edilse de bu tutkusundan vazgeçmeyip; kitapları farklı 

kişilere aldırıp deftere yazar. O lisedeyken aynı lisede Orhan Şaik (Gökyay), Cevdet 

Kudret (Solok) ve Nurullah Ataç da ders veriyorlar ancak onlardan ders almıyor. Liseyi 

bitirdiğinde Atatürk ölmüş yerini İsmet Paşa (İnönü) almıştır ancak rahat edememiş 

daha da kısıtlanmışlardır yazarlar. Tek umutları üniversitedir. (Kemal, 1996: 206) 

1940 lise bittikten sonra Ankara Dil-Tarih Fakültesi’nde Felsefe bölümüne başladı 

ancak okulu bitiremeden ayrıldı, aynı zamanda Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dai-

resi’nde iş buldu. Okulda siyasi gruplarla adı anılıyor peşine siviller takılıyordu ara-

dan zaman pek geçmedi ki yazar sivil polisi tanımış oldu ilk gözaltısıyla… Fakültede 

öğrenciler ikiye bölünmüşlerdi; sağ ve sol olarak. O sol kesim ile arkadaşlık ediyordu. 

Şevki Akşit, Enver Gökçe, Asım Aşkar, Asaf Ertekin, Nejat Yetkin, Nezihe Araz, Mele-

hat Türksavul, Mübeccel Kıray... 
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Hocaları; Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer 

Şenyürek, Saffet Korkut gibi isimlerden oluşuyor. Dai-

redeki işinden istifa ettikten sonra gazetelerde çalış-

maya başladı. Bir süre iktidar partisinin gazetesinde 

sonra İstanbul gazetelerinin Ankara muhabirlerinin ya-

nında çıraklık etti. Basın kartını siyasi nedenlerden ala-

mayınca Adil Akbay ve Bilal Akba’nın yanlarında bir 

süre bulundu. KUVVET ve KUDRET gazetelerinde ya-

zarlığa başladı. (1945-48) Türk Haberler Ajansı gazete-

sinde çalıştı. Meydan isimli edebiyat dergisini Fethi Gi-

rayla birlikte çıkardılar. Dergi sadece bir sayı çıktı. De-

senlerini ressam Abidin Dino yaptı. Meydan başlığı al-

tında Şeyh Galip’ten dizeler yayımlandı “Ser ver ki olasın 

seraser\ Meydandaki baş içindir efser.” Bu dizeler halkı 

kışkırttığı için dergi kapatıldı. 

Sendikalar kuruluyordu fabrikada 

çalışan arkadaşlarını yönetici yaptı Ankara’da 

ilk sendikayı kurdurdu tüzüğünü hazırladı. Dil-

Tarihte öğrenci derneğinde faaliyetlere 

katılıyordu. Ankara Mitinginde Tan Matbaası 

ve İstanbul’daki başka yerler gibi Ankara’daki 

Derneği de yıkıp yağmaladı sağcı denilen 

kesim. (4 Aralık 1945) Bu olaylar sırasında derneğin 

kurucu üyeleri ve yöneticileri ile hapse girdi. 

Birkaç ay sonra beraat etti. Çıktıktan sonra 

askere gitti. Siyasi geçmişinden ötürü 

Yedeksubay olamadı. Zara’ya sürgüne 

gönderildi. İki yıl askerlikten sonra yeniden 

gazeteciliğe başladı. DP iktidar olmuştu. 

Gazeteciler Sendikasını Ankara’da ilk kuranlar 

arasındaydı. Türkiye Gazeteciler Sendikası 

Federasyonu’nun ikinci başkanlığını yaptı. 

Yeni İstanbul (1953-

60), Vatan ve Ant (1961-67) gazete ve dergilerinin An-

kara temsilciliğinden sonra Kalem isimli bir içkili lo-

kanta işletti. (1967-69) 1969 yılında İstanbul’a yerleşti. 

Yeni Gazetede röportajlar, Akşam Gazetesinde fıkralar 

yazdı. Son olarak Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarlığı 

yaptı. İlk şiiri Gençlik Dergisi’nde çıktı.(Ocak 1942) İlk 

şiir kitabı 1945 yılında “Birinci Kilometre” adıyla yayım-

landı. Toplatılmak istendi fakat çoktan dağılmıştı. İkinci 

kitabı ise 1954 yılında yayımlandı “Dünya Güzel Olmalı” 

Dost, Yeryüzü, Yeditepe, Yön, Türk Dili, Yansıma, Sanat 

Olayı, Yeni Düşün gibi dergilerde yazılar yazmıştır. (Sü-

reya 2000:157)  

Söz Gibi adlı şiir kitabıyla 1978 yılında Lions Edebi-

yat ödülünü kazandı. 

1980 yılında muhalif düşünceleri nedeniyle 63 ya-

şında gözaltına alındı.(Hızlan, Hürriyet:2012) 12 Eylül 
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1980 darbesinden sonra yazdığı bir yazı, onu gözal-

tına götürmüştü. Anlattığı bir fıkraydı. “Bir paşa ka-

yıkla gezintiye çıkmış, ne söylerse dalkavuğu onu 

övüp onaylarmış. Gelin görün ki, kayık karaya otur-

muş, paşa da ‘kayığımız dibe oturdu’ deyince, dalka-

vuk güle güle oturun paşam, demiş ve tabii sopayı 

yemiş.” Mehmed Kemal de, iktidara gelen paşalara 

güle güle(!) oturun demişti. 

14 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da hayata gözle-

rini yumdu. 
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HAYATI PARMAK UÇLARINDA YAŞAMAK 

ÖMER CENANİ ÜNAL 

Hayatı parmak Uçlarında Yaşamak 

 
En mutlu deneyimiydi Remilya'nın 

hayatı parmak uçlarında yaşamak. 

Kahverengi bakardı kısık bakışlarının arasından, 

çizgisel iki dudağının kenarından 

kırmızı kırmızı gülerdi. 

Pamuk şekerden hallice bir sesi vardı, 

duydukça şekere bulanırdı kulaklarım. 

Elma şekerine bayılırdı. 

Önce kırmızısını yerdi ardından meyvesini. 

Bilmezdi ki onu ne çok kıskanırdı elma şekeri... 

Hayat, parmak uçlarında daha bir anlamlıydı onun icin, 

uzanabildiği en güzel yer oradaydı ona göre, 

karanlıktı ama 

o, bunu çok seviyordu... 

Sevmeyi çok güzel beceriyordu o merhametli yüreğiyle. 

Sessizce akıp giden 

ama keşfedildiğinde 

hayat kurtaran bir pınar edası vardı sevgisinde; 

özeldi, benzersizdi... 

Kaderi avuçlarında saklıydı Remilya’nın. 

Dualar, 

evet onun en güzel tesellisiydi. 

Yağmur altında ıslandıkça incelen saçları 

onun en gizli sırdaşlarıydı sanki. 

Her biri ayrı telden çalar ama 

hiçbir şey belli etmezlerdi… 

Ama artık Remilya yorgun, 

Remilya kırgın, Remilya umutsuz... 

Sanırım hayatı parmak uçlarında yaşamak 

Remilya'nın en özel mabediydi… 
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MUHAMMED SAİT KARA 

DEVRİM AKTÜRK 

 

Erzurum’da Yeni Bir Şair Doğuyor: Muhammed Sait Kara 
 

Sevgili okurlarım, bugün sizlere Erzurumlu 

şair Muhammed Sait Kara ile yaptığım röportajı 

aktaracağım. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; şairimiz 

son derece mütevazı, sıcakkanlı ve duygu – dü-

şüncelerini direk karşıya iletebilecek alçakgö-

nüllü bir isim. Kendilerinin şiire olan merakı ve 

fikirlerini daha fazla kitleye ulaştırmak düşünce-

siyle, şiirlerinden bir kitap oluşturdu. Kitabına 

ise ‘‘Bilinç6 Seyyahı’’ ismini bıraktı. Bu sebepten 

ötürü kendileri ile bir röportaj gerçekleştirdik ve 

gerçekleştirdiğimiz röportaj ile kendilerinin çalış-

malarını, düşüncelerini ve projelerini sorduk. 

Kendileri ise sorduğumuz her soruya çok güzel 

cevaplar verdi. Sizden ricamız, röportajımızı okumadan önce sıcak bir çay alın, yazı-

mızın yanına iyi çok gelecektir. 

Bilinç Seyyahı adlı kitabın yazarı, Şair Muhammed Sait Kara’ya dair tüm merak 

edilenler yazımızda… 

Devrim AKTÜRK: Merhaba Sait Bey, öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca ken-

dinizden bahseder misiniz? 

M. Sait Kara: Erzurumluyum ve Erzurum’da ikamet etmekteyim. Anadolu Açık 

Öğretim Fakültesinde halen memur olarak görev yapmaktayım. Lisans mezunuyum. 

Devrim AKTÜRK: Şiire olan merakınız ne zaman başladı? İlk şiirinizi ne zaman 

yazdınız, hatırlıyor musunuz? 

M. Sait KARA: Şiirlere çocukluğumdan beri ilgi duymaktayım fakat bana şiiri sev-

diren adam olarak tanımlayacağım kişi Yılmaz Erdoğan’dır. O’nun şiirleriyle şiirlere 

daha ilgi duydum ve sonradan diğer büyük üstatların şiirlerini okuyarak araştırarak 

kendimi biraz daha geliştirdim. 

Devrim AKTÜRK: Şiirlerinizde ele aldığınız konular nelerdir? 

M. Sait KARA: Şiirlerimde genelde aşk ve hayatın çeşitli safhaları hakkında konu-

lara değindim. 

Devrim AKTÜRK: Şiirlerinizi yazarken belli bir ortam seçer misiniz? 

M. Sait KARA: Hayır. Ben otobüste, kahvede, işte, evde veya herhangi bir yerde 

ilham geldi mi yazarım. 

Devrim AKTÜRK: Dünya ve Türkiye genelinde beğendiğiniz şair ve yazarlar kim-

lerdir? 

M. Sait KARA: Özdemir Asaf, Cahit Zarifoğlu, Oğuz Atay, Necip Fazıl Kısakürek, 

Sezai Karakoç, Nurullah Genç ve Yılmaz Erdoğan. 

Devrim AKTÜRK: Şiir yazmaya başladığınızda kendinize örnek aldığınız bir şair 

var mıydı? 

M. Sait KARA: Yılmaz Erdoğan’ın üslubundan esinlenmişliğim vardır. 
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Devrim AKTÜRK: Sizce Tür-

kiye’de şiir denilince neden okun-

maz, alınmaz ve hatta kimse tenez-

zül edip bakmaz bile deniliyor. 

Sizce bunun sebebi insanların şiiri 

anlamayışı mı, yoksa Türkiye’de 

gerçek anlamda bir şairin olma-

ması mı? 

M. Sait KARA: Türkiye’de çok 

değerli şairler olduğuna inanıyo-

rum ve ismini kimselerin bilmediği 

kalemi çok güçlü olan birçok yazar-

ların ve şairlerin olduğuna da ina-

nıyorum. Ancak ülkemizde kitap 

okumaya yönelik kültür hâlâ tam manasıyla insanlara genç yaşta aşılanamadığı için 

olsa gerek. Kitaplara ve okumaya pek bir rağbet olamıyor maalesef, özellikle de şiir-

lere. Oysa her şiir aslında kendi içinde gizemli bir kısa romandır. 

Devrim AKTÜRK: Kitaplarınıza ve şiirlerinize isim bırakırken nelere dikkat edersi-

niz? Okur kitleniz genelde ne yönde? Bu kitlenin arasında gençler mi, kadınlar mı 

yoksa erkekler mi daha ilgili idi size? 

M. Sait KARA: İsim konusunda çok hassasımdır ve bir şiirin kalitesini ilkin isminin 

ön planda tutacağına inanıyorum. Bu yüzden isim seçerken hem şiirin içeriğiyle ala-

kalı olmasına hem de en önemlisi sıradan olmaması ve küçükte olsa cezp edici bir 

yanının olmasına dikkat ediyorum. 

Devrim AKTÜRK: Şiir okumayı seven ve şiir yazan gençlere neler tavsiye edersiniz? 

M. Sait KARA: Henüz yeni bir yazar olduğum için, halen genç bir kitleyi kendimde 

bulunduramadım. Ancak şu ana kadar gençlerin daha rağbet ettiği bir kitlem oluştu 

diyebilirim. Çok kitap okumalarını ve yazarken kalemlerine yüreklerini akıtarak yaz-

malarını ve şiirlerinde biraz gizem olmasını tavsiye ederim. Çünkü bir şiirde gizem 

yoksa o şiir sıradan bir metne dönüşür. 

Devrim AKTÜRK: Sizi en iyi anlatan cümle nedir? 

M. Sait KARA: Hayatın bir de şiir yüzünü gördüğü günden beri kaleme âşık, sizden 

biri… 

Devrim AKTÜRK: Hocam geleceğe ait projeleriniz nelerdir? 

M. Sait KARA: Kendimi daha fazla geliştirerek, İnşallah ilerde yeni şiir kitapları 

çıkarmak istiyorum. Bunun yanı sıra roman da yazmak istiyorum. Şimdiden küçük 

küçük başladım bile roman yazmaya. Roman çok fazla zaman alan bir tür olduğu için, 

biraz zamana ihtiyacım var diyebilirim. 

Devrim AKTÜRK: Sait hocam, kıymetli ve bir o kadar değerli vaktinizi ben deniz 

ile paylaştığınız için teşekkürlerimi eder, şükranlarımı sunarım. Ek olarak da bize 

kitabınızı hediye ettiğiniz için tekrardan size teşekkürü bir borç bilirim. 

M. Sait KARA: Sizlerde benim gibi şiire âşık olan birinin düşüncelerini ve fikirlerini 

dinleyip, yazdığınız için teşekkür ederim. Kitap içinde rica ederim. 

Devrim AKTÜRK: Sait hocam, diğer yıllarınızda hem başarılarınızın daim olması 

hem de yeni kitaplarınızın size ve değerli düşüncelerinize ufuk açması dileğiyle, ken-

dinize iyi bakın, selametle kalın. 

M. Sait KARA: Tekrardan teşekkür ederim Devrim kardeşim. Bende sizin gelecek 

yıllarınızda başarılara daha hızlı koşmanızı dileyerek, kendinize iyi bakmanızı diliyo-

rum. Sizlerde selametle kalınız… 
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SONRADAN MÜPTELA 

PINAR KÖSE 

 

Sonradan Müptela 

 

 

 

Afitap gönlüme, 

Uçuşuyorken güvercinler. 

Nerelerden toplayıp getirdiysem sevda çiçeklerini, 

Doldurmadı yerini. 

Siftah yapmadan ekmek teknesinde, 

Vurgun yedi şimdiden. 

Kâr etmedi sevginde. 

Kaybetmişken ben kendimi, 

Bulur musun pusulasız, bir beni. 

Yitik ümitlerimi, kaybolan hislerimi. 

Geri getirir mi? 

O eski günlerimi. 

Ve kaybettiğine dair pişmanlığın, 

Yaşatır bir gün hayallerimi… 
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GEÇ KALAN BABA 

RECEP POLAT 

 

Geç Kalan Baba 

 
Anne diye yatağın-

dan fırlamıştı terli bir 

halde, gözlerini açtı-

ğında boğazında dü-

ğüm, yanağında yaşlar 

vardı. Gördüğü rüya 

onu sıkmış, ruhunu 

öyle daralmıştı ki sanki 

boğuluyordu. Anne 

diye sayıkladı iç çeke-

rek, “Anne, niye beni 

yalnız bıraktın bir ba-

şıma? Hani ben senin 

küçüğündüm hani ben 

senin yavrundum, ne 

diye beni bırakıp git-

tin.” diye acı acı düşünmüştü şafak sökerken.  

Başı elleri arasında bir müddet durduktan sonra yatağından çıkıp elini yüzünü 

yıkadı. Aynaya bakınca annesini gördü yine, elini aynada ki annesinin yanağına sü-

rüp öpmek istedi ama aynaya yaklaşınca annesinin görüntüsü kaybolmuş tu. Bir 

hafta geçmişti ölümünün üzerinden, izleri hâlâ taze sesi duvarlarda ilk gün ki gibi.  

İçinden hava almak geldi, biraz daha dursa sanki ev üstüne çökecek. Zor bela 

kendini bahçeye atabilmişti, baharın ilk ışıkları vardı güneşle birlikte. Derin derin 

nefes almaya başlamıştı ki, bahçedeki ağaçlarda annesinin kendisi için yaptığı salın-

cakta sallandığını ve anne biraz daha hızlı biraz daha bulutlara uçayım anne diye 

heyecanlı heyecanlı ve sevinçle bağırdığını hatırladı.  

Bahçede biraz durduktan sonra içeri geçip hazırlanmaya başladı. Uzamış hafif 

kirli sakallarını kesip dağınık saçlarını düzeltti. Üstünü başını düzelttikten sonra ise 

gitmek için yola koyuldu. Evden çıkarken ardına baktı kapıda annesi, “Oğlum, Ali’m 

geç kalma eve!” deyişi geldi gözlerine. Başı önde yavaş yavaş yürüdü, geçtiği sokaklar 

caddeler hepsi ona düşman sanki hepsi ondan uzak. Ali bir başınaydı artık, yalnızdı 

artık evde bekleyen bir annesi yoktu. Şu kısa hayatta tek dayanağı olan annesini kay-

bettikten sonra sanki kendisi toprak altına girmişti. Öyle ruhsuz öyle cansızdı ki, gö-

renler haline acır kendi dertlerini unuturlardı. 

Babası, onları annesiyle birlikte bırakıp giderken üç yaşındaydı, babasına dair 

zihninde tek bir iz bile yoktu. Yokluğunu hissediyor ama bir yandan da kendilerini 

bırakıp gitti diye öfkelenip kızıyordu. Ne kadar ağır olsa da alışmıştı babasızlığa… Hem 

baba hem anne olarak görüyordu annesini. Baba yokluğunu öyle dindiriyordu.  

Ali, acı içindeki haliyle işine giderken aklında geceyi nasıl geçireceği vardı. Eve 

döndüğünde kapıyı açan bir annesi olmayacaktı, ona sarılıp kokusuyla hasret dindi-

recek biri artık olmayacaktı. Tüm bu acı düşüncelerle yoluna devam ediyordu. Yaşa-

dığı bu acı onu bazı hallere sevk etmiş, sigaraya başlamıştı. Acısını bir nebze olsa da 
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hafifletmek istiyordu. Günler geçtikçe acısı daha da ağırlaşıyor, yalnızlık onu sıkıp 

bunaltıyordu.  

Bir gün yine tütün almak için tütüncüye giderken tanımadığı bir adam onu 

uzunca bir süre süzmüştü. Ali fark edince adam başını çevirmiş başka tarafa yönel-

mişti. Bu olay birkaç defa daha aynen vuku bulunca Ali daha fazla dayanamadı ve 

adamın kendisine sürekli neden baktığını öğrenmek için onunla konuşmaya karar 

vermişti.   

O gün yine tütün almak için dükkâna girdiğinde adamı orda bulmuş, aradığı fırsat 

eline geçmişti. Adama yaklaşınca adam da ayağa kalkıp ona bakmaya başladı. Ali 

yaklaşınca adam ona söz etme fırsatı vermeden: 

“Sen ölen Fatma'nın oğlu musun?” diye sordu.  

Ali bunu duyunca afallamış ne diyeceğini bilememişti. Hiç tanımadığı bu adam 

onu tanıyordu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra adama: 

“Beni nerden tanıyorsun?” dedi.  

Adam gözleri nemli titrek bir sesle konuşmaya çalıştı, kelimeler boğazına düğüm-

leniyor hıçkırıklarla çıkıyordu. Ali bu hal karşısında daha da şaşırmış adamın ağzın-

dan çıkacak kelimeleri merakla beklemişti. 

Adam titrek bir ses ile: 

“Oğlum benim adım Mehmet, yıllar önce eşimi ve oğlumu, hastalığımdan dolayı 

bırakıp gitmiştim. Hastalığımı bilsinler istemedim ve bir gün çekip gittim. Ama içimde 

öyle bir acı vardı ki sanki tüm ateşler içime dolmuştu. Yıllarca hem hastalığın derdi 

hem de karım ve oğlumun özlemiyle yanıp tutuştum. Hastalığın beni alıp götüreceğini 

sanırken benden hiç gitmedi. En son eşimin ölüm haberini duyunca dayanamadım 

daha fazla, hem zaten pişmanlık beni yakıp kavuruyordu. Oğlumu iki yaşında iken 

bırakıp gitmiştim, şimdi yirmi yıl oldu görmeyeli. Velhasıl yurduma geri dönüp oğlumu 

aramaya başladım. Günün birinde bu tütüncüye rast geldim. Oğlumu sordum. O da 

bana seni tarif etti. Seni ilk gördüğümde dizlerim titredi, gözlerim yandı ve boğazım 

düğüm düğüm oldu, öylece seni izledim. Günlerce seni takip ettim konuşmak için 

fırsat kolladım işte o fırsatta bugün nasip oldu.” 

Mehmet Efendi bunları söyledikten sonra susmuş başını önüne eğmişti, Ali ise tek 

kelime etmeden gözünde yaşlarla sadece adamı izliyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. 

Günler önce annesini kaybetmiş ve şimdide hiç görmediği babası karşısında duru-

yordu. Ali tüm bu olanlara dayanmayıp halsiz düşmüş, kendini oradaki koltuğa bı-

rakmıştı.  

Mehmet Efendi yaklaşıp elini tutmak istedi ama Ali hızla elini çekmişti, sanki ca-

nını yakacakmış gibi. Ali adamın yüzüne dönüp içindekileri haykırmak istiyordu ama 

içinden bir şey buna engel oluyor öylece kalıyordu. Tüm bu olanlara rağmen Ali ayağa 

kalkıp adama yaklaştı ve: 

“Yıllarca hasretini çektiğim, bir defa olsa boynuna sarılıp kokusunu çekmek iste-

diğim babam sen misin?” diye sorunca adam dayanamayıp hüngür hüngür ağlamaya 

başladı.  

Ali ve babası birbirine yavaşça yaklaşıp göz göze gelince daha fazla dayanamayıp 

sımsıkı sarıldılar. Baba oğlun, oğul babanın omzunda öylece ağlaştılar ki ikisinin de 

omuzları sırılsıklam olmuştu. Tüm olanlara şahit olan tütüncü de gözyaşlarını sile 

sile ağlamaya eşlik ediyordu. 

Ali günler önce kaybettiği annesini acısını unutamamış ama dayanacağı bir omuz 

bulmuş, hiç görmediği babasına kavuşmuştu. 
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ÜSTAD 

MEDİNE KAZAR  

 

Üstad 

 

 
 

Her gece ellerim semada, 

Ruhum serapta, 

Bedenim ise usulca yasta. 

 

Söylesene üstad,  

Bu neyin yası, kimin yası? 

Bu anlımdaki terk eden gözyaşlarım hangi derdin tadı?  

Hangi kalbin ahı?  

 

Hani derler ya, boğazım düğümlendi diye;  

Benim ruhum düğümlenmiş,  

Boğazda neymiş,  

Yaşamak bizden geçmiş Üstad, geçmiş. 
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ADAM DEDİĞİN 

ONURAY ATALAY 

 

Adam Dediğin 

 

 
 

 

Adam dediğin; 

Akşamları elinde fırından alınmış taze ekmekle gelecek evine 

Kadın dediğinde ocağında yemekle karşılayacak eşini  

Adam dediğin; 

Dışarda aslan olsa da yuva da bir bülbül beslediğini unutma-

yacak  

Kadın dediğinde evde her ne kadar kızsa da dışarda eşini yere 

göğe sığdıramayacak 

Adam dediğin; 

Sözünün eri olacak  

Kadın dediğinde rüzgâra karşı dümen kıranından değil yuva-

sını korumak için dalgakıran gibi olacak. 

Adam, adam gibi olursa kadın da kadın gibi olacak 
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İÇ SES 

NAZLI KÜBRA ÇEVİK 

 

İç Ses 

 

 

Yağmurlar yağsın yeryüzüne, 

Biriksin damla damla… 

Attığın her adıma, 

Renk katsın. 

Rengârenk olsun için, 

Gökkuşağı gibi… 

Kimi zaman mavi olsun için; 

Ferah, aydınlık, huzur katsın. 

Kimi zaman yeşil olsun, 

Doğanın rengini yansıtsın. 

Kimi zaman beyaz olsun, 

Asalet gezsin damarlarında… 

Kimi zaman sarı olsun, 

Haznesinde Merak uyandırsın. 

Kimi zaman da kırmızı olsun, 

Şehvet katsın her kararına… 

Kibirden uzak, 

Kalbin iyilik ile dolsun… 
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YEDİ HAYAT 

EMRAN VURAL 

 

Yedi Hayat 
 

Bu kitapta,  gözlemlediğim farklı ki-

şilerin zaman zaman kaybettikleri ya-

hut hiç kazanamadıkları yaşamları 

kurgularla harmanladım. İşlediğim ka-

rakterler ve konular birbirinden farklı 

da olsa öykülerin toplamına bakıldı-

ğında yozlaşmış değerlerini yenileye-

meyen ve geri kalmış bir toplumda bü-

yük güçlüklerle dolu hayatların onurlu 

mücadelesi karşımıza çıkmakta.  

Sıradan ama tutkulu, gözü pek, öz-

verili insanların hayatları gösterişli ya-

şamları ve başarı öykülerini herkes sever. 

Yalılarda yaşayan lüks otomobillere binen, 

başarıları ile göz dolduran insanların imreni-

lesi yaşamları, hep hayranlıkla karşılanır. Bu 

noktadan baktığımda; bolluk içindeki mutlu-

lukları yansıtmak yerine, kıtlık içindeki mut-

suzlukları yansıtmanın toplumsal değişim 

açısından çok daha etkili okur açısından ise 

çok daha samimi göründüğünü düşündü-

ğümü belirtmeliyim.  

Her zaman rahatlarız o sıradan insan-

larla. Bazen markette, bazen otobüste, bazen 

banka kuyruğunda. Baktığımız her yüz 

apayrı hikâyeler barındıran bir başroldür as-

lında.  

Sıradan insanları anlatmayı seviyorum. 

Ben de tıpkı şair Orhan Veli gibi, "Süleyman 

Efendi" ile başlattığı olağan insanı anlatmaya 

onun izinde devam ediyorum. Zaman içinde 

değişim-dönüşüm geçiren duygu ve düşün-

celer, ruhsal çatışmalar yitik hayatların an-

lamlandırılmaya çalışıldığı varoluş mücade-

leleri... 

Bu kitabın kahramanları; korkmadılar, 

susmadılar, unutmaya çabalamadılar, bana kalplerini açan, hayatlarının değerli ke-

sitlerini paylaşma cesaretini kendinde bulan çok özel insanlar... 

Ve, Yedi Hayat... 

 

 



 

49 

LİNET 

FURKAN BÜLBÜL 

 

 

 

LİNET 

 

Ki ne zaman aklıma gelsen, 

O zaman karanlıklaşıyorum. 

Buğulu sürgün bakışlarımı soldururdu 

Ansızın bir laciverdi ayrılık. 

Nereye baksam işte orada sonbaharın 

Leşine rastlardık. 

Mehtap yine perdesini çekmiş hüznün, 

Kış bir sabahın karanlık vakti 

Vurunca benliğime 

Leşleşiyorum olmayışının gurbetinde 

Ve yine 

Soldurdu bakışlarımı ayrılığın hazin aksi 

Döküldü hayallerim 

Sokaklarına, silik kentlerin 

Vurunca ayrılık ta derinden 

O kalırdı gece karanlığında o; 

Geçtiği yere gözyaşı bırakan bakışlarım. 

Geçti ne varsa beklenen, geçer elbet, 

Çünkü ayrılıkta kalkıp gider bir gün 
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BİR HALİT YILDIRIM ROMANI: “MUSKA” 

İLKAY COŞKUN 

 

Bir Halit Yıldırım Romanı: ‘Muska’ 

 

 ‘Muska’; Şair Yazar Halit Yıl-

dırım Bey’in şiir, deneme ve öykü 

kitaplarından sonra ilk romanı. 

‘Muska’ Ağustos 2019 ayında ilk 

baskısıyla okurla buluştu. İki 

yüz sayfaya yakın hacimdeki ro-

man, ismi ve kapak görseliyle 

müsemma.  

Kitap; günümüzde yaşanabi-

lecek veya yaşanmış ‘muska’ ko-

nusu üzerinde şekillendiği, 

kâhin, büyücü, falcı, medyum ve 

cin temalarını içermektedir. Kur-

maca bir anlatımdan daha çok 

hayatın gerçekliklerini yansıtıyor 

ve bunu okura aksettiriyor. Ro-

manda yer yer başvurulan mi-

zahi unsurlar; merak duygusunu 

ve anlatımı kuvvetlendirmiş.  Bir 

günlük zaman diliminde merak 

duygumu besleyerek ve keyif ala-

rak okudum romanı. 

Yazar romanında, kendi 

hikâyelerinin kahramanı olan in-

san tiplerinin doğru ve yanlış yönlerini karakterlerle okura serimliyor. Küçük hayat-

ların, para peşinde ve toplumda yer etme gayretlerini örneklemelerle sergiliyor. Dinin, 

doğru kaynaklardan ve işinin ehli gerçek din adamlarından öğrenilmesi gerektiğinin 

önemini vurguluyor.  

Eserde, hurafelere inanmayan bir insanın dahi nasıl etkilediğini ve çevre baskısı-

nın gücü test ediliyor adeta. Ataerkil bir tahakküm ve bağımlılık ilişkilerine gönder-

meler yapıyor. Denize düşen yılana sarılır misali yanlışa tevessülün haritası çıkarılıyor 

adeta.  

Tüm bu anlatılanların yanında romanda şehirleşme ile beraber köy hayatının 

şehre uyarlanmasının altyapılarını da görüyoruz. Eserde, zihinsel olarak baskın yapı-

daki hayatların sıkıntılı yanlarını, insan, eğitimli olsa da yaratılışından gelen acizlik-

leri, yanlış inanışlar ve çevre baskısının ne denli etkili olduğu gözler önüne serilmiş. 

Sosyal çevrenin bir üyesi olan, hayatın içinde rolleri ve dahi maskeleri olan insanın 

acıyan, üzülen, sevinen yanlarına da göndermeler yapılıyor.  
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Romanda arkaik anlatımdan ziyade günümüzün yaşayan karakterleri ve kültürel 

altyapısı üzerinden konu işleniyor. Yanlış insan ve yanlış meslek örneklemelerin ya-

nında insanımızın samimiyeti, hazırcevaplığı, kıvrak zekâsı gibi hinterlandına yönelik 

özellikler ve tahliller de eserde yer alan önemli huşular arasında.  

Roman için konu ve üslup olarak bir Anadolu, bir bozkır romanı adlandırması 

yapsam çokta yanlış olmaz sanırım. Anlatımdaki karakter seçimleri, roman konusu 

ve roman kahramanlarına verilen roller böyle bir intiba uyandırdı bende. Bunun ya-

nında romanda hayatı gelişine göre yaşayanların yanında hayata muarız olan insan 

tiplemelerini görmek mümkün. Dini hassasiyetin yanında paradoks düşünceler de 

karşı karşıya getirilmiş. Sezgi ve tecrübe arasında ki birliktelikler ve farklılaşmalar 

anlatımda kendine yer bulmuş. Aralara serpiştirilen yer yer roman yazarının müda-

haleleri daha doğrusu romanın içerisinde bir nevi rol devşirmesi espritüellik ve mizahi 

yön, dikkat ve merak duygularını kuvvetlendirmiş.  Hatta yazarın roman kahraman-

larıyla zaman zaman münakaşaya dahi girmesi hoş olmuş. 

“Hafifçe bir tokat aşk etti.- Arpacı kumrusu gibi düşünüyordu.- Köpoğlusu 

babasına çekmiş.- Pisişik anne.- Haspam.- Kalık bacı. Pik yaptıran sual. Par-

don klavyem sürçtü” gibi birçok söz kalıbı ve kelime altını çizdiğim ifadelerden bazı-

ları. “Verkaç pası. -Mikrofonu kapmak. -İtiraz ediyorum hâkim bey. -Demo. –

Krek” gibi birçok cümle,  futbol dili, televizyoncu dili, hukuk dili, bilgisayar ve tekno-

loji dili günümüzün romanı olduğunun kanıtı gibi adeta. 

Romanın anlatımının kimin, hangi karakterin gözüyle yapıldığı tam olarak net de-

ğil. Daha çok dışarıdan bir anlatım hâkim gibi bir his uyandırıyor okura. Ara sıra da 

olsa roman karakterleri anlatımı üstleniyor. Romandaki betimlemeler, tasvirler uzun 

uzadıya anlatımlar şeklinde yer bulmamış. Makul, kısa anlatımlar şeklinde yer almış. 

Yığma, doldurma diyebileceğim kelime ve cümle guruplarını hiç göremedim. Roman 

içerisinde pek iyime gitmedi diyebileceğim bir bölüm yok. Sade, direk bir anlatım ve 

akıcı bir üslup tercih edilmiş. Romandan alınması gereken dersler okurla paylaşılmış.  

Romanda resmi din görevlileri Ahmet ve Hoca rol model olarak sunulmuş. Huzur 

veren bir mekan olarak cami vurgusu da önem arz ediyor.   

Ayakları yere basan ve aklın kılavuzluğunda yol alan roman doğru olan istikamette 

nihayet buluyor. ‘Muska’nın okuru bol olması temennisiyle Şair Yazar Romancı Halit 

Yıldırım Bey’e başarılar diliyorum. İyi okumalar. 
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KAPALI HUYLAR SÜRÜLERİ 

HASAN AKBAL 

 

KAPALI HUYLAR SÜRÜLERİ 

 

Tenhada yanık ekmek yediklerini kusarak 

Ağaran güne uykusunu sürüyor, her sabah 

Bakma kaybeden derelerin tozuna paslarla 

Derin yaralara su dökerek, bir de ölüm ekliyor 

Utanmadan, konuşuyor... 

 

İnsan, amacı imana dudak dayayıp  

Kalbi ile hâline zikir sızdırması elzem, 

Su tertemiz diye yıkanmadan evvel... 

Günahın noktalarına bel veriyor bir eziyet 

Kocaman oluyor haykırmak nafile sonra. 

 

Medeni yularını çorbaya bandırıyor 

Kurtlar arasında kutlama düzenini 

Vicdanının elinden alarak gururla 

Namussuzluk ve haysiyetsizlikle 

Gayba sürgün ediyor... Uğurlar ola! 

 

‘Tan kızıl kan içinde o yalnız ağlayarak 

Hürriyete masum sunmuş, namus oluyor.  

Tarifsiz duygular ay ışığında uyumuş 

Kudretini zevkinden istiyor, bir kadeh daha... 

Dahası var: Karşı karşıya yaka pembe 

Vuslat hezeyan içinde muhalif tıynetle, 

Olmuş oluyor sonra, sonra ağır kokuyor. 

 

Sevdiğim ile sevgilim kaçak, düş gerçek 

Ya ölüm bir sonsuz ama dil eskimiş artık 

Cüret etmek cesaretle yalnızken ruh 

Daha huzurunu bozarak tenhaya damla 

Öpücükleri ıslak oluyor çocuk altlarında... 

 

Derelere dökülmüş kuru günahı tertemiz 

Olması mümkün olmayan cahile ya, der 

Kendisinin kızıl bir sahaya hortlamasına 

Utanmazlar eyvah ederi, ne büyüktü, öldü. 
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